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1. Brandskyddsfondens verksamhetsberättelse 2015 
 

Brandskyddsfonden är en fond som står utanför statsbudgeten. 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 bedriver försäkringsrörelse i Finland är skyldiga att betala 
brandskyddsavgift. Brandskyddsfonden står under inrikesministeriets tillsyn.  
 
För att lagens syfte ska nås kan ur Brandskyddsfonden inom ramen för fondens medel och 
den årliga dispositionsplanen beviljas allmänt understöd eller specialunderstöd. På 
understöd som beviljas tillämpas statsunderstödslagen (688/2001), och i fråga om dessa 
understöd är fonden statsbidragsmyndighet enligt statsunderstödslagen. Understöd kan 
beviljas kommuner och räddningsverk, avtalsbrandkårer samt organisationer inom 
räddningsbranschen och andra motsvarande sammanslutningar. Även andra aktörer kan 
beviljas specialunderstöd för produktion och anskaffning av läromedel, utveckling av 
informationsbehandling och anskaffning av apparatur, försöks-, start-, forsknings- och 
utvecklingsverksamhet, upplysning och rådgivning samt för standardisering. 
Projektfinansiering kan även beviljas statliga ämbetsverk och inrättningar. Fonden kan 
dessutom bevilja bidrag och stipendier för personers personliga bruk eller projekt. 
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DIAGRAM 1. Beviljade understöd 2000–2018* 
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1.1 Ledningens översikt 
 

UNDER VERKSAMHETSÅRET SAMMANTRÄDDE STYRELSEN sju gånger och 
fattade sammanlagt 344 beslut (2014: 336 beslut) av vilka 298 gällde understöd (2014: 279). 
Totalt 31,79 miljoner euro ansöktes i understöd (2014: 29,41 miljoner euro) och fonden 
beviljade 10,14 miljoner euro (2014: 9,87 miljoner euro). Det beviljade understödet var 
således ca 31,9 procent av det ansökta understödet (2014: 33,6 %). Styrelsen anser att 
fondens ekonomiska ställning är stabil och god. Även de influtna brandskyddsavgifterna 
utvecklades positivt.  
 
Prioriterade områden i utvecklingen av fonden under verksamhetsåret var 
implementeringen av fondens strategi, förberedelserna för en elektronisk serviceportal samt 
utvecklingen av ansökningsprocesserna för materiel- och byggnadsprojekt. 
Brandskyddsfonden fortsatte att utvärdera understödens effektivitet, och resultaten av 
utvärderingen av materielprojektens effektivitet blev klara hösten 2015. Utvärderingsramen 
för byggnadsprojekten testades i ansökan för byggprojekt som lanserades i slutet av 2015. 
Utdelningsgrunderna för både byggnads- och materielprojekt kommer att granskas under 
de närmaste åren utifrån fondens strategi, enkäter som fonden utför och externa 
effektivitetsutvärderingar. 
 
På hösten under verksamhetsåret inleddes ett riksomfattande projekt för att reformera 
räddningsväsendet. Fondens styrelse följer upp projektets framskridande och kommer i 
enlighet med implementeringsplanen för strategin som godkändes i december 2015 att 
utvärdera de eventuella konsekvenserna av reformen av räddningsväsendet och av 
lagstiftningen om räddningsväsendet för understödspraxis. Avsikten är att genomföra 
reformen av räddningsväsendet i anslutning till inrättandet av de nya självstyrande 
områdena, vilket innebär att ansvaret för ordnandet av räddningsväsendet överförs från 
kommunerna till samma självstyrande områden som social- och hälsovårdsservicen. 
Inrättandet av självstyrande områden och reformen av finansieringssystemet för 
räddningsväsendet kommer antagligen också att påverka allokeringen av 
Brandskyddsfondens understöd.  
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1.2 Effektivitet 
  

De centrala understödsobjekten är upplysnings- och utbildningsverksamhet i organisationer 
inom räddningsbranschen, forsknings- och utvecklingsverksamhet i räddningsbranschen 
samt brandstations- och materielprojekt genomförda av räddningsområden, kommuner 
och avtalsbrandkårer. Fonden är en viktig finansiär när det gäller olika utvecklingsprojekt 
inom räddningsväsendet samt när det gäller brandstationsprojekt och 
materielupphandlingar knutna till räddningsverksamhet.  
 
Under verksamhetsåret beviljades sammanlagt 10 135 691 euro i understöd, varav ca 3,39 
miljoner euro för kommunala materiel- och byggnadsprojekt och 0,28 miljoner euro för 
kommunala forsknings- och utvecklingsprojekt (sammanlagt ca 3,67 miljoner euro), ca 1,01 
miljoner euro för avtalsbrandkårer och ca 2,83 miljoner euro för organisationer inom 
räddningsbranschen i form av allmänt understöd. För forsknings- och utvecklingsprojekt 
beviljades sammanlagt ca 2,9 miljoner euro, varav ca 1,14 miljoner euro för organisationer 
inom räddningsbranschen, 0,28 miljoner euro för kommuner och sammanlagt ca 1,48 
miljoner euro för andra aktörer.  
 
Bland statsinrättningar och statsfinansierade organisationer beviljades bland annat 
Räddningsinstitutet specialunderstöd för sju projekt (totalt 0,49 miljoner euro), 
inrikesministeriet för tre projekt (totalt 0,44 miljoner euro), universiteten för fem projekt 
(totalt 0,38 miljoner euro) och Institutet för hälsa och välfärd för ett projekt (totalt 0,03 
miljoner euro).  
 

3 669 329 
36 % 

3 972 750 
39 % 

1 479 956 
15 % 

1 013 656 
10 % 

DIAGRAM 2. Mottagare av fondens understöd 2015 
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Punkten övriga omfattar bland annat de projekt som genomförs av räddningsinstitutet, 
universiteten och inrikesministeriets räddningsavdelning. 
 
De beslut om understöd som fondens styrelse fattade 2015 presenteras projektspecifikt i 
bilaga 1 till verksamhetsberättelsen 1 (Understöd som fonden beviljat 2015). De olika 
typerna av understöd som fonden beviljat 2015 (specialunderstöd för byggnadsprojekt, 
specialunderstöd för materielprojekt, mindre understöd för avtalsbrandkårer, allmänt 
understöd för organisationer inom räddningssektorn, specialunderstöd för forsknings- och 
utvecklingsprojekt samt Innovationspriset) presenteras dessutom nedan.  

 
 

Specialunderstöd för byggnadsprojekt 
 

Understödsbeslutet till byggnadsprojekt inom samtliga områden uppgick under 
verksamhetsåret till sammanlagt 2 103 636 euro (2014: sammanlagt 2 323 662 euro). Det 
genomsnittliga beloppet av understödet till kommunerna var 145 884 euro (2014 var 
motsvarande summa 186 947 euro). Det genomsnittliga beloppet av understödet till 
avtalsbrandkårerna var i sin tur 166 305 euro. År 2015 fick fonden 22 ansökningar för 
byggnadsprojekt. Av dessa beviljades 14 understöd, vilket motsvarar 64 procent av 
ansökningarna. (2014: 60 %). Sammanlagt 8 byggnadsunderstöd beviljades för nybyggen, 4 
för om- eller utbyggnad av brandstationer och 2 för anläggning av övningsområden. Av de 
beviljade byggnadsunderstöden allokerades 9 till kommunerna, 3 till avtalsbrandkårerna 
och 2 till räddningsverkens projekt för övningsområden. Två av kommunernas 
brandstationsprojekt byggs för avtalsbrandkårer. 
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DIAGRAM 3. Fördelning av understödet enligt 
mottagargrupp och typ av understöd 
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                                       Tabell 1. Fördelning av beviljat understöd för byggnadsprojekt enligt region  
                                       2015 och 2014. 

Region 2015 
Beviljat understöd/antal 
ansökningar 

2014  
Beviljat 
understöd/antal 
ansökningar 

Södra Finland  5 / 11 3 / 4 
Sydvästra Finland 2 / 2 4 / 8 
Västra och Inre 
Finland 

2 / 3 3 / 5 

Östra Finland 1 / 2 1 / 3 
Norra Finland 4 / 4 2 / 3  
Lappland 0 / 0 1 / 1 
Åland 0 / 0 1 / 1 
Totalt 14/22 15 / 25 

  
 

År 2014 infördes olika ansökningstider för materiel- och byggnadsprojekt, och denna 
praxis fortsatte 2015. Syftet med denna praxis är att betjäna både sökande och 
beslutsfattande. Enligt enkäter som fonden utfört vill räddningsverken att ansökningstiden 
ska infalla i början av året så att de kan få besluten redan på våren. Fonden har för avsikt 
att vidareutveckla ansökningsprocessen så att den i så hög grad som möjligt betjänar såväl 
beslutsfattandet som de sökande.  
 
Kommuner och räddningsverk kan beviljas understöd för byggnadsprojekt. Under 
verksamhetsåret beslöt fondens styrelse att eventuella större förändringar i grunderna för 
beviljande av understöd för byggnadsprojekt kommer att införas 2017–2018, och i 
samband med detta utvärderas om det fortfarande finns behov av att bevilja kommuner 
understöd för byggnadsprojekt, eftersom ansvaret för ordnandet av räddningsväsendet 
överförs till de nya självstyrande områdena i början av 2019 och räddningsväsendets 
finansiella ansvarsförbindelser ändras. 
 
Det maximala understödet för byggnadsprojekt var 250 000 euro. Två sökande, Alavo stad 
och Tuusniemi kommun beviljades maximalt understöd för byggande av en brandstation. 
Under verksamhetsåret beviljades tre sökande understöd på 225 000 euro: Karlö kommun 
för utbyggnad av brandstationen, Kouvola stad för en ny byggnad i anslutning till 
Myllykoski brandstation och Villmanstrands stad för en ny byggnad i anslutning till västra 
brandstationen. Understöd på 225 000 euro beviljades också Kotka stad för byggande av 
en brandstation i Kotkan saari och Parikkala kommun för byggande av en brandstation i 
Särkisalmi. Dessa understöd beviljades i två poster, varav 100 000 euro hänförde sig till 
respektive projekt under verksamhetsåret.  
 
Dessutom beviljades Hitis Kyrkoby FBK rf. 172 200 euro för byggande av en 
brandstation, Tuorilan VPK ry 166 716 euro för köp av en brandstationsfastighet och 
ombyggnad, Länsi-Vesilahden VPK ry 160 000 euro för byggande av en brandstation och 
S:t Karins 150 000 euro för byggande av en brandstation i Pikis. Dessutom beviljades 
Kajana räddningsverk understöd på 39 320 euro för byggande av ett övningshus på det 
gemensamma övningsområdet och Jokilaaksojen pelastuslaitos 8 400 euro för anläggning 
av ett övningsområde i Haapajärvi. År 2015 beviljades fortfarande understöd för 
nybyggnadsprojekt som inletts eller blivit klara innan ansökningstiden började. 
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Foto 1. Nuorgams brandstation i Utsjoki. Brandskyddsfonden beviljade 2014 Utsjoki kommun understöd på 
157 408 euro för byggande av en brandstation i Nuorgam. Nuorgams by finns i det nordligaste hörnet av 
EU. Tidigare höll brand- och räddningstjänsterna till i lagerlokalerna i anslutning till skolan i Nuorgam. Tack 
vare projektet kan materielen servas och fordonen förvaras i egna lokaler. Den nya brandstationen stod klar 
1.12.2014 och kunde tas i bruk genast i början av 2015. Brandstationen har en våningsyta på 98 m2. I de nya 
lokalerna kan materielen servas året runt.  Foto: Lapplands räddningsverk 

  

 
 
 
Specialunderstöd för materielprojekt  

 
Under verksamhetsåret beviljades sammanlagt 1 997 983 euro i understöd för 
materielprojekt. Totalt inlämnades 104 ansökningar, varav 83 av räddningsverken och 21 
av avtalsbrandkårerna. Understöd beviljades för 44 materielprojekt, vilket motsvarade 42,3 
procent av antalet ansökningar (2014 beviljades understöd för 36 projekt, vilket 
motsvarade 39,1 procent av ansökningarna och 2013 beviljades understöd för 23 projekt, 
vilket motsvarade 20,4 procent av ansökningarna). Det beviljade understödet hänförde sig 
till 7 avtalsbrandkårers och 37 räddningsverks upphandlingar. 
 
Av understöden för materielprojekt beviljades 34 för anskaffning av olika slags fordon 
(2014 var motsvarande siffra 33). Av de beviljade understöden handlade dessutom 3 om 
projekt relaterade till befolkningslarm, 4 till fältledningssystem, 1 till anskaffning av 
brandslangssystem, 1 till anskaffning av en räddningsbåt och 1 till anskaffning av en 
container till ett övningsområde. 
 
Det genomsnittliga beloppet av understödet under verksamhetsåret var 45 408 euro (2014 
var motsvarande summa 59 960 euro). Det största enskilda understödet uppgick till 72 000 
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euro och beviljades Östra Nylands räddningsverk för anskaffning av en skyliftbil, Södra 
Karelens räddningsverk för anskaffning av en tank- och släckningsbil, Österbottens 
räddningsverk för anskaffning av en tank- och släckningsbil och Pirkkalan VPK för 
anskaffning av en tankbil. Det minsta enskilda understödet uppgick till 2 440 euro och 
beviljades Södra Savolax räddningsverk för en terminal till fältledningssystemet (Peke). 
 
Räddningsverk och avtalsbrandkårer kan beviljas understöd för materielprojekt. 
Materielprojekten främjar förnyelsen av räddningsväsendets fordonspark och 
larmanordningar för varning av befolkningen samt säkerställer räddningsväsendets 
verksamhetsmöjligheter i föränderliga förhållanden och förbättrar räddningsverkens 
ledningsberedskap. Understöden för materielprojekt riktas i allmänhet till tung 
fordonsmateriel med höga anskaffningskostnader. Räddningsverken anser att det är viktigt 
att fondens stöd för tung fordonsmateriel bevaras och dessa projekt har bedömts ha hög 
prioritet.  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 2. till vänster: Brandskyddsfonden beviljade 2015 Lapplands räddningsverk 56 000 euro i understöd för 
anskaffning av en tankbil. Den nya bilen ersatte den gamla skrotfärdiga bilen från 1976. Tankbilen är 
stationerad i Utsjoki. Foto: Lapplands räddningsverk 

Foto 3. till höger: Brandskyddsfonden beviljade 2015 Risten VPK ry sammanlagt 13 960 euro för anskaffning 
av en båt, en motor och en trailer. Räddningsbåten deltar i vattenräddnings- och oljebekämpningsuppdrag på 
Kumo älv mellan Harjavalta, Kumo och Vittis. I regionen finns också många sommarbebodda holmar utan 
vägförbindelse. Foto taget i Kajala vid Kumo älv. Foto: Simo Hannula. 

 
 

Tabell 2. Fördelning av beviljat understöd enligt region 2015 och 2014  

Region 2015 
Beviljat understöd/antal 
ansökningar 

2014  
Beviljat understöd/antal 
ansökningar 

Södra Finland   14 / 46  18 / 38 
Sydvästra Finland   7 / 21   4 / 17 
Västra och Inre 
Finland 

  8 / 13   8 / 14 

Östra Finland   7 / 8   3 / 8 
Norra Finland   4 / 9   2 / 11 
Lappland   4 / 4   1 / 3 
Åland   0 / 3   0 / 1 
Totalt 44 / 104 36 / 92 
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Mindre understöd för avtalsbrandkårer 
 
Under verksamhetsåret beviljades mindre understöd för avtalsbrandkårer till ett totalt 
belopp av 304 606 euro (2014: 265 274 euro). Sammanlagt 108 ansökningar om mindre 
understöd inlämnades, varav 105 fick jakande beslut och 3 avslag. Det genomsnittliga 
beviljade understödet var 2 901 euro, det största enstaka understödet var 14 857 euro och 
det minsta 276 euro. Beslut om mindre understöd fattas vid varje styrelsemöte. Mindre 
understöd för avtalsbrandkårer kan beviljas avtalsbrandkårer med gällande brandkårsavtal. 
  
Största delen av ansökningarna handlade om anskaffning av utrustning och materiel, bland 
annat ett tiotal ansökningar om skyddsutrustning för ungdomsavdelningar. Sammanlagt 3 
ansökningar om mindre understöd relaterade byggande lämnades in, och dessa handlade 
om reparationer av konstruktioner och reparationer relaterade till arbetarskyddet. 

Sammanlagt 4 ansökningar handlade om anskaffning av fordon och 2 om förnyelse av 

bilutrustning. Ansökningar för terränghjulingar och släp lämnades fortfarande in. 
En ny ansökningsform 2015 var industritvättmaskiner för tvätt av utrycknings- 
och ungdomsavdelningarnas kläder och utrustningsskåp som stöder modellen 
En ren brandstation. Ett tiotal ansökningar relaterade till detta lämnades in. En 
annan ny understödsform var möjligheten att ansöka om behovsprövat 
understöd för rimliga materialkostnader för upplysning och rådgivning samt för 
kostnader för evenemang för barn och ungdomar. Två ansökningar av detta 
slag lämnades in. 
 

Allmänna understöd och specialunderstöd för organisationer inom  
räddningsbranschen 

 
Totalt beviljades cirka 2 770 000 miljoner euro i allmänt understöd under 2015 (2014: 
2 770 000 euro). Allmänt understöd beviljades Räddningsbranschens Centralorganisation i 
Finland rf tillsammans med nio regionala räddningsförbund och fyra regionala enheter, 
Finlands Brandbefälsförbund rf, Sotningsbranschens Centralförbund rf, Finlands 
Avtalsbrandkårers Förbund rf och Brandforskningsrådet rf.  
 
Allmänt understöd kan beviljas organisationer inom räddningsbranschen och andra 
motsvarande organisationer för förebyggande av bränder och främjande av 
räddningsverksamheten. Fonden har understött brandkårsutbildning i syfte 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 verksamhetsförutsättningarna för den frivilliga 
brandkårsverksamheten i vårt land. Via den yrkesinriktade påbyggnads- och 
kompletteringsutbildningen kan sotare och brandbefäl förbättra sin yrkeskompetens. 
Allmänna understöd beviljas dessutom som stöd till upplysning och rådgivning riktad till 
allmänheten. Syftet är att förbättra medborgarnas kunskaper och färdigheter om hur man 
förebygger bränder och hur man bör handla i nödsituationer 

 

 
Sotningsbranschens Centralförbund 
Brandskyddsfonden beviljade Sotningsbranschens Centralförbund (NKL) 185 000 euro i 
allmänt understöd för 2015.   
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Under 2015 förde Sotningsbranschens Centralförbund och Utbildningsstyrelsen 
diskussioner om att reformera examensgrunderna för sotningsbranschen. Syftet är att 
reformera grunderna för yrkesexamen för sotare och specialyrkesexamen för sotarmästare 
enligt hur eventuella lagändringar kommer att förändra verksamhetsmodellerna för 
sotningsbranschen. Förbundet har aktivt följt med de utbildningspolitiska riktlinjerna av 
utbildningskommissionen för husteknik- och byggnadsbranschen och har deltagit i 
kommissionens framåtblickande seminarier. 
 
Sotare som redan var verksamma i branschen deltog i de praktiska utbildningsperioderna i 
rengöring av ventilationssystem som leder till yrkesexamen för sotare för att repetera gamla 
och lära sig nya rengöringsmetoder.  
 
År 2015 infördes det uppdaterade innehållet och materialet i avsnittet för sotning och 
rengöring av uppvärmningssystem som ingår i specialyrkesexamen för sotningsmästare. I 
och med det nya kursinnehållet fick studerandena mer information om bland annat 
europeiska och nationella standarder för bland annat eldstäder och rökkanaler. Dessutom 
gjordes en exkursion till Biotalousinstituutti, där studerandena utöver teoretisk kunskap 
kunde utföra mätningar av värmepannor i praktiken.  
 
Sotningsbranschens Centralförbund informerade om utbildningen inom sotningsbranschen 
under läsåret 2014–2015 i handboken Ammatti-fakta som delades ut till sista årets 
studerande på yrkesläroanstalter vid terminsinledningen i augusti. Målet var att få fler 
studerande och framhålla sotningsarbetet som ett alternativ för personer som planerar sin 
yrkeskarriär. Förbundet har också aktivt gett ut information i sociala medier.  

 
Foto 4. Fortbildningsdagar för sotare i Kuopio 8–9.5.2015. Foto: 

 
Sotningsbranschens Centralförbund deltog tillsammans med Inrikesministeriets 
räddningsavdelning, SPEK, Finansbranschens Centralförbund, Finlands 
Brandbefälsförbund, räddningsverken och räddningsförbunden i arrangerandet av 
evenemangen Brandsäkerhetsveckan, En dag på brandstationen och Nordiska 
brandvarnardagen. Syftet med brandsäkerhetsveckan var att fästa människornas 
uppmärksamhet vid en trygg vardag med hjälp av olika teman. 
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Utbildningen i säkerhetsanordningar för arbete på tak inverkar direkt på sotarnas 
arbetssäkerhet.  
 
Sotningsbranschens Centralförbund deltog aktivt i mässor under 2015. Förbundet hade 
representanter på Omakotimessut på våren och på Kiinteistöalan messut på hösten. Syftet 
var att öka sotningsbranschens synlighet och knyta kontakter med olika intressenter. 
 
År 2015 samarbetade förbundet med luftskyddsenheten vid Helsingforsregionens 
miljötjänster HRM. På gemensamma workshoppar satte deltagarna sig in i hur man kan 
minska utsläppen från småskalig förbränning av ved och hur ved borde lagras. När det 
gäller utbildningsdagar och uppdatering av tekniska anvisningar samarbetade förbundet 
med Lämmitysenergiayhdistys och andra intressenter. 
 
Europeiska sotningsmästarnas förbunds tekniska dagar ordnades i Tyskland i augusti 2015. 
Sotningsbranschens Centralförbund deltog i evenemanget som gav information om den 
tekniska utvecklingen i branschen i Europa. För att säkerställa brandsäkert boende 
arrangerades en utbildning utifrån utbildningsmaterialet under 2015, och arrangemangen 
och utvecklingen av utbildningar fortsätter. 
 
Förbundet genomförde två studier relaterade till mätning av rökkanalers och eldstäders 
täthet. När forskningsrapporterna var klara inrättades en arbetsgrupp som ska bedöma 
rökkanalers täthet och användbarhet samt testningsmetoder. Gruppens arbete är 
tidsbundet, och dess resultat offentliggörs i början av 2016. 
 
Via förbundets medlemstidning som utkommer fyra gånger per år nåddes förutom 
medlemmarna även de viktiga intressegrupperna. Dessutom har upplysningsarbete 
bedrivits med hjälp av broschyrer som är avsedda för konsumenterna. 
 
 
Finlands Brandbefälsförbund rf 
 
Utbildning 
Brandskyddsfonden beviljade Finlands Brandbefälsförbund (SPPL) 320 000 euro i allmänt 
understöd för 2015.   
 
Under verksamhetsåret överträffade förbundet de kvantitativa målen för utbildningen: 
sammanlagt ordnades 56 utbildningar (45 enligt planen) i vilka 2 876 (2 250) personer 
deltog, och antalet utbildningsdagar var 5 186 (3 900). 

 
 Tabell 3. Antal evenemang och deltagare. 

 Antal evenemang Deltagare Utbildningsdagar 

Plan 2015 45 2 250 3 900 
Utfall 2015 56 2 876 5 186 
Utfall 2014 54 2 589 4 238 

 
Förutom att anordna centraliserade nationella utbildningar följde förbundet dessutom den 
etablerade modellen för regional utbildning som utvidgats avsevärt. Syftet med regionala 
utbildningar var att låta deltagarna sätta sig in i och öva ledningen av den senaste tekniken 
och taktiken inom räddningsverksamheten samt att öka personalledningskompetensen. På 
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det stora hela var utbildningsverksamheten under 2015 rekordartat livlig. Ett tecken på 
detta är att antalet utbildningsdagar ökade med drygt 20 procent från året innan. 
 
Genom utbildningsverksamheten sörjde förbundet för att personer som utför befäls- och 
underbefälsuppgifter 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, personalledning och arbetarskydd. 
Förbundet lanserade nya utbildningstjänster bland annat relaterade till byggande på hög 
höjd. 
 
Brandbefälsförbundet ordnade också tävlingar, och en av de viktigaste var FM för 
brandkårer Jehumalja, som denna gång ordnades tillsammans med Satakunta räddningsverk 
i Björneborg. Under det gångna året deltog 39 lag (31 året innan). 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 räddningsverkens arbetsgrupp för 
säkerhetskommunikation och ordnade bland annat lyckade studiedagar i 
säkerhetskommunikation i Helsingfors. 
 
Inom säkerhetskommunikation har man fortsatt att utnyttja sociala medier i 
kommunikationen med flera målgrupper. Förbundet har också medverkat som 
administratör och innehållsproducent för räddningsväsendets Facebook-sida. Förbundet 
och hela räddningsväsendet har fått många gillare, och många människor har tagit del av 
akuta och aktuella säkerhetsmeddelanden. 
 
Tillsammans med sina samarbetspartner ordnade förbundet bland annat 
informationsmöten om den operativa verksamheten på sommaren för medier. Förbundet 
deltog i branschmässor och bland annat i mässorna TerveSos och Educa. Som ett led i 
säkerhetskommunikationen skickade förbundet ut olika pressmeddelanden om aktuella 
ämnen. Verksamheten för brandsäkerhetskommunikation som förbundet ägnat sig åt i 
samarbete med andra aktörer inom räddningsbranschen har för sin del stärkt 
räddningspersonalens beredskap att delta i säkerhetskommunikationen i större 
utsträckning. 

 
Sakkunnig- och utvecklingsverksamhet 
Förbundets sakkunnigroll var fortsatt stabil under verksamhetsåret. Förbundets 
sakkunnigorgan sammanträdde regelbundet, och utöver detta har förbundet haft en 
representant i cirka 30 olika expertarbetsgrupper. Personer med den bästa sakkunskapen i 
medlemskåren och på fältet utsågs till förbundets sakkunniga. Förbundets lokaler har aktivt 
använts av olika expertarbetsgrupper. 
 
Fler utlåtanden gavs än under tidigare år. Expertarbetsgruppernas arbete och rådgivning låg 
i centrum för sakkunnigverksamheten. Förbundet genomförde den traditionella 
medlemsenkäten som kartlade medlemmarnas synpunkter på förbundets verksamhet och 
som utnyttjas i planeringen och utvecklingen av verksamheten. 
 
Våren 2015 gjorde förbundet en kompetenskartläggning av medlemmarna som har 
utnyttjats i bland annat givandet av utlåtanden, när medier behövt sakkunniga och när man 
sökt efter skribenter för Brandbefälsförbundets blogg. 
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Förbundets expertarbetsgrupp för nationellt psykosocialt stöd inom räddningsväsendet har 
utfört banbrytande arbete inom sin sektor. Dessutom har förbundet spelat en aktiv roll i 
importen av god praxis till Finland och exporten av sådan praxis till utlandet när det gäller 
räddningsverksamhet relaterat till fordon, och under det gångna året i synnerhet 
räddningsverksamhet relaterat till tävlingsbilar. 
 
Förbundet redigerade arbetarskyddsmaterial för räddningsbranschen och en relaterad 
utbildarhandbok. Materialet och den anknytande utbildningen testades i december vid 
Jokilaaksojen pelastuslaitos. 

 
Internationell verksamhet 
Förbundet befäste sitt deltagande och inflytande i den internationella verksamheten. 
Förbundet deltog bland annat i en nordisk studievecka hösten 2015. 
 
Inom FEU-verksamheten deltog förbundet regelbundet och aktivt i organisationens 
verksamhet och Finlands viktigaste ansvarsområde var arbetssäkerheten för brandmän (fire 
fighters' safety). Uppgiften stöder förbundets strategiska riktlinje enligt vilken förbundet 
verkar och befäster sin roll som främjare av arbetshälsan inom räddningsväsendet. 
 
Samarbetsforumet för internationella frågor hos finländska aktörer inom 
räddningsbranschen, som förbundet startade, har etablerats som en del av utvecklingen av 
internationell verksamhet. Forumets medlemmar är utöver Brandbefälsförbundet även 
Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland, inrikesministeriet och 
Räddningsinstitutet För aktörer inom räddningsbranschen ordnade förbundet en studieresa 
till evenemanget Civil Protection Forum i Bryssel. 
 
Medlemstjänster och organisationsverksamhet 
Förbundets mål att främja gemenskapskänslan i branschen förverkligades i enlighet med 
förbundets strategiska riktlinjer och verksamhetsplanen. Förbundets tillställningar hade ett 
allt större deltagarantal från olika befälsgrupper och brandkårsformer. Förutom den yngre 
befälsgenerationens deltagande var det särskilt glädjande att se att även den frivilliga 
personalen deltog i allt större antal i Brandbefälsdagarna. 
 
Samarbete med branschorganisationer bedrevs genom etablerade former, och bland annat 
samarbetshandlingen med SPEK tillämpades. Förbundet hade ett nära samarbete med bl.a. 
Finlands Avtalsbrandkårers Förbund, Sotningsbranschens Centralförbund och andra 
organisationer inom säkerhetsbranschen.  
 
Information om frågor som gäller både förbundet och branschen förmedlades via 
medlemstidningen, det månatliga nyhetsmeddelandet och olika elektroniska kanaler. 
Växelverkan ökade ytterligare bl.a. genom satsningar på sociala medier. 
 
Allt som allt gjordes den senaste kunskapen och informationen tillgänglig via deltagande i 
förbundets verksamhet. 
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Figur 5. Intresset för Brandbefälsdagarna ökade också under verksamhetsåret, och dagarna har blivit det 
största årliga evenemanget för inlärning och nätverkande i sektorn. Antalet deltagare ökade till över 350 
personer och man kunde också delta på distans över nätförbindelser. 

 
Finlands Avtalsbrandkårers Förbund rf 
Brandskyddsfonden beviljade Finlands Avtalsbrandkårers Förbund (SSPL) 80 000 euro i 
allmänt understöd för 2015.   

 
Effektivitet och centrala resultat 
Under året låg fokus på förbundets sakkunnigverksamhet i avtalsbrandkårsverksamheten 
och den frivilliga brandkårsverksamheten. Förbundet har även berett och delat ut flera 
skrifter och broschyrer som gynnar brandkårsverksamheten till alla avtalsbrandkårer och 
samarbetspartner. Dessa har i regel också getts ut på svenska.  
 
Finlands Avtalsbrandkårers Förbund deltog under året i sammanlagt tretton olika arbets-, 
styr- och samarbetsgrupper, delegationer och valkommittéer. I december bekantade man 
sig med det estniska räddningsväsendet i Tallinn och Assaku. 

 
Verksamhetsårets viktigaste resultat: 
 

 säkerställande av kompetens inom avtalsbrandkårsverksamheten genom projekt, 
arbetsgrupper etc. för utveckling av räddningsväsendet. 

 givande av utlåtanden om avtalsbrandkårsverksamheten   

 vidareutveckling av brandkårernas operativa och övriga verksamhet 

 i enlighet med strategin Avtalsbrandkårer 2020 har man börjat fördjupa 
utvecklingen i samarbetet med Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland 
(SPEK) och Finlands Brandbefälsförbund (SPPL) 

 den första barometerundersökningen om avtalsbrandkårer offentliggjordes och 
utdelades i tryckt format till alla brandkårer och olika samarbetspartner 

 en screening gjordes av två regionspecifika resultat av barometern och redigerades 
till en presentation 
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 för att förbättra brandkårernas utryckningssäkerhet redigerades handboken Kehitä 
lähtövarmuutta ja nopeutta! (Utveckla utryckningssäkerheten och hastigheten!) Den 
skickades till alla brandkårer på svenska eller finska. Handboken har också delats ut 
för undervisningssyften. 

 i syfte att öka kännedomen om avtalsbrandkårsverksamheten redigerades en 
broschyr för brandkårerna på svenska och finska med namnet Pelastustoimi ja 
sopimuspalokunnat Suomessa (Räddningsväsendet och avtalsbrandkårerna i 
Finland). Den delades ut till alla brandkårer, och dessutom har den delats ut på 
olika presentationer 

 redigering och tryckning av den internationella broschyren Sopimuspalokunnat 
Suomessa, 2 osa (Avtalsbrandkårerna i Finland, del 2). Den har getts ut på finska, 
estniska, norska, franska, italienska och portugisiska. Alla brandkårer informerades 
om broschyren som delas ut efter behov  

 i början av året ordnades ett seminarium om arbetarskydd för representanter för 
avtalsbrandkårer i anslutning till utbildningsverksamheten 

 en broschyr trycktes för att främja brandkårsmedlemmarnas medvetenhet om 
förbundets verksamhet  

 broschyrer har på begäran delats ut till brandkårerna för att främja 
medlemsrekryteringen  

 Finlands Avtalsbrandkårers Förbund deltog i turnén 24365 tillsammans med andra 
branschorganisationer. Under den tre veckor långa turnén presenterades 
verksamheten på 12 orter. I presentationerna informerades 
brandkårsmedlemmarna och den yrkesutbildade personalen om SSPL:s tjänster och 
tryckta material för brandkårerna     

 förbundet deltog i räddningsbranschens olika seminarier och höll 
sakkunnigpresentationer på dem 

 tillsammans med Finlands Brandbefälsförbund och Räddningsbranschens 
Centralorganisation i Finland förbereddes aktualitetsdagarna för befälet inom 
räddningssektorn   

 
 
 
 
 
 
 
Brandforskningsrådet rf 
Brandskyddsfonden beviljade Brandforskningsrådet 17 000 euro i allmänt understöd för 
2015.   

 
Allmänt  
För Brandforskningsrådet rf var 2015 det 24:e verksamhetsåret som en registrerad 
förening. Föreningen fortsätter det arbete som påbörjades av utvecklingsorganisationen för 
brandforskning som grundades 1982.  

 
Verksamhetsförutsättningar 
I slutet av 2015 hade organisationen sju medlemsorganisationer. Brandforskningsrådets 
medlemsorganisationer var VTT, miljöministeriet, säkerhets- och kemikalieverket, SPEK, 
Stiftelsen för Brandskyddets Främjande rf och Teräsrakenneyhdistys ry. Medlemsavgiften 
för respektive medlemsorganisation var 2 000 euro.  
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Ett ettårigt avtal ingicks om ombudsuppgifterna med Räddningsbranschens 
Centralorganisation i Finland.  

 
I slutet av 2015 uppgick de disponibla medlen till 21 447,46 euro. Rådet ansökte och 
beviljades 17 000 euro i allmänt understöd av Brandskyddsfonden. Under räkenskapsåret 
använde rådet sammanlagt 17 390,73 euro av det beviljade understödet. 
Räkenskapsperiodens underskott var 390,73 euro.  

 
Verksamhet och utveckling av verksamheten 
I slutet av 2014 ordnade Brandforskningsrådet en workshop om brandforskning. 
Erfarenheterna av den och responsen av deltagarna utnyttjades vid planeringen av 
Brandforskningsdagarna.  

 
Direktionen för Brandforskningsrådet förde diskussioner om principerna och rutinerna för 
Brandforskningsrådets verksamhet (#Palotutkimusraati 2020). Det konstaterades att 
Brandforskningsrådets verksamhet överensstämmer med idén om en modern nätverkande 
operativ modell, där olika aktörer samlas för att tänka efter hur brandsäkerheten kan 
främjas. Nätverket borde dock få fler medlemmar. I diskussionerna gick man igenom olika 
metoder för främjande av medlemsrekryteringen.   

 
Rådet avtalade om konkret samarbete med Aalto-universitetet i anslutning till professuren i 
brandsäkerhetsteknik. Aalto-universitetet lovade att ordna respons- och 
diskussionsevenemang för att behandla fullgörandet av avtalet och utveckla de prioriterade 
områdena och samarbetsmodellerna. Brandsäkerhetsrådet har marknadsförts av Aalto-
universitetet bland annat i samband med marknadsföringen av Brandforskningsdagarna.  

 
På rådets utvecklingsdag planerades ett projekt för sprinklersystems samhällskonsekvenser. 
Projektet utgår från tanken om att beslutsfattandet behöver undersökt information om 
kostnaderna för och fördelarna med automatiska släckningssystem. För närvarande är den 
tillgängliga informationen motstridig, vilket motverkar ett effektivt beslutsfattande.   

   
Brandforskningsdagarna ordnades för nionde gången 24–25.8.2015 på Hanaholmens 
kulturcentrum i Esbo. Planeringen av seminariet och redigeringen av 
seminariepublikationen fortsatte i praktiken hela våren. Evenemanget marknadsfördes 
aktivt och seminariepublikationen publicerades också efteråt på webben. I seminariet 
deltog 132 personer. Seminariet bestod av en panel, aktuella översikter över 
räddningsbranschen samt presentationer av 27 forskningsprojekt eller -resultat. Enligt 
responsen var evenemanget mycket lyckat som helhet. Programmet ansågs vara mångsidigt 
och aktuellt, och det möjliggjorde nya kontakter och nätverkande med samarbetspartner.  

 
 
 
Information 
Brandforskningsrådet informerade medlemmarna om sin verksamhet via direktionen. 
Dessutom informerade rådet om sin verksamhet på webbplatsen och i 
medlemsorganisationernas meddelanden.   

 
Möten 
Brandsäkerhetsrådet höll två stadgeenliga möten under 2015. Rådets direktion 
sammanträdde sex gånger.  



 
 

18 
 
 

 
 

Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland rf 
 
Brandskyddsfonden beviljade Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK) 
2 168 000 euro i allmänt understöd för 2015.   
 
Utveckling av kompetensen hos frivilliga och avtalspersonal som deltar i 
räddningsverksamheten 
Arbetet för att förnya läroplanen för frivilliga och avtalspersonal som deltar i 
räddningsverksamheten fortsatte enligt en nätverksmodell i samarbete med 
intressentgrupper. Under verksamhetsåret indelades arbetet i två delar. Den första delen 
var OPS-arbetsgruppens arbete som drevs på av Räddningsinstitutet. 17.12.2015 
överlämnade arbetsgruppens ordförande Pekka Rantala förslaget till läroplan för 
avtalspersonal som deltar i räddningsverkens räddningsverksamhet till 
räddningsavdelningens ledningsgrupp.  
 
Den andra delen av reformarbetet handlade om att göra de befintliga kurserna mer 
mångsidiga. Mångsidigheten utvecklas så att eleverna får mer ansvar för sin inlärning, och 
dessutom får brandkårerna ansvar för handledning av eleverna och komplettering av 
självstudierna. Dessutom beaktas kompetensinriktningen, och på de förnyade kurserna 
fästs betydligt mer uppmärksamhet vid säkerställandet av kompetensen.  
 
Följande kurser slutfördes så gott som i sin helhet fram till slutet av året: grundkurs i 
räddningsverksamhet (f.d. kurs i släckningsarbete), kurs i rökdykning, räddningskurs inom 
vägtrafik (f.d. kurs i räddningsarbete) och kurs i yträddning. Dessa nya kurser kommer att 
införas under 2016. På hösten lanserade SPEK den nya inlärningsmiljön OnEdu.  
 
Utbildningsreformen presenterades för olika målgrupper såsom avtalsbrandkårer, 
utbildningsanordnare, räddningsverkens utbildningsansvariga och kursledare på 16 
evenemang som samlade 315 deltagare. Dessutom ordnades ett utvecklingsseminarium på 
våren. 
 
I samarbete med olika aktörer deltog SPEK i produktionen av undervisningsvideor om 
elsäkerhet för brand- och räddningsbranschen som kommer att distribueras till hela 
branschen under 2016. 
Brandkårsutbildningen som anordnades av räddningsförbunden baserades på 
samarbetsavtal med räddningsverken. Kvantitativt varierade utfallet regionalt, men i regel 
ordnades de avtalade utbildningarna.  

 
Forskning 
Forsknings- och utvecklingsverksamheten var aktiv.  Under året låg fokus på följande 
forsknings- och/eller utvecklingsprojekt: 
 
Projektet för medborgarsäkerhet i Finland, där 3 000 personer och myndigheter 
intervjuades. Resultaten av projektet offentliggörs 2016 i publikationsserien av statsrådets 
kansli. Finansiär SRK. 
 
Utvecklingsprojektet för brandsäkerhetskampanjernas effektivitet startades i början av maj. 
Finansiär BSF. Intervjuundersökningen om beredskap på eget initiativ genomfördes nu för 
fjärde gången. Finansiär SPEK och Väestönsuojelusäätiö. 
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Den största enskilda satsningen under verksamhetsåret var ordnandet av 
Brandforskningsdagarna på Hanaholmen 24–25.8. Sammanlagt 130 personer deltog. 
 
Som verktyg för uppföljningen och utvärderingen utvecklades så kallade TILA-rapporter. 
Arbetet inleddes i slutet av året. Brandsäkerhetsläget är en statistisk rapport som 
sammanställs årligen och som innehåller omfattande statistiska uppgifter om 
brandsäkerheten såsom dödsfall i bränder, antal sprinklers och storolyckor. Dessutom 
sammanställs en rapport om medborgarsäkerhetsläget. 
 
På hösten inleddes arbetet med kommunikation och intressenter som syftar till att öka 
informationen om pågående forskning, nätverkandet och samarbetet. Även layouten för 
forskningens externa webbplats förnyades och användningen av intranätet ökades. Inom 
forskning och utveckling fortsatte man utvecklingsarbetet som påbörjades året innan, och 
värderingar och rutiner utarbetades för verksamheten. 

 
Upplysning och rådgivning 
Med hjälp av brandskyddsfondens projektfinansiering samordnar SPEK två 
riksomfattande brandsäkerhetskampanjer: NouHätä! och Brandsäkerhetsveckan. 
Räddningssektorn driver på bägge kampanjerna i form av omfattande samarbete som även 
överskrider sektorgränserna. 
 
Kampanjen NouHätä! omfattade 2015 totalt 417 högstadier där ca 33 000 elever deltog i 
undervisningen i säkerhet. Kampanjen NouHätä! genomfördes enligt den traditionella 
modellen i skolorna. Temat var fortfarande Bonga Exit som lanserades året innan, dvs. 
nödutrymning. 
 
Handboken NouHätä! utgavs. Syftet med handboken är att kampanjen genomförs på 
samma sätt i hela Finland. Kampanjen samarbetade med videosketchgruppen Biisonimafia 
och den sjungande brandmannen Jontte Valosaari. Kampanjens styrgrupp har 
representanter för SPEK, utbildningsstyrelsen, inrikesministeriet, Räddningsinstitutet, 
räddningsverken, räddningsförbunden, skolorna och Finlands Brandbefälsförbund. 
Reklambyrån var fortsättningsvis Huvila och samarbetspartnern LokalTapiola. 
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Foto 6. Kampanjen NouHätä! för högstadieelever ordnades för 19:e gången 2015. Finalen ordnades på 
Räddningsinstitutet i Kuopio. 

 
Brandsäkerhetsveckan är räddningsväsendets årliga brandsäkerhetskampanj som firades 
21.11–1.12. Brandsäkerhetsveckan fokuserade på hur vårdslöshet och avsiktlighet samt 
alkohol och tobak inverkar på brandsäkerheten samt på främjande av brandsäkerhetsteknik 
och boendets brandsäkerhet. Brandsäkerhetsveckans vision, mål och prioriterade områden 
uppdaterades.  
 
Styrgruppen för Brandsäkerhetsveckan förnyades i början av året, då den av 
inrikesministeriet tillsatta tidsbundna styrgruppen för den nordiska brandlarmsdagen 
avslutade verksamheten. Styrgruppen har representanter för inrikesministeriet, 
räddningsverken och deras partnerskapsnätverk, Räddningsbranschens Centralorganisation 
i Finland, räddningsförbunden, Finlands Brandbefälsförbund, Sotningsbranschens 
Centralförbund, Finansbranschens Centralförbund och företagssamarbetspartnern 
LokalTapiola samt reklambyrån Folk Finland.  
 
Dagen på brandstationen firades 21.11.2015. Ca 80 000 personer besökte 345 
brandstationer. På evenemanget för hela familjen lärde sig besökarna viktiga 
brandsäkerhetsrutiner genom underhållande uppgifter och bekantade sig med brandkårens 
verksamhet. Syftet med Egen brandövning var att uppmuntra människor och 
organisationer att förbättra brandsäkerheten genom att bland annat ordna 
brandinspektioner eller utrymningsövningar i hemmet. Man kunde också utföra 
brandövningen i hemmet med appen Kipinä. Den nordiska brandlarmsdagen firades 1.12. 
Syftet med kampanjdagen är att sprida information om hur brandlarm ska användas och 
främja det nordiska brandsäkerhetssamarbetet. 
 
Bränderna och tillbuden har minskat i bostadsbyggnader sedan början av årtiondet, så att 
räddningsverken från 17 fall om dagen har kommit ner till ca 14 fall. Den sjunkande 
trenden återspeglas också i antalet dödsfall i bränder, där det årliga glidande medeltalet 
enligt diagrammet bättre beskriver den klart sjunkande trenden. Arbetet som dessa resultat 
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har utförts på lång sikt bland annat genom rådgivning om hur byggnader används och 
underhålls säkert samt hur byggnadsbestämmelserna och räddningslagen ska tolkas. 
 

 
 

SPEK har också bidragit till minskningen i antalet dödsfall i bränder genom arbetet för att 
skydda vårdanstalter och servicehem med automatiska släckningssystem. Blanketterna för 
utrymningssäkerheten som behövs för att reda ut anstalternas säkerhetsnivå gavs till 
räddningsverken, som kan använda dem fritt, och samtidigt uppdaterades handboken om 
detta ämnesområde. Målet för programmet för den inre säkerheten, enligt vilket 50 procent 
av anstalterna skulle vara skyddade 2015, överskreds när antalet skyddade objekt översteg 3 
000 (54 procent). Enligt våra uppgifter har släckningssystemen tiotals gånger förhindrat 
personskador. 

 
Främjande av den frivilliga brandkårsverksamheten 
SPEK har understött frivilligverksamheten genom olika evenemang, utbildningar och 
operativa modeller.  Dessutom har SPEK tagit fram material och utvecklat elektroniska 
kommunikationskanaler och nättjänster. 
 
SPEK:s tre veckor långa turné 24365 i september besökte 12 orter och samlade 
sammanlagt nästan 1 500 brandkårsmedlemmar.  Vid sidan av SPEK presenterade 
räddningsförbunden, Pelastustieto, Palokamu,  Avtalsbrandkårers Förbund SSPL, Finlands 
Brandbefälsförbund SPPL och många lokala samarbetspartner sina tjänster och produkter 
för brandkårsmedlemmar.  Det finns helt klart behov av sådana här evenemang som 
besöker olika orter utifrån responsen, och evenemangskonceptet utvecklas framöver 
utifrån erfarenheterna.  
 
Portalen 24365 tillhandahåller centralorganisationens alla tjänster för brandkårsmedlemmar 
på ett och samma ställe. Tjänsten stöder också de regionala räddningsförbundens 
verksamhet i marknadsföringen och utnyttjandet av tjänsterna. Registrering av 
brandkårernas verksamhet, administration av medlemmarnas kontakt- och 
utbildningsuppgifter, kompetensutveckling och informationsspridning finns på samma 
webbplats. Målet är att alla brandkårsmedlemmar ska få eget användarnamn. Detta blir 
klart under 2016. 
 
PalokuntaWiki sammanställer all relevant information för brandmän i en lätt tillgänglig 
form. När brandmännen fått användarnamn för portalen 24365 kan alla som har 
användarbehörighet även skapa och redigera innehållet i PalokuntaWiki. 
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Åtgärder och mål lades fram för att lösa de främsta problemen med utvecklingen av 
brandkårsverksamhetens kommunikationsstrategi. Arbetet för att åstadkomma detta 
påbörjades och fortsätter under de kommande åren. De strategiska riktlinjerna bearbetas 
också vid behov. År 2015 satsade man särskilt på att stärka brandmännens identitet med 
hjälp av varumärket 24365.  

 
Foto 7. SPEK:s turné 24365 i september besökte 12 orter och samlade sammanlagt nästan 1 500 
brandkårsmedlemmar.  På fotot turnéstämning i Joensuu. Foto: Johanna Kuittinen 

 
Utvecklingsgruppen som tillsattes av den riksomfattande kvinnoarbetskommittén 
utvecklade konceptet Turvakutsut (Säkerhetskalas) som är ett nytt sätt sprida 
säkerhetsbudskapet i hemmen i form av kafferep. En särskild målgrupp är kvinnor som 
ofta känner sig lite främmande inför säkerhetsfrågor. Ett pilotprojekt har tagits fram i 
samarbete med SPEK, och det startar i början av 2016.  
 
Brandkårsmedlemmarna uppmuntrades aktivt främja säkerhetskommunikationen i enlighet 
med strategin från året innan bland annat genom temakryssningen Ladyt Tallinnassa och 
genom att ordna nationell kursledarutbildning i AS1-förstasläckning för kvinnliga 
brandkårsmedlemmar.  
 
Möjligheter till växelverkan och nätverkande erbjöds på våren och hösten på de nationella 
och regionala studiedagarna för kvinno- och ungdomsarbete.  
 
Åtta läger för brandkårsungdomar ordnades. I dem deltog 3 113 personer, varav 2 024 var 
ungdomar. Arbetsgruppen för utvecklingen av den nationella lägerverksamheten redde ut 
nuläget för lägerverksamheten på sina möten i enlighet med sitt uppdrag. Enkäten till alla 
brandkårsmedlemmar avseende läger för brandkårsungdomar besvarades av 766 personer. 
 
FM i materielhantering och frågesport för brandkårsungdomar ordnades i Grankulla. 
Antalet lag ökade från 28 året innan till 40. Implementeringen av hörandet av 
brandkårsungdomar efter pilotprojekten året innan skedde i anslutning till sommarlägren 
och olika regionala evenemang för brandkårsungdomar inom 12 räddningsförbunds 
områden.  
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Ledare för finländska brandkårsungdomar gjorde en resa till Tyskland för att bekanta sig 
med arbetet med brandkårsungdomar i Tyskland.  
 
Internationell verksamhet 
SPEK verkade aktivt också i internationella frågor. Liksom året innan handlade målen om 
strategiskt nätverkande och informationsförmedling för att främja god praxis. Ett annat 
mål var att ta fram högkvalitativ information inom sektorn både nationellt och 
internationellt.  
 
Även 2015 var Norden och EU SPEK:s prioriterade regioner. Därutöver främjade SPEK 
skapandet av nordiska nätverk samt nordisk påverkan inom takorganisationernas 
verksamhet (CTIF, CFPA-E). SPEK var även suppleant i svenska Brandforsks styrelse.  
 
När det gäller EU fokuserade SPEK på information och ordnandet av två EU-
utbildningar. SPEK deltog i EU-kommissionens Civil Protection Forum i Bryssel. Det 
viktigaste evenemanget med tanke på takorganisationsverksamheten var mötet för CFPA-
E:s Security, Training ja Guideline-kommissioner i Böle i april.  
 
Experten på SPEK:s internationella verksamhet verkade som samordnare för förvaltnings- 
och ekonomitjänsterna inom CTIF-verksamheten samt som kommissions- och 
arbetsgruppsrepresentanternas assistent i takorganisationens arbete. SPEK deltog i 
Finlands delegation som deltog i världskonferensen om begränsning av skador relaterade 
till katastrofrisker i Sendai.  
 
Palotarus kurs- och lägercenter 
Palotarus kurs- och lägerområde användes under 60 dygn under året på 27 olika 
evenemang. Sammanlagt 1 741 personer deltog i evenemangen på lägerområdet och antalet 
övernattningar uppgick till 6 247. Skogsvårdsåtgärderna vidtogs enligt skogsvårdsplanen.  
 

 
Specialunderstöd för forsknings- och utvecklingsprojekt 
 
Under verksamhetsåret beviljades sammanlagt 2,9 miljoner euro för forsknings- och 
utvecklingsprojekt. Understödet gick till 35 projekt som främjar förebyggande av bränder 
och räddningsverksamhet.  
 
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 och man 
försökte göra sökandena uppmärksamma på projektens effektivitet redan i 
ansökningsskedet. Under verksamhetsåret ordnades en extra projektansökan, eftersom ca 
600 000 euro av anslaget för forsknings- och utvecklingsprojekt kvarstod efter den första 
ansökningsgången. 
 
I de beviljade specialunderstöden prioriterades bland annat utvecklingsprojektet för 
räddningsväsendet, alternativa släckningsmetoder i räddningsenhetens första åtgärder, 
bysäkerhet och en trygg skola. Med hjälp av understöd från fonden startades bland annat 
forskningsprojekt för virtuell undersökning av moderna hushållsmaskiners egenskaper vid 
bränder och släckningsteknik, tryckhantering i lägenhetsbränder och utrymning.  
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Med hjälp av understöd genomfördes även mediekampanjer riktade till den stora 
allmänheten om brandupplysning samt upplysningskampanjer och evenemang med fokus 
på delaktighet som särskilt riktades till barn och ungdomar.  
 

Foto 8–9. TUKES projekt Pikin huone, digitalt säkerhetsspel för barn. Brandskyddsfonden beviljade TUKES 
14 650 euro i understöd 2015. Säkerhetsspelet Pikin huone som finns på Pikku Kakkonens webbplats lär 
barn att agera säkert samtidigt som de i spelet hjälper rymdvarelsen Piki. Spelet som producerats av TUKES 
tillsammans med Yle och Demola riktar sig till en alldeles ny målgrupp, nämligen 3–5 år gamla barn. Foton: 
Nilla Hietamäki. 

 

 
Innovationspriset 2015 

 
 Brandskyddsfondens Innovationspris delas årligen ut för viktiga innovationer relaterade till 

räddningsväsendet. Styrelsen utlyste Innovationspriset 2015 för ansökan på sitt möte 
22.10.2014. Intressenter, universitet och högskolor inom branschen informerades i hög 
grad om utlysningen av innovationspriset.  

 Fram till utgången av tidsfristen fick fonden 20 förslag. Innovationsprisjuryn som tillsatts 
av brandskyddsfondens styrelse behandlade förslagen vid sitt möte 12.5.2015. Brandskyddsfondens 
styrelse valde pristagaren på förslag av juryn vid sitt möte 28.5.2015. 

Brandskyddsfondens Innovationspris 2015 gick till Mikko Puolitaival som arbetar som 
brandman och räddningsdykare vid Satakunta räddningsverk. Priset delades ut på 
Räddningsväsendets aktualitetsdagar 8.10.2015 i Jyväskylä. Det prisbelönade förslaget 
PUOMI är ett vattenräddningsverktyg med vars hjälp man ovanför vattenytan kan söka 
och rädda personer som hamnat under vatten. Prissumman var 12 000 euro.  

Fondens Innovationspris fick mycket uppmärksamhet under verksamhetsåret. Fonden 
producerade också en 12 minuter lång video om innovationen under 2015. Den kan ses på 
https://www.youtube.com/c/PalosuojelurahastoFIPSR  

Vattenräddningsverktyget PUOMI kan i avsevärd grad höja brandkårernas 
vattenräddningsberedskap. Med hjälp av verktyget är det lätt för brandkårer som endast 
har yträddningsberedskap att söka under vattenytan. Dessutom kan produkten användas 
tillsammans med räddningsdykare till exempel för att se vad som finns under bryggor.  

https://www.youtube.com/c/PalosuojelurahastoFIPSR
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Foto 10. Vattenräddningsverktyget PUOMI som vann innovationspriset: Det helt nya räddningsverktyget är 
försett med tång, teleskopskaft och videokamera. Med hjälp av produkten kan man på vattenytan manuellt 
utföra sök- och räddningsuppdrag i vatten med ett djup på 0–7 meter. Uppfinningen fungerar som ett 
uppochnervänt periskop. En videokamera förmedlar bilder upp till skärmen och tången i ändan av 
teleskopskaftet kan manövreras med snören. Foto: Mikko Puolitaival. 

 

Foto 11. Innovationspristagaren: Mikko Puolitaival (i mitten) tillsammans med Eetu Räsäsen (till vänster) och 
Jaakko Alasaukko-oja (till höger) som fick hedersomnämnanden. Foto: Ada Almusa 

Hedersomnämnanden 2015 

Eetu Räsänen och Jaakko Alasaukko-oja, som arbetar som brandchefer vid Birkalands 
räddningsverk fick hedersomnämnanden och en prissumma på 2 000 euro för planeringen 
av ny attackbur och utvecklingen av en färdig prototyp. 

Kajaanin ammattikorkeakoulu fick Brandskyddsfondens hedersomnämnande och en 
prissumma på 1 000 euro. Studerandena vid yrkeshögskolan lämnade in sju prisförslag som 
utvecklats av olika sektoröverskridande grupper.  
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Utvärdering av understödens effektivitet 
 
I enlighet med styrelsens riktlinjer startade fonden 2012 externa effektivitetsutvärderingar 
av de typer av understöd som fonden beviljat. Effektivitetsutvärderingen av de allmänna 
understöden till organisationer inom räddningsbranschen genomfördes 2012 och den 
externa effektivitetsutvärderingen av byggnadsprojekt 2014. Projektförberedelserna för en 
effektivitetsutvärdering av materielprojekt inleddes hösten 2014. Effektivitetsutvärderingen 
av materielprojekten omfattade även frågor om mindre understöd för avtalsbrandkårer. I 
enlighet med fondens strategi är målet för effektivitetsutvärderingarna att uppnå den 
största möjliga effekten med varje beviljad euro i understöd. 
 

Utvärdering av materielprojektens effektivitet 
 
Syftet med effektivitetsutvärderingen av materielprojekten var att klargöra för 
räddningsverken och avtalsbrandkårerna behovet, betydelsen, ändamålsenligheten och 
effektiviteten av de beviljade materielunderstöden. En begäran om upplysningar avseende 
den externa effektivitetsutvärderingen av materielprojekt skickades till lämpliga leverantörer 
inom Hansel Ab:s ramavtal för konsulttjänster för ledningen 2013–2017 (projektledning). 
Fondens styrelse godkände avtalsleverantören på sitt möte 25.11.2014. Utifrån en 
upphandlingsprocess valdes ledningskonsulterna Asko Hentunen och Timo Savaspuro på 
Pivotal Consulting Ab att genomföra utvärderingen. Projektet inleddes 2.1.2015 och 
slutfördes hösten 2015. Fonden kommer att utnyttja resultaten av utvärderingen i 
utvecklingen av ansökningsprocesserna.   
 
Brandskyddsfondens understöd för materielprojekt utvärderades i januari–maj 2015. Med 
tanke på utvärderingen gjordes en omfattande Webropol-enkät som riktade sig till 
räddningsverken och 250 valda avtalsbrandkårer, och dessutom intervjuades ca 50 
sakkunniga inom brand- och räddningsväsendet. Enligt resultaten upplevdes 
Brandskyddsfondens materielunderstöd vara viktigt inom både räddningsverken och 
avtalsbrandkårerna. Med hjälp av understödet har man kunnat förnya föråldrad 
fordonsmateriel, delvis skaffa ny materiel, specialmateriel och terminaler. Betydelsen av 
understödet har accentuerats vid de räddningsverk där kommuner på grund av det 
ekonomiska läget har varit tvungna att skära ner på anslagen till räddningsväsendet. 
Generellt kan man dessutom konstatera att ju mindre ett räddningsverk är, desto större 
betydelse har understödet haft för genomförandet av materielprojekt.  
 
Enligt konsulternas bedömning är de nuvarande understödsobjekten relevanta på det stora 
hela. Räddningsverkens primära understödsobjekt var släcknings-, tank- och slangbilar. 
Avtalsbrandkårerna ansåg också att möjligheten att kunna anskaffa lätt fordonsmateriel var 
viktig. Alla räddningsverk ansåg att det var viktigt att få understöd för anskaffning av 
specialmateriel och system. Ansökningsförfarandet för understöd för materielprojekt 
ansågs i regel fungera bra. Både räddningsverken och avtalsbrandkårerna ansåg att fondens 
understöd aktiverade och motiverade avtalsbrandkårerna. Man önskade att 
avtalsbrandkårernas anslag för materielprojekt skulle öka. I avtalsbrandkårer upplevs 
understöd nästan utan undantag vara avgörande för anskaffningar. I utvärderingen 
rekommenderas att understödet borde fördubblas för att effektivisera resultaten av 
materielunderstödet. Det föreslås också att en fast summa för större anskaffningar 
reserveras för avtalsbrandkårerna (t.ex. 10–20 procent av materielunderstödet). Dessutom 
föreslås det att mindre understöd för avtalsbrandkårer bevaras som en separat 
ansökningsform.  
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1.3 Funktionell effektivitet, resultat och kvalitetsledning 
 

Tabell 4 (Funktionell effektivitet, produktivitet och lönsamhet) visar nyckeltal för fondens 
effektivitet, produktivitet och lönsamhet. Lönsamhet 1 i tabellen motsvarar 
verksamhetskostnaderna under året enligt fondens intäkts- och kostnadskalkyl dividerade 
med summan av fattade beslut. Lönsamhet 2 motsvarar verksamhetskostnaderna 
dividerade med antalet ärenden som sekretariatet har handlagt. Produktivitet 1 motsvarar 
antalet fattade beslut under året dividerat med sekretariatets årsverken och produktivitet 2 
antalet handlagda ärenden dividerat med samma uppgift.   

 
År 2015 fattade styrelsen sammanlagt 344 beslut. Av dessa var 298 understödsbeslut, 
21 beslut om förändring eller förlängning, 9 administrativa beslut och 16 övriga beslut.  

 
Fondens sekretariat gjorde under verksamhetsåret en arbetsinsats som motsvarade 
3,51 årsverken. Detta var betydligt mindre än året innan (3,98).  Värt att notera är att 
endast fondens egna anställda har medräknats i årsverken i produktivitetskalkylerna.  

 
Antalet redovisningar (267 st.) som sekretariatet behandlade låg ungefär på samma nivå 
som året innan (271 st.). Arbetsinsatserna för implementeringen av strategin, 
effektivitetsutvärderingarna, enkäterna, fondens interna revisionsprojekt eller övriga 
utvecklingsåtgärder syns inte i kalkylerna.  

 
Antalet beslut per möte steg något från föregående år. Bland lönsamhetssiffrorna sjönk 
verksamhetens kostnader per beslut och verksamhetskostnaderna per behandlat ärende. 
Produktivitetssiffrorna steg till följd av den svaga uppgången i antalet behandlade beslut 
och nedgången i antalet årsverken för sekretariatet. Verksamhetskostnaderna var fortsatt 
låga, knappt tre procent. 

 
Antalet understödsbeslut (298 st.) som fondens styrelse fattade 2015 var något större 
än året innan (279 st.), medan antalet jakande beslut (203 st.) var högre än året innan (191 
st.). Totalt 31,79 miljoner euro ansöktes i understöd (2014: 29,41 miljoner euro) och 
fonden beviljade 10,14 miljoner euro (2014: 9,87 miljoner euro). Andelen beviljat 
understöd var 31,9 procent av det totala ansökta understödet (2014: 33,6 %). 
 
Alla understödsbeslut fattas av fondens styrelse, som sammanträdde sju gånger under 
verksamhetsåret. För allmänna understöd och specialunderstöd gäller i regel bestämda 
ansökningstider och besluten förbereds i förväg till ett visst styrelsemöte. Mindre 
understöd på mindre än 12 500 euro som beviljas avtalsbrandkårer för anskaffning av 
brandskyddsutrustning och teknisk utrustning utgör undantag. Dessa mindre understöd 
kan ansökas när som helst. Ansökningar om mindre understöd behandlas och avgörs i 
regel vid följande styrelsemöte efter att ansökningen har inkommit, 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. 
 
 
 
 

 
Tabell 4. Funktionell effektivitet, produktivitet och kvalitetsledning 
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Brandskyddsfondens funktionella effektivitet, produktivitet och kvalitetsledning     

Verksamhetsvolym 2015 2014 2013 

Styrelsemöten 7 7 7 

Styrelsens telefonmöten, st. 0 0 0 

Expertjuryns och innovationsprisjuryns möten, totalt 4 3 3 

Utredningar av utomstående 1 1 1 

Publikationer 1 1 1 

Nyhetsbrev  0 2 2 

Sekretariatets årsverken 3,51 3,98 3,96 

    Beslut fattade av styrelsen, totalt 344 336 368 

understödsbeslut 298 279 306 

beslut om ändring eller förlängning 21 22 31 

beslut om återkrav 0 5 3 

administrativa beslut 9 13 12 

beslut om rättelse 0 2 1 

övriga beslut 16 15 15 

Redovisningar handlagda av sekretariatet  267 271 273 

Ärenden handlagda av sekretariatet, totalt 611 607 641 

Positiva understödsbeslut 203 191 171 

    Fondens ekonomi, euro 2015 2014 2013 

Verksamhetskostnader  286 681 318 288 341 995 

Kostnader inom överföringsekonomin 9 286 492 9 501 813 8 662 027 

Influtna brandskyddsavgifter 10 938 642 
10 521 38

4 
10 005 35

9 

Nya understödsbeslut totalt 10 135 691 9 868 882 9 074 447 

Dispositionsplan för fondens medel 10 350 000 
10 105 00

0 9 740 000 

Disponerade medel 10 362 372 
10 187 17

0 9 416 442 

    Nyckeltal 2015 2014 2013 
Andel godkända ansökningar, % 68,1 % 68,5 % 55,9 % 

Genomsnittligt beviljat belopp, euro 49 929,51 51 669,54 53 066,94 

Beslut per styrelsemöte 49 48 53 

Lönsamhet 1: verksamhetskostnader/beslut, euro 833 947 929 

Lönsamhet 2: verksamhetskostnader/handlagda ärenden, euro 469 524 534 

Produktivitet 1: beslut/årsverken i sekretariatet 98,0 84,4 92,9 

Produktivitet 2: handlagda ärenden/årsverken i sekretariatet 174,1 152,5 161,9 

Handlagda ärenden i sekretariatet/månad, genomsnitt 50,9 50,6 53,4 

Effektivitet 1: Andel ansökningar som handläggs inom 3 månader, % 91,95 % 90,0 % 89,2 % 
Effektivitet 2: Andel redovisningar som handläggs inom 2 månader, 
% 89,14 % 98,2 % 97,4 % 

Längsta handläggningstid för ansökan eller redovisning, arbetsdagar 104 102 207 

Verksamhetskostnadernas andel av kostnaderna inom 2,92 % 3,35 % 3,95 % 
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överföringsekonomin, % 

Verksamhetskostnadernas andel av influtna brandskyddsavgifter, % 2,62 % 3,03 % 3,42 % 

Planmässighet: andel av dispositionsplanen som förverkligas, % 100,1 % 100,8 % 96,7 % 
 

 
Handläggningstider för understödsansökningar och redovisningar 
 

Fonden har satt upp tre månader som ett inofficiellt mål för ansökningarnas 
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. Handläggningstiderna för ansökningarna är mycket rimliga, 
eftersom 91,95 procent av alla ansökningar fick ett beslut inom tre månader. Sammanlagt 
24 ansökningar överskred den målsatta tiden, och den längsta handläggningstiden var 104 
dagar. Att den målsatta tiden överskreds under verksamhetsåret berodde på att 
sekretariatets personalresurser var 0,5 årsverken mindre. Nyckeltalen beskrivs i tabell 5 
(Handläggningstider för understöd och redovisningar). 
 
Specialunderstöd utbetalas i regel i efterhand med avräkning mot verifikat Fonden har satt 
upp det inofficiella målet att redovisningsansökningarna ska handläggas inom två månader 
efter att de kommit in. Sammanlagt 89,14 procent av redovisningsansökningarna (267 st.) 
behandlades inom den målsatta tiden. 

 
 
Tabell 5. Handläggningstider för understöd och redovisningar 

Handläggningstiderna i 
fonden 

2015 2014 2013 

Understödsansökningar st. % st. % st. % 

0–3 mån. 274 91,95 % 251 90,0 % 273 89,2 % 

3–6 mån. 24 8,05 % 28 10,0 % 33 10,8 % 

över 6 mån. 0 0,00 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

Redovisningsansökningar st. % st. % st. % 

0–2 mån. 238 89,14 % 266 98,2 % 266 97,4 % 

2–6 mån. 29 10,86 % 5 1,8 % 5 1,8 % 

över 6 mån. 0 0,00 % 0 0,0 % 2 0,7 % 

 
 
 
 
Kvalitet i understödsverksamhet och interna processer 

 
FONDEN GÖR INSATSER av olika slag för att säkra att fondens beslut och den 
understödda verksamheten håller god kvalitet. På fondens webbplats finns elektroniska 
ansöknings- och redovisningsblanketter 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 intresserade parter att ansöka 
om rätt understöd, med rätta blanketter och i rätt tid. 
 
FONDEN STRÄVAR EFTER att säkerställa ansökningarnas kvalitet bland annat genom 
formella utlåtandeförfaranden. Dessutom granskar regionförvaltningsverket ansökningarna 
om materiel- och byggnadsprojekt och prioriterar ansökningarna i sin region. Syftet med 
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förfarandet är att säkerställa den regionala kunskapen de regionala behoven i 
beslutsfattandet. Framöver kommer styrelsen att bedöma regionförvaltningsverkens roll i 
utvärderingen av byggnads- och materielprojekt. Då utreds eventuella behov av att ersätta 
regionförvaltningsverkens utvärdering med ett nationellt förfarande.  I anslutning till de 
nya självstyrande områdena kommer man dessutom att utvärdera 
regionförvaltningsverkens 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 och när resultaten kommer att synas. Före 
beslutsförslag görs upp utvärderas FoU-projektens kvalitet av sekretariatets sakkunnigråd 
som består av tio sakkunniga inom räddningsbranschen. Sedan 2014 har sakkunnigrådet 
haft en utvärderingsram för projekt med vars hjälp ansökningarna poängsätts.   
 
RÄTTELSE I BRANDSKYDDSFONDENS BESLUT FÅR yrkas inom 30 dagar från att 
beslutet delgivits. Mängden rättelseyrkanden har varit mycket låg i Brandskyddsfonden. År 
2013 behandlades ett rättelseyrkande och år 2014 två rättelseyrkanden. Under 
verksamhetsåret behandlades inga rättelseyrkanden.  
 
 
 

Understödsbeslut och 
behandlingsmöte 2015 2014 2013 

  St. 
Understödsbelopp 
€ St. 

Understödsbelopp 
€ St. 

Understödsbelopp 
€ 

Alla understödsbeslut, antal och 
sökt  
understödsbelopp, € 

298 31 788 613 

279 

29 414 694 

306 

28 156 742 

Beviljade understöd, antal och 
understödsbelopp, € 

203 
10 135 691 191 9 869 682 

171 
9 124 447 

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

68,1 
% 

31,9 % 68,5 
% 

33,6 % 55,9 
% 

32,4 % 

Ansökningar om allmänna 
understöd (1.12.2015) St. 

Understödsbelopp 
€ St. 

Understödsbelopp 
€ St. 

Understödsbelopp 
€ 

Ansökningar, antal och sökt 
understödsbelopp 

5 2 895 275 5 2 905 967 5 2 923 725 

Beviljade understöd, antal och 
understödsbelopp, € 

5 2 830 000 5 2 770 000 5 2 770 000 

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

100,0 
% 

97,7 % 100,0 
% 

95,3 % 100,0 
% 

94,7 % 

FoU-projekt, upplysning, 
läromedel, stipendier 
(11.2.2015, 25.3.2015, 27.8.2015, 
23.10.2015 och 1.12.2015) St. 

Understödsbelopp 
€ St. 

Understödsbelopp 
€ St. 

Understödsbelopp 
€ 

Ansökningar, antal och sökt 
understödsbelopp 

59 4 893 368 51 4 863 695 53 3 779 025 

Beviljade understöd, antal och 
understödsbelopp, € 

35 2 899 466 30 2 777 400 32 2 376 596 

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

59,3 
% 

59,3 % 58,8 
% 

57,1 % 60,4 
% 

62,9 % 



 
 

31 
 
 

Materielprojekt (inkl. 
systemprojekt) (28.5.2015) St. 

Understödsbelopp 
€ St. 

Understödsbelopp 
€ St. 

Understödsbelopp 
€ 

Ansökningar, antal och sökt 
understödsbelopp 

104 5 585 040 92 5 610 522 113 6 801 788 

Beviljade understöd, antal och 
understödsbelopp, € 

44 1 997 983 36 1 733 346 23 1 413 093 

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

42,3 
% 

35,8 % 39,1 
% 

30,9 % 20,4 
% 

20,8 % 

Byggnadsprojekt (25.3.2015) 

St. 
Understödsbelopp 
€ St. 

Understödsbelopp 
€ St. 

Understödsbelopp 
€ 

Ansökningar, antal och sökt 
understödsbelopp * 

22 18 083 590 25 15 735 136 32 14 386 816 

Beviljade understöd, antal och 
understödsbelopp, € 

14 2 103 636 15 2 323 662 
12 

2 320 876 

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

63,6 
% 

11,6 % 60,0 
% 

14,8 % 37,5 
% 

16,1 % 

Mindre materielunderstöd för 
avtalsbrandkårer(alla möten) St. 

Understödsbelopp 
€ St. 

Understödsbelopp 
€ St. 

Understödsbelopp 
€ 

Ansökningar, antal och sökt 
understödsbelopp 

108 331 340 106 299 374,24 103 265 388 

Beviljade understöd, antal och 
understödsbelopp, € 

105 304 606 105 265 274 99 243 882 

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

97,2 
% 

91,9 % 99,1 
% 

88,6 % 96,1 
% 

91,9 % 

 
Elektronisk dokument- och ärendehantering 

 
Arbetet för att definiera fondens elektroniska ärendehanteringsplattform inleddes i januari 
2015. Projektet avbröts dock på grund av att man i slutet av verksamhetsåret inledde ett 
nationellt projekt för att reformera räddningsväsendet. Detta kan medföra avsevärda 
konsekvenser för fondens understödsobjekt och mottagarna av understöd samt därigenom 
för den elektroniska portalen och definitionen av den. Avsikten är att fortsätta utveckla den 
elektroniska portalen när konsekvenserna av reformen av räddningsväsendet för 
lagstiftningen 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. 
 
Brandskyddsfondens registratorsverksamhet flyttades till inrikesministeriets 
registratorskontor 1.1.2014.  Tjänstepost som skickas till Brandskyddsfondens officiella e-
postadress vidarebefordras till inrikesministeriets registratorskontor för registrering. 
Registratorskontoret har i regel agerat effektivt, men att skanna och registrera tidvis stora 
mängder ansökningar i systemet tar tid. En annan flaskhals att delegera ny behörighet i 
ärenden som anhängiggjorts tidigare i en situation där man söker behörighet för en ny 
anställd så att denna person ska kunna handlägga ett gammalt ärende. Det nya 
ärendehanteringssystemet Acta infördes inom inrikesministeriet och Brandskyddsfonden 
19.5.2014. Acta vidareutvecklas, så att det ska förbli tekniskt och funktionellt användbart så 
länge som möjligt.  
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Kommunikation 
 
Brandskyddsfondens webbplats förnyades 2015. 
Webbplatsen har nu en fräschare layout och 
innehållet har redigerats för att betjäna kunderna 
bättre. Syftet är 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: protokoll, meddelanden om 
beslut, blanketter, handlingar relaterade till 
ansökningsprocessen, redovisningsblanketter, lagstiftning, strategi, planeringsdokument 
och kontaktuppgifter. I stället för nyhetsbrevet började fonden publicera artiklar i 
nättidningen.  

Internationella säkerhetsmässan FinnSec 2015 
 
Brandskyddsfondens sekretariat deltog i evenemanget FinnSec 2015 i Helsingfors 
mässcentrum 18.11–20.11.2015. Vid den egna montern delade man ut broschyrer om olika 
understödsformer, bokslutet 2014 och den allmänna broschyren om fonden. Man förde 
närmare 300 diskussioner vid montern om fondens verksamhet och olika 
understödsformer. Sekretariatets särskilda mål var att informera nya potentiella sökande i 
synnerhet avseende fondens  
Innovationspris samt forsknings- och utvecklingsprojekt.  
 
Det var andra gången som sekretariatet deltog i en mässa. Första gången skedde detta 2014 
på säkerhetsmässan i Jyväskylä. Mässdeltagandet har ökat sökandenas medvetenhet om 
fondens verksamhet och understödsformer.  Mässbudgeten för 2015 var ca 8 000 euro. 
Summan omfattade monterns konstruktion och inredning, platshyra, servering, enhetlig 
klädsel för personalen, tryckkostnader för broschyrer, hyra för snabbhetstest och pris samt 
andra allmänna kostnader. 
 

Kundnöjdhetsenkäten 2015 
 
Brandskyddsfondens kundnöjdhetsenkät skickades 15.6.2015 till alla som ansökt om 
understöd ur fonden 2014. Fondens understödsbeslut kan ha varit positivt eller negativt. 
Enkäten riktades till 212 personer som i ansökan om understöd angetts som 
kontaktpersoner. En motsvarande enkät gjordes 2011. Fonden kommer att utnyttja 
resultaten av kundnöjdhetsenkäten i utvecklingen av ansökningsprocesserna.  
 
Kundnöjdhetsenkäten 2015 fick 124 svar, vilket innebär att svarsprocenten var 59. 
Sammanlagt 84 procent av dem som svarade hade redan fått understödet helt eller delvis 
på kontot. Kundnöjdhetsenkäten genomfördes första gången 2011.  
 
Av dem som svarade representerade 62 procent avtalsbrandkårerna, 15 procent 
räddningsverken, 10 procent organisationer inom räddningsbranschen och 5 procent 
kommunerna och ungefär lika många forskningsinstitut. Resterande 3 procent 
representerade företag eller var privatpersoner.  
 
Resultaten av kundnöjdhetsenkäten var positiva. 91 procent ansåg att handläggningstiden 
var tillräckligt snabb eller snabb.  9 procent ansåg att den var ganska långsam, men ingen 



 
 

33 
 
 

ansåg att den var för långsam. 93 procent var nöjda med understödsbeslutet. 7 procent var 
ganska missnöjda eller missnöjda. Missnöjet berodde främst på negativt beslut (64 %) eller 
understödsbeloppet (27 %). 97 procent ansåg att motiveringarna till beslutet var tillräckliga 
eller ganska tillräckliga. 97 procent ansåg att sekretariatet var mycket eller ganska tillgängligt 
i samband med ansökningsprocessen. Ca en fjärdedel försökte inte nå fondens sekretariat i 
samband med ansökningsprocessen.  
 
Ansökningstiderna ansågs vara bra, och 99 procent ansåg att de var lämpliga eller ganska 
lämpliga. I regel var kunderna också nöjda med tidpunkten för beslutet. 7 svarare föreslog 
att beslutsdagen skulle ändras. 11 svarare önskade att ansökningsblanketten skulle vara 
lättare att fylla i. Utbetalningstiden ansågs i regel vara bra. Endast tre svarare ansåg att den 
var ganska dålig.   
 

 
Tabell 6. Brandskyddsfondens poängantal i kundnöjdhetsenkäten 2011 respektive 2015. 
Medeltalet för poängen steg något från jämförelseåret. 

 
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 
medelförvaltningen ändamålsenligt. I enlighet med fondlagen består Brandskyddsfondens 
styrelse av en styrelseordförande och sju medlemmar med en suppleant. Inrikesministeriet 
utnämner styrelseordföranden samt medlemmarna och suppleanterna för en treårig 
mandatperiod. Inrikesministeriet utnämnde den sittande styrelsen för perioden 1.3.2014–
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 företrädare för 
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försäkringsbranschens centralorganisation samt fyra övriga medlemmar. Enligt etablerad 
praxis har styrelsen haft två riksdagsledamöter, en räddningsdirektör och en representant 
för räddningsbranschen. 
 
Under 2015 sammanträdde styrelsen sju gånger. Brandskyddsfondens styrelse har i flera år 
haft för vana att utöver sina ordinarie möten hålla ett utvecklingsseminarium där man 
behandlar olika utvecklingsinsatser i fondens verksamhet och håller presentationer om 
aktuella teman inom räddningsväsendet.  Utvecklingsseminariet under verksamhetsåret 
ordnades i Räddningsbranschens Centralorganisations lokaler. Teman på seminariet var 
aktuella frågor inom alla räddningsorganisationer som beviljats allmänt understöd. 
Organisationernas verksamhetsledare berättade om det allmänna understödets resultat och 
organisationernas verksamhet. Dessutom höll fondens styrelse ett möte på 
Räddningsinstitutet i Kuopio 27–28.8.2015 och bekantade sig samtidigt med bland annat 
Räddningsinstitutet och Norra Savolax räddningsverk. 
 
Fondens sekretariat är i inrikesministeriets tjänst. Fondens sekretariat bestod under 
verksamhetsåret av tre ordinarie tjänster och en praktikant med början 1.1.2015. 
Behörighetskravet för tjänsterna som generalsekreterare och överinspektör i fonden är 
högre högskoleexamen, för inspektörstjänsten finns det inga fastställda behörighetskrav.  
 
Uppgifterna och ansvarsfördelningen i fondens sekretariat fastställs varje år i 
befattningsbeskrivningar samt i följande års arbetsplan som behandlas vid styrelsemötet. 
Fondens anställda deltar i resultat- och utvecklingssamtal årligen i enlighet med 
inrikesministeriets praxis. 

 
Brandskyddsfonden har inga planer eller program för hantering eller utveckling av fondens 
intellektuella resurser, utan fondens sekretariat omfattas av inrikesministeriets planer och 
program. Fondens sekretariat kan också delta i utbildning enligt fondens specialbehov.  

 
 
Styrelsens sammansättning 1.1.2015–31.12.2015: 
 
Ordförande:  Kari Hannus, biträdande stadsdirektör, Björneborgs stad 
 
Medlemmar:  Mika Kättö,  regeringsråd, inrikesministeriet, vice ordförande 

suppleant Taito Vainio, räddningsöverinspektör, inrikesministeriet 
 

Anne Holmlund, riksdagsledamot fram till 21.4.2015, Satakunta 
landskapsfullmäktige, II vice ordförande 
suppleant Peter Östman, riksdagsledamot 

 
Jari Hyvärinen, räddningschef, räddningsbranschens organisationer 
suppleant Brita Somerkoski, specialforskare, Institutet för hälsa och välfärd 

 
Petri Mero, ledande expert, Finansbranschens Centralförbund rf 
suppleant Risto Karhunen, direktör, Finansbranschens Centralförbund 

 
Jussi Rahikainen, utvecklingschef, Finlands Kommunförbund 
suppleant Kirsi Rontu, chef för samhällsteknik, Finlands Kommunförbund 
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Kari Rajamäki, riksdagsledamot fram till 21.4.2015, ordförande för Norra 
Savolax landskapsfullmäktige 
suppleant Risto Kalliorinne, servicechef, Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö  

 
Simo Tarvainen, räddningschef, Mellersta Finlands räddningsverk 
suppleant Jaakko Pukkinen, räddningschef, Räddningsverket i Mellersta 
Österbotten och Jakobstadsområdet 

 
 

 
 

 
Brandskyddsfondens styrelse 1.1.2015–31.12.2015. Simo Tarvainen (övre raden från vänster), Petri Mero, 
Jari Hyvärinen, Jussi Rahikainen, Kari Rajamäki (nedre raden från vänster), Mika Kättö, Kari Hannus, Anne 
Holmlund. Foto: Anna Kaikkonen. 

 

1.5 Bokslutsanalys 
 
 

1.5.1 Finansieringens struktur  
 

Brandskyddsfonden är en fond som står utanför statsbudgeten. Brandskyddsfondens 
intäkter 2015 bestod nästan i sin helhet av brandskyddsavgifter som försäkringsbolag 
betalat till fonden för 2014 (10 938 641,73 euro). De influtna brandskyddsavgifterna var ca 
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3,97 procent större än 2014 (10 521 384,14 euro). 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 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 brandförsäkringar, vilket delvis beror på den allmänna ekonomiska 
aktiviteten och på försäkringspremiernas utveckling. De influtna avgifterna under 2016 
beräknas uppgå till omkring 11,15 miljoner euro.  

 

 
 
 
1.5.2 Budgetutfall 
 

För Brandskyddsfonden utarbetas årligen en genomförandeplan för strategin samt en 
ekonomiplan som innehåller en budget och en dispositionsplan. Brandskyddsfondens 
styrelse godkände på sitt möte 25.11.2014 budgeten och dispositionsplanen för 2015. De 
avgifter som skulle redovisas 2015 uppskattades då uppgå till ca 10,56 miljoner euro, men 
utfallet på 10,94 miljoner euro översteg den budgeterade summan. I budgeten för 2015 
beräknades under 2015 ca 7,73 miljoner euro gå åt till att betala understöd på basis av 
beslut givna under tidigare år och nya beslut fattas för 10 miljoner euro. Sammanlagt 2 
miljoner euro skulle allokeras till nya beslut om byggnadsprojekt, 2 miljoner euro till 
materielprojekt, 2,77 miljoner euro till allmänna understöd för organisationer, 2,9 miljoner 
euro till FoU-projekt och 0,33 miljoner euro till mindre understöd för avtalsbrandkårer.  
 
I verksamhets- och ekonomiplanen reserverades sammanlagt 350 000 euro för fondens 
förvaltningsutgifter för 2015. De realiserade förvaltningsutgifterna var sammanlagt 286 681 
euro. Förvaltningsutgifterna var lägre än budgeterat, eftersom utvecklingen av den 
elektroniska serviceportalen har avbrutits tills vidare. Dessutom var sekretariatets 
personalresurser ca 0,5 årsverken mindre (36 056,04 euro) jämfört med året innan. 
Kostnaderna för effektivitetsutvärderingen av materielprojekt ingår i 
förvaltningskostnaderna. Understödet för byggnadsprojekt var 103 636 euro högre än 
budgeterat och understödet för avtalsbrandkårernas anskaffningar av mindre materiel var 
57 008 euro lägre än budgeterat under verksamhetsåret. I sin helhet realiserades 
ekonomiplanen till 100,12 procent.  
 
Siffrorna i bilaga 2 till bokslutet och siffrorna i bifogade diagram (Jämförelse av 
budgetutfallet 2015) innefattar understöd som beviljats under verksamhetsåret. Siffrorna 
avviker från kostnaderna för överföringsekonomin som redovisats i bokslutets intäkts- och 
kostnadskalkyl. Dessa kostnader beskriver utbetalda understöd och ändringen i 
betalningsförbindelserna. 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. 

  
De frigjorda förbindelserna för underrealiserade projekt om vilka beslut fattats uppgick till 
sammanlagt 682 924 euro 2014 ( 2013: 316 131,52 euro, 2013: 406 749 euro, 2012: 897 990 
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euro). Sammanlagt 26 projekt genomfördes under den beslutade budgeten. Den 
genomsnittliga underrealiseringen för dessa var 26 266,31 euro, men spridningen var 
mycket stor. Underrealiseringen beaktas för sin del vid fattandet av nya beslut om 
byggnadsprojekt och upprättandet av budgeten för 2015. 
 
 

 
 
 
 
DIAGRAM 5. Jämförelse av budgetutfallet 2015 
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1.5.3 Intäkts- och kostnadskalkyl 
 

I bokslutet redovisas talen från räkenskapsperioden 2015 i euro och jämförelsetalen för 
2014. 
 
Brandskyddsfondens intäkter 2015 bestod nästan i sin helhet av brandskyddsavgifter som 
försäkringsbolag betalat till fonden för 2014 (10 938 641,73 euro). För 
betalningsprestationer som eventuellt inte blivit redovisade fastställs en dröjsmålsränta (9,5 
procent fr.o.m. den 1 januari 2009). Fonden hade inga finansiella intäkter under 
verksamhetsåret. År 2014 bestod de finansiella intäkterna (2 128,50) av räntan som 
beräknats på återkravsbeloppet rörande Lojo stads understöd för Sammatti brandstation.  
 
Verksamhetskostnaderna uppgick till sammanlagt 286 680,81 euro och var 31 606,88 euro 
(ca 9,9 %) lägre än året innan. Personalkostnaderna i intäkts- och kostnadskalkylen (24 
200,50 euro) inkluderar endast styrelsens arvoden. Sekretariatets lönekostnader finns under 
inköp av tjänster. Även kostnaderna för effektivitetsutvärderingen av materielprojekt under 
2015 ingick i Inköp av tjänster på kontot Sakkunnig- och utredningstjänster (43920000).  
  
Fonden köpte tjänster (inkluderar alla konton som börjar med 43) för totalt 246 737,33 
euro under 2015 och för totalt 283 650,84 euro under 2014. Kontot (43950000) för inköp 
av tjänster från statens ämbetsverk och inrättningar omfattar lönekostnaderna för 
sekretariatets tre anställda och en praktikant samt avtalsfaktureringarna från 
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servicecentralen för statens ekonomi- och personförvaltning. Kostnaderna på kontot 
(43950000) uppgick under verksamhetsåret till 205 364 euro. År 2014 var kostnaderna 
243 394,78 euro. Minskningen i köpta tjänster (43950000) jämfört med 2014 berodde 
främst på de lägre lönekostnaderna (totalt 36 056,04 euro). År 2015 var fondens 
personalresurser ca 0,5 årsverken mindre jämfört med året innan. Under verksamhetsåret 
var sekretariatets lönekostnader inklusive lönebikostnader totalt 192 970,74 euro, jämfört 
med 229 026,78 euro året innan. Utfallet för Palkeets avtalsfakturering under 
verksamhetsåret var 11 045,76 euro och för förvaltningens IT-central 1 347,50 euro. Året 
innan var avgiften till servicecentralen 14 368 euro. 
 
Inköp av varor, personalkostnader och övriga kostnader har inte nämnvärt förändrats från 
föregående år Jämfört med de influtna brandskyddsavgifterna var förvaltningsutgifternas 
andel mycket låg, ca 2,62 procent av de influtna brandskyddsavgifterna (2014: 3,03 %). 

 
År 2015 var kostnaderna för överföringsekonomin 9 286 492 euro och år 2014 var de 
9 501 813,38 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. Kostnaderna för statsförvaltningen omfattar kostnaderna för statens 
budgetekonomi och universiteten. Kostnaderna för 2014 och 2015 är jämförbara.  År 2014 
var återföringen av kostnaderna för överföringsekonomin 94 697 euro.  
 
Kostnaderna för lokalförvaltningen 3 209 188 euro under verksamhetsåret, vilket var 
1 334 463 euro mindre än året innan. Kostnaderna för icke-vinstsyftande samfund var 
4 739 347 euro, dvs. 2 761 775,62 euro mer än året innan. Kostnaderna för 
statsförvaltningen var i sin tur 1 301 678 euro. Kostnaderna var 1 670 594 euro lägre än 
året innan. Den årliga variationen i kostnaderna har varit vanlig, eftersom till exempel 
anslag för forsknings- och utvecklingsprojekt kan beviljas alla sökande. Sammanlagt 2,9 
miljoner euro hade reserverats för forsknings- och utvecklingsprojekt i budgeten. 
Dessutom realiserades inte 350 000 euro av den redan beslutade förbindelsen till 
lokalförvaltningen, eftersom Riihimäki stads brandstationsprojekt inte genomfördes. 
Fonden informerades om detta i juni 2015.  
 
Räkenskapsperiodens överskott var 1 355 199,93 euro. År 2014 var överskottet 692 774,45 
euro. Överskottet var 662 425,48 euro större än 2014. Skillnaden beror på de minskade 
kostnaderna för verksamheten och överföringsekonomin samt på brandskyddsavgifterna 
som var större än väntat. Räkenskapsperiodens överskott har upptagits i eget kapital i 
balansräkningen.  
  

 
1.5.4 Balansräkning 

 
Brandskyddsfondens finansieringstillgångar (samlingskontofordran på staten) var vid 
ingången av räkenskapsperioden 7 319 990,62 euro och vid utgången 18 260 601,71 euro. 
År 2014 uppsköts redovisningen av brandskyddsavgifter till januari 2015, och detta har 
beaktats i resultatregleringarna (10 519 809,95 euro) i bokslutet för 2014. För de fordringar 
fonden har på staten betalas ingen ränta.  
 
Fondens kortfristiga främmande kapital i slutet av räkenskapsperioden var 9 995 850 euro, 
varav de kortfristiga leverantörsskuldernas andel var 822 301,55 euro (529 868 euro i slutet 
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av föregående år) och obetalda åtaganden baserade på Brandskyddsfondens tidigare beslut 
till ett belopp av 9 171 985 euro (10 398 714 euro i slutet av föregående år). Dessa 
åtaganden syns i fondens kortfristiga resultatregleringar.  

 
Brandskyddsfondens fordringar på försäkringsbolag och andra betalningsskyldiga för 2015 
beräknas uppgå till cirka 11,15 miljoner euro. I de brandförsäkringsavgifter som 
försäkringsbolagen 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 senast 31.12.2016. Dessa belopp 
redovisas inte som fordringar i brandskyddsfondens bokföring. 
 
Besluten om allmänna understöd för 2016 (2 830 000 euro) fattades vid styrelsemötet 
1.12.2015. De allmänna understöden kommer i regel att utbetalas i efterhand med 
avräkning mot verifikat i tre omgångar under 2016. Understödstagaren kan ansöka om 
förskott för varje betalning. Dessa åtaganden är inte upptagna i de kortfristiga 
resultatregleringarna i balansräkningen 2015 utan räknas som åtaganden för 2016 och har 
inkluderats i kostnaderna inom överföringsekonomin och i de kortfristiga 
resultatregleringarna som nya beslut 1.1.2016.  
 
Räkenskapsperiodens överskott var 1 355 199,93 euro. Efter överföringen av överskottet 
uppgår fondens eget kapital till 8 264 751,71 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 överföringsekonomin samt penningflödet för finansieringen över en 
treårsperiod (2013-2015). Penningflödet för fondens egen verksamhet var 10,64 miljoner 
euro, vilket var ca 4,4 procent mer än 2014 (10,19 miljoner euro). År 2015 var 
bruttoutgifterna för överföringsekonomin (9,29 miljoner euro) 2,2 procent lägre än året 
innan (9,50 miljoner euro). Penningflödet för finansieringen uppgick till -0,93 miljoner 
euro, då det föregående år var 0,85 miljoner euro. Fondens likvida medel (18 260 601,71 
euro) ökade från året innan (17 839 800,57 euro) med 420 801,14 euro (2,36 %).  
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1.6 Utvärderings- och fastställelseutlåtande från den interna 
kontrollen 
 
 

1.6.1 Intern kontroll 
 

STATENS REVISIONSVERK HAR avgett mellanrapporter daterade 23.3.2015 om 

revisionen av Brandskyddsfonden för 2014 samt en årsrapport daterad 26.3.2015. 

Genom revisorns mellanrapport underrättas revisionsobjektets ledning om situationen 

och slutsatserna om revisionen för att nödvändiga korrigerande åtgärder ska kunna inledas 

och övervakas. I sammanfattningen för året presenteras de centrala frågor och 

slutledningar som framkommit i revisionen samt att precisera yttrandena i berättelsen och 

klargöra grunderna för dessa. 

Den interna kontrollen i anslutning till revisionen fokuserade på Brandskyddsfondens 

behovsprövade understöd. Som exempelfall har man granskat fyra projekt som slutfördes 

under 2014, för vilka fonden hade beviljat specialunderstöd. Revisionsobjekten var 

specialunderstöd som beviljats Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland rf., 

Helsingfors stads räddningsverk, Jokilaaksojen pelastuslaitos och Institutet för hälsa och 

välfärd för olika kampanjer och projekt. Revisionen har inriktats till den interna kontrollen 

av förvaltningsprocessen för understöd inom Brandskyddsfonden. Brandskyddsfondens 

bokföringsmaterial för 2014 har granskats adb-baserat. 

Med hjälp av programvaran Rondo kontrollerades i februari 2015 sammanlagt 25 av 

brandskyddsfondens inköps- och resefakturor för verksamhetsåret. I anslutning till 

granskningen intervjuades ansvariga personer, och dessutom har handlingar granskats. 

Inspektionsbesök gjordes till fondens sekretariat och Södra Finlands 

regionförvaltningsverks verksamhetsställe i Helsingfors.  

I revisorns mellanrapport konstateras att Brandskyddsfondens bokslutskalkyler är förenliga 

med bestämmelserna och att noterna till bokslutet och bokslutsanalysen har presenterats 

enligt förordningen om statsbudgeten. Vid granskningen av brandskyddsfondens 

bokföring, förvaltning och bokslut har inga väsentliga fel eller brister upptäckt och inte 

heller något som skulle föranleda större anmärkningar. 

I granskningens mellanrapport konstateras att informationen om verksamhetens 

effektivitet, resultat och ekonomiska ställning kan anses vara riktiga och tillräckliga. När det 

gäller den interna kontrollen har granskningen inte resulterat i väsentliga anmärkningar. 

Utifrån granskningen kan det konstateras att brandskyddsfondens förvaltning och 

verksamhet har skötts enligt de relevanta bestämmelserna och föreskrifterna.  
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I revisorns årssammanfattning konstateras att revisionen har omfattat 

brandskyddsfondens bokslutskalkyler, verksamhetsberättelse, bokföring som utgör 

grunden för bokslutet och redovisningen av effektiviteten samt iakttagandet av budgeten 

och de relevanta bestämmelserna avseende detta. Det finns inget att anmärka på avseende 

bokslutskalkylerna och noterna till dem. 

När det gäller beskrivningen av effektiviteten har revisionen fokuserat på uppgifterna om 

den operativa effektiviteten. Arbetsinsatsen för fondens sekretariat var 3,98 årsverken, 

vilket är nästan densamma som året innan. Antalet beslutsärenden som styrelsen 

behandlade vid sina möten var något lägre än året innan. Antalet redovisningar (271 st.) 

som sekretariatet behandlade låg ungefär på samma nivå som året innan (273 st.). De 

presenterade uppgifterna kan anses vara riktiga och tillräckliga i förhållande till 

brandskyddsfondens verksamhet. 

I revisionen framkom inga felaktigheter eller missbruk vad gäller fondens medel. Fondens 

administration och verksamhet har skötts enligt de föreskrifter och bestämmelser som 

gäller dessa. Enligt revisorns årssammandrag är fondens faktiska ekonomiska situation 

fortfarande god. 

Bokslutsanalysen i verksamhetsberättelsen föranledde inga väsentliga anmärkningar. Det 

finns inte heller något att anmärka när det gäller bokföringen. I årssammandraget 

konstateras att ingen systematisk utvärderingsram har använts i den interna kontrollens 

utlåtande om utvärdering och bekräftelse. Förfarandet kan motiveras med den begränsade 

arten av fondens verksamhet. Fondens bokföring och betalningsrörelse har skötts via 

Servicecentralen för statens ekonomi- och personförvaltning. Den interna kontrollens 

utlåtande om utvärdering och bekräftelse föranledde inte heller anmärkningar. Det finns 

inget att anmärka på verksamhetsberättelsens uppgifter om återkrav. 

 

Ställningstaganden, utlåtanden och granskningsrapporter 2015  

I inrikesministeriets ställningstagande av 28.5.2015 (SMDnr2015/493) konstateras 

att Brandskyddsfonden har beaktat responsen från tidigare år. 

Enligt ministeriets ställningstagande är uppgifterna i Brandskyddsfondens 

verksamhetsberättelse och bokslut riktiga och tillräckliga. Brandskyddsfondens 

verksamhetsberättelse innehåller en omfattande och detaljerad utredning av 

understödstagarnas verksamhet. Bokslutets layout är klar och klanderfri. Handlingens 

läsbarhet kunde förbättras ytterligare om en del av den verbala beskrivningen av 

effektiviteten beskrevs i tabeller. 

Inrikesministeriet ingår inget resultatavtal med Brandskyddsfonden. Enligt 

inrikesministeriets förordning  

om Brandskyddsfondens arbetsordning ska fonden begära utlåtande av inrikesministeriet 

om sin verksamhets- och ekonomiplan, sin budget och dispositionsplanen för fondens 

medel innan de godkänns. Detta förfarande har iakttagits. 
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I sitt ställningstagande konstaterar ministeriet att Brandskyddsfondens 

verksamhetskostnader steg från året innan i relation till antalet beslut men att de var lägre 

än 2012 (947 år 2014, 929 år 2013, 976 år 2012). Verksamhetskostnaderna i relation till 

antalet behandlade ärenden sjönk från året innan (524 år 2014, 534 år 2013, 527 år 2012). 

Verksamhetskostnaderna i relation till de influtna brandskyddsavgifterna var fortfarande 

låga och sjönk från tidigare år (3,03 % år 2014, 3,42 % år 2013, 3,67 % år 2012) 

Produktiviteten för fondens verksamhet minskade något från tidigare år, om man som 

indikator använder relationen mellan antalet fattade beslut och behandlade ärenden till 

sekretariatets årsverken. År 2014 var antalet beslut/åv 84,4 (92,9 år 2013, 104,0 år 2012) 

och antalet behandlade ärenden 152,5 (161,9 år 2013, 192,5 år 2012). Fondens ekonomiska 

ställning var fortsatt god. 

Ministeriet anser att det är positivt att Brandskyddsfonden fortsätter att utvärdera 

understödens effektivitet och utveckla sin verksamhet. Ministeriet anser att det är bra att 

fonden utvecklar åtgärder som lättar upp rapporteringen och minskar den administrativa 

arbetsmängden. Ministeriet utreder i samarbete med Brandskyddsfonden i anslutning till 

det strategiska arbetet inom räddningsväsendet hur Brandskyddsfondens finansiering till 

räddningsväsendet borde utvecklas. Ministeriet följer upp utvecklingen av lagstiftningen 

om fondernas administrativa ställning och vidtar åtgärder vid behov. 

Ministeriets betyg för Brandskyddsfonden var 9,0. År 2014 fortsatte Brandskyddsfonden 

att utveckla sitt arbete planmässigt och långsiktigt. Liksom under tidigare år framskred 

verksamheten positivt. 

Inrikesministeriet har 12.11.2014 gett ett utlåtande om Brandskyddsfondens 

genomförandeplan och budget 2015. Ministeriet anser att det är bra att låta utomstående 

utvärdera effektiviteten. Utifrån resultaten bör även ändamålsenligheten i nuvarande 

understödsmål och behovet av nya understödsmål utvärderas. 

Ministeriet anser det vara bra att indelningen mellan allmänt understöd och 

specialunderstöd klargörs och att rapporteringen förenklas. En minskning av den 

administrativa bördan är motiverat och ett bra mål. Ministeriet anser att genomförandet av 

en kundnöjdhetsundersökning är en bra åtgärd och en metod för att förbättra kundernas 

tillfredsställelse. Ministeriet understöder fondens strävanden att anlita experter för en allt 

högklassigare utvärdering av ansökningar som stöd för sekretariatet. Ministeriet anser det 

vara särskilt positivt att fonden vidareutvecklar den redan nu välfungerande planeringen 

och uppföljningen av verksamheten och ekonomin. Ministeriet anser det vara bra att 

fonden överväger införandet av en treårig finansieringsram. 

Ministeriet konstaterar sammanfattningsvis om genomförandeplanen för 

Brandskyddsfondens strategi och budget 2015 att planen är tydlig och väl beredd. 

Ministeriet välkomnar planen. 

Inrikesministeriets interna kontroll  



 
 

44 
 
 

Inrikesministeriets interna kontroll har granskat Brandskyddsfonden enligt sin 

granskningsplan. Syftet med granskningen var att få en övergripande bild av 

Brandskyddsfondens verksamhet samt av lednings-, förvaltnings- och kontrollsystem 

inklusive intern kontroll och riskhantering. Vid granskningen har iakttagandet av 

lagstiftning, regelverk och anvisningar samt praxis för god förvaltning samt verksamhetens 

ändamålsenlighet, ekonomiskhet och resultat utvärderats.  

Enligt granskningen iakttar Brandskyddsfonden i sin verksamhet lagstiftningen och 

principerna för god förvaltning. Brandskyddsfondens anvisningar är exakta, och 

understödssystemet är kostnadseffektivt. Transparensen i fondens avgöranden är hög, 

eftersom alla beslut motiveras och offentliggörs på Brandskyddsfondens webbplats. 

Mycket få rättelseyrkanden framställs till följd av Brandskyddsfondens beslut i relation till 

antalet fattade beslut (under 1 %), vilket antyder att besluten är väl motiverade.  

De centrala observationerna och rekommendationerna relaterade till 

Brandskyddsfondens verksamhet enligt granskningen: 

Processbeskrivningarna av handläggningen av Brandskyddsfondens understöd är 

bristfälliga, och det finns inte skriftliga anvisningar eller checklistor för handläggningen av 

alla typer av understöd. Brandskyddsfonden ska komplettera processbeskrivningarna och 

utarbeta enkla skriftliga anvisningar och checklistor för alla typer av understöd. 

Brandskyddsfonden gör inte systematiska inspektionsbesök till de objekt som beviljats 

understöd (i synnerhet byggnadsobjekt). Brandskyddsfonden ska utarbeta en 

granskningsplan som även omfattar stickgranskningar av objekten.  

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 regionförvaltningsområdena. Detta kan leda till att likabehandling av 

sökande inte realiseras på det nationella planet.  Regionförvaltningsverkens roll i processen 

för understöd för byggnads- och materielprojekt bör utvärderas, och möjligheten att ersätta 

den med en alternativ nationell handläggning bör prövas. 

Fonden har en verkställighetsplan för granskning.    Brandskyddsfonden kompletterar 

processbeskrivningarna och utarbetar skriftliga anvisningar och checklistor för alla typer av 

understöd. Fonden utarbetar en granskningsplan för beviljade understöd som även 

omfattar stickgranskningar i objekten. Även handläggningsprocessen för understöd för 

byggnads- och materielprojekt utvärderas 2016. 

Projekt för intern kontroll av byggnadsunderstöd 

I Brandskyddsfondens eget projekt för kontroll av byggnadsunderstöd granskas nuläget för 

understöd för byggnadsunderstöd som beviljats 1988–2013. Uppgifter om beviljade 

understöd insamlades från fondens protokoll. Begäran om utredning skickades i november 

2014 till samtliga mottagare av understöd för byggnadsprojekt under denna tid. 

Sammanlagt 548 begäran om utredningar skickades till kommuner, avtalsbrandkårer och 
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vissa räddningsverk. Utredningarna av användningen av understödet skulle lämnas in före 

utgången av 31.1.2015. 

Syftet med utredningen är att kartlägga 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. Tilläggsutredningar begärdes om sådana lokaler och deras 

användningssyfte, användare, användningstid och andra relevanta faktorer. Fram till slutet 

av verksamhetsåret hade knappt 500 svar lämnats in efter en påminnelse.  

Egendom som anskaffats med statsunderstöd får inte permanent användas för andra syften 

än vad som anges i understödsbeslutet, och ägande- eller dispositionsrätten till egendomen 

får inte överlåtas till en annan under den driftstid som fastställts för objektet i beslutet om 

understöd. Driftstiden för fondens understöd för byggnadsprojekt är 30 år. Genom 

utredningen kan man kartlägga de understödda objektens användningssyfte och övervaka 

att man i fråga om de objekt som inte används för understödssyftet vid behov vidtar 

återkravsåtgärder. Återkravsprocessen för dessa projekt inleds som tjänstearbete inom 

sekretariatet 2016. 

 
 

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 
 

BRANDSKYDDSFONDENS STYRELSE HAR under verksamhetsåret godkänt nedan 
nämnda återbetalningar av fondens understöd på eget initiativ.  
 

Understödstagare Beslutsdatum Belopp € 

Finlands Skadeinspektion SVT Ab 1.12.2015 10 139 
Återbetalning på eget initiativ av oanvänt understödsförskott för projektet Hantering av brandrisker i bussar genom 
preventiva åtgärder SMDnr/2014/1131. Brandskyddsfondens styrelse hade genom sitt beslut daterat 10.9.2014 beviljat 
projektet ett understöd på högst 51 200 euro, av vilket 17 000 euro betalades i förskott i och med beslutet. Sökanden 
har kontaktat fonden 16.11.2015 med anledning av återbetalning på eget initiativ. Understödstagaren har fattat beslut 
om att avsluta projektet före utgången av 15.9.2015, och Finlands Skadeinspektion SVT Ab återbetalar den oanvända 
andelen på 10 139 euro av förhandsbetalningen. 

 
 

1.7 Styrelsens förslag till behandling av resultatet 
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Brandskyddsfondens styrelse föreslår att överskottet för 2015 på 1 355 199,93 euro upptas 
i fondens eget kapital. Efter överföringen uppgår fondens eget kapital till 8 264 751,71 
euro.  
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Bilaga 1 till verksamhetsberättelsen:  
Understöd som fonden beviljat 2015  
 
Allmänt understöd   
TILL ORGANISATIONER INOM RÄDDNINGSBRANSCHEN FÖR 2016 (möte 1.12.2015) 

Sökande Syfte med understödet 
Ansökt 
understöd, euro 

Beviljat 
understöd, 
euro 

Räddningsbranschens Centralorganisation 
i Finland rf 

Förebyggande av bränder och 
främjande av 
räddningsverksamheten  2 208 530 € 2 200 000 € 

Sotningsbranschens Centralförbund rf 

Förebyggande av bränder och 
främjande av 
räddningsverksamheten 239 555 € 188 000 € 

Finlands Avtalsbrandkårers Förbund rf 

Förebyggande av bränder och 
främjande av 
räddningsverksamheten 100 000 € 95 000 € 

Finlands Brandbefälsförbund rf 

Förebyggande av bränder och 
främjande av 
räddningsverksamheten 330 000 € 330 000 € 

Brandforskningsrådet rf 

Förebyggande av bränder och 
främjande av 
räddningsverksamheten 17 190 € 17 000 € 

Allmänt understöd totalt  2 895 275 €    2 830 000 € 

 
 
Specialunderstöd  
PROJEKT FÖR FORSKNING, UTVECKLING, LÄROMEDEL, UPPLYSNING OCH 
RÅDGIVNING 2015 
 (möten 11.2.2015, 25.3.2015, 27.8.2015, 23.10.2015 och 1.12.2015)  
Sökande Projekt Beslutsdatu

m 
Totalkostnad
er för 
projektet 

Beviljat 
understöd, 
euro 

Aalto-universitetet 
Tryckhantering i lägenhetsbränder 
(PAHAHUPA) 11.2.2015 190 000 95 000 

Aalto-universitetet 

Funktionell utvidgning av 
branddimensionering och utveckling av 
processen för godkännande 
(TOIMIHYVÄ) 27.8.2015 129 111 64 556 

Aalto-universitetet 
Forskning i simulering av utrymning 
och virtuellt utnyttjande av detta 1.12.2015 170 252 83 885 

Hintsala Marko Petri 

Projekt för utveckling av 
aerosolsäkerheten – olika 
förvaringsskåps brandsäkerhet 1.12.2015 11 500 5 750 

Meteorologiska institutet Risker för stora bränder i Finland 27.8.2015 31 908 15 954 

Jyväskylä stad, Mellersta 
Finlands räddningsverk Pera II fortsatt projekt 27.8.2015 220 000 75 300 

Metropolia AMK oy 
Forskning i battericellers och batteriers 
brandsäkerhet 27.8.2015 83 280 41 640 
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Oulu-Koillismaan 
pelastusliikelaitos 

Projekt för utveckling av 
räddningsverkens informationssäkerhet 11.2.2015 248 400 99 360 

Palo- ja pelastustieto ry 
Förebyggande av bränder/Digitalisering 
av tidskriften Pelastustieto 65:e årgång 11.2.2015 40 000 20 000 

Brandforskningsrådet rf Brandforskningsdagarna 2015 11.2.2015 41 480 23 480 

Räddningsinstitutet Gamla branddörrar 11.2.2015 43 643 31 978 

Räddningsinstitutet 
Räddningsgrupper som kompletteras 
vid objektet 27.8.2015 72 520 54 390 

Räddningsinstitutet 

KOULUMAALI – Räddningsväsendets 
gemensamma utbildningsplattform och 
läromaterialet KEJO-ERICA 11.2.2015 190 073 71 282 

Räddningsinstitutet 
Ledning av räddningsarbete vid 
stormskador 11.2.2015 73 200 54 900 

Räddningsinstitutet Läromedelsprojekt för sociala medier 27.8.2015 57 845 37 008 

Räddningsinstitutet 

Alternativa släckningsmetoder i 
anslutning till räddningsenhetens första 
åtgärder 25.3.2015 181 250 135 000 

Räddningsinstitutet 
Moderna hushållsmaskiners 
brandbeteende och släckningsteknik 1.12.2015 152 076 105 000 

Pellekaija Pum Oy 
Pellekaija Pum slår gnistor – 
information om brandsäkerhet för barn. 1.12.2015 49 850 24 925 

Birkalands 
räddningsverk/räddning
sverkens 
partnerskapsnätverk 

Utnyttjande av utvärderingsmetoden 
RAI i bedömningen av 
utrymningssäkerheten för klienter i 
hemservice 11.2.2015 163 119 72 100 

Satakunta räddningsverk FM för brandkårer 2015 11.2.2015 78 000 30 000 

Inrikesministeriet/Brand
teaterns revisionsgrupp 

Revision av Räddningsinstitutets 
brandteater, fas 2 11.2.2015 28 500 14 250 

Inrikesministeriet/Arbet
sgruppen 
Brandundersökning 
2014 

Stipendium av arbetsgruppen 
Brandundersökning 2014, Janne 
Rautasuo 11.2.2015 1 000 1 000 

Inrikesministeriet, 
räddningsavdelningen 

Utvecklingsprojekt för 
räddningsväsendet 1.12.2015 1 301 000 420 000 

SPEK ry 
CTIF Finlands nationella kommitté, 
ansökan om understöd 2016 27.8.2015 125 350 125 350 

SPEK ry 
Bysäkerhet – stöd för egen beredskap 
bland invånare på landsbygden 25.3.2015 115 000 112 000 

SPEK ry 

Kampanjen NouHätä! 
Räddningsinformation för 
åttondeklassister 2016 27.8.2015 488 000 318 000 

SPEK ry 

Orsaker till att lägga ner eller starta 
brandkårsverksamhet – varför av- eller 
utvecklas brandkårsverksamhet? 23.10.2015 68 920 68 920 

SPEK ry Brandsäkerhetsveckan 2015 11.2.2015 574 000 495 000 

Tammerfors tekniska 
universitet/Institutionen 
för elteknik Brandsäkerhet relaterad till belysning 11.2.2015 120 000 45 000 
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Teknologiska 
forskningscentralen 
VTT Ab 

Mätning av räddningsväsendets 
effektivitet – internationella indikatorer 
(PetoMitta) 11.2.2015 30 000 15 000 

THL 

Konferensen Safety 2016, planering och 
genomförande av räddningssektorns 
delhelhet 27.8.2015 29 173 29 173 

TUKES Digitalt säkerhetsspel för barn 11.2.2015 29 300 14 650 

Åbo universitet Trygg skola 27.8.2015 244 469 87 000 

VTT Expert Services Oy 

VTT:s experts deltagande i 
Räddningsinstitutets styrgrupp för 
projektet Gamla branddörrar (SMDnr-
2014-2945) 27.8.2015 2 615 2 615 

Åbolands 
Brandkårsförbund rf Utveckling av räddningsverksamhet 1.12.2015 11 100 10 000 

FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT, TOTALT  5 395 934 2 899 466 

 



 
 

50 
 
 

Specialunderstöd 
MATERIELPROJEKT OCH LARMSYSTEM 2015 (möte 28.5.2015) 
 

Sökande Syfte med understödet 

Ansökta totala 
kostnader 
(euro) 

 
Godtagbara 
kostnader 
 
 (euro) 

Beviljat 
understöd 
(euro) 

Södra Karelens räddningsverk 

Tanksläckningsbil 
(Villmanstrands 
brandstation) 533 200 180 000 72 000 

Södra Österbottens 
räddningsverk Släckningsbil (Ylihärmä) 310 000 160 000 64 000 
Södra Österbottens 
räddningsverk 

Befolkningslarm- och 
styrsystem 46 000 46 000 18 400 

Södra Savolax räddningsverk Ledningsbil 186 000 40 000 16 000 

Södra Savolax räddningsverk 

Terminaler till 
fältledningssystemet 
(PEKE) 6 500 6 100 2 440 

Södra Savolax räddningsverk Släckningsbil 353 400 160 000 64 000 
Helsingfors räddningsverk Släckningsbil 1/2015 407 960 160 000 64 000 

Östra Nylands räddningsverk 
Skyliftbil (Lovisa 
räddningsstation) 992 000 180 000 72 000 

Jokelan VPK ry Manskapsbil 60 000 40 000 16 000 

Jokilaaksojen pelastuslaitos 

Simulator för 
inomhusbränder, 
container till 
övningsområdet 15 990 15 990 6 396 

Egentliga Tavastlands 
räddningsverk 

Ledningssystem, 
förnyelse av PEKE-
utrustning 44 000 44 000 13 200 

Egentliga Tavastlands 
räddningsverk 

Släckningsbil (Forssa 
brandstation) 384 000 160 000 64 000 

Egentliga Tavastlands 
räddningsverk Tankbil 297 600 140 000 56 000 
Mellersta Österbottens och 
Jakobstadsområdets 
räddningsverk Tankbil (Vetil) 239 320 140 000 56 000 

Mellersta Finlands räddningsverk 
Tankbil (Jyväskylä 
centralbrandstation) 384 400 140 000 56 000 

Mellersta Nylands räddningsverk Ledningsenhet 59 246 25 233 10 093 
Mellersta Nylands räddningsverk Spetsenhet (Nurmijärvi) 312 500 160 000 64 000 

Kymmenedalens räddningsverk 
Släckningsbil (för 
Tuohikotin VPK) 322 400 160 000 64 000 

Lapplands räddningsverk 
Anskaffning av 
slangsystem (Rovaniemi) 100 000 100 000 40 000 

Lapplands räddningsverk 

Manskaps-/akutvårdsbil 
(Enontekiö, Heta 
station) 48 500 40 000 16 000 

Lapplands räddningsverk Släckningsbil 241 738 160 000 64 000 
Lapplands räddningsverk Släckningsbil (Utsjoki) 145 126 140 000 56 000 

Västra Nylands räddningsverk 
Släckningsbil (Nummela 
brandstation) 514 600 160 000 64 000 

Oulu-Koillismaan 
pelastusliikelaitos 

Släckningsbil 
(Haukipudas) 396 800 160 000 64 000 

Oulu-Koillismaan 
pelastusliikelaitos Släckningsbil (Kiminge) 396 800 140 000 56 000 
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Oulun VPK ry Manskapsbil 55 000 40 000 16 000 
Birkalands räddningsverk  Släckningsbil 291 550 160 000 64 000 
Pirkkalan VPK ry Tank- och släckningsbil 288 000 180 000 72 000 
Österbottens räddningsverk Släckningsbil (Storkyro) 285 000 160 000 64 000 

Österbottens räddningsverk 
Tank- och släckningsbil 
(Kristinestad) 295 000 180 000 72 000 

Norra Karelens räddningsverk – 
affärsverk Tankbil 279 000 140 000 56 000 
Norra Savolax räddningsverk Manskapsbil (Kuopio) 44 640 40 000 16 000 
Norra Savolax räddningsverk Släckningsbil 310 000 160 000 64 000 

Norra Savolax räddningsverk 
Högeffektivt larmsystem 
(Kuopio och Sonkajärvi) 55 800 55 800 22 320 

Porin VPK ry Röjningsbil 304 650 180 000 54 000 
Päijänne-Tavastlands 
räddningsverk 

Släckningsbil (Niemi 
räddningsstation) 383 963 160 000 64 000 

Päijänne-Tavastlands 
räddningsverk Tankbil (Heinola) 325 338 140 000 42 000 
Rantakulman VPK ry Skyliftenhet 55 996 55 996 22 398 

Risten VPK ry 
Räddningsbåt, motor 
och trailer 34 900 34 900 13 960 

Satakunta räddningsverk Släckningsbil (Luvia) 396 800 160 000 64 000 
Satakunta räddningsverk Släckningsbil (Nakkila) 396 800 160 000 64 000 

Satakunta räddningsverk 
Befolkningslarm 
(Raumo och Harjavalta) 22 500 22 500 9 000 

Egentliga Finlands räddningsverk Släckningsbil (Pargas) 332 031 160 000 64 000 
Vesikansan VPK ry Manskapsbil 39 440 39 440 15 776 

Materiel totalt  10 994 488 5 085 959 1 997 983 
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Specialunderstöd 
AVTALSBRANDKÅRERNAS UTRUSTNING (alla möten) 
 

Avtalsbrandkår Anskaffning Beviljat 
 
Datum 

Ansökt 
understöd  
(euro) 

Godtagbara 
kostnader 
(euro) 

Beviljat 
 
(euro)   

Ahtialan VPK ry Utrustning och materiel 11.2.2015 3 687,68 8 920,08 3 568 

Asolan VPK ry 
Brandutrustning och 
materiel 27.8.2015 2 237,52 5 593,80 2 237 

Billnäs FBK rf Materiel 27.8.2015 1 959,36 4 299,39 1 719 
Borgå FBK rf Utrustning och materiel 11.2.2015 1 739,33 4 348,33 1 739 
Degerö FBK – Laajasalon 
VPK  Materiel 11.2.2015 368,91 690,40 276 
Espoon VPK ry Materiel 27.8.2015 1 256,82 3 142,06 1 256 

Forssan VPK ry 
Brandutrustning och 
materiel 23.10.2015 1 612,40 1 087,49 435 

Forssan VPK ry 
Ombyggnad av lokaler till 
brandstation 23.10.2015 2 288,84 5 722,09 2 288 

Haagan VPK ry 
Brandutrustning och 
materiel 25.3.2015 1 914,56 3 423,59 1 369 

Hakosilta-Nostava VPK 
ry Mindre materiel 1.12.2015 2 639,28 5 758,21 2 303 

Hammars FBK rf 
Brandutrustning och 
materiel 25.3.2015 4 938,22 12 345,54 4 938 

Harjavallan VPK ry Utrustning och materiel 11.2.2015 2 528,66 6 321,65 2 528 
Hauhon Kk:n VPK ry Materiel 23.10.2015 1 101,28 2 752,70 1 101 
Heinäjoen VPK ry Materielbil (begagnad) 27.8.2015 4 603,98 11 509,94 4 603 

Specialunderstöd 
BYGGNADSPROJEKT 2015 (möte 25.3.2015) 
  

Sökande Syfte med understödet 

Ansökta totala 
kostnader 
(euro) 

 
Godtagbara 
kostnader 
 (euro) 

Beviljat 
understöd 
(euro) 

Alavieska kommun Brandstation 110 524 80 000 32 000 
Alavo stad Brandstation 3 759 234 2 682 800 250 000 
Karlö kommun Brandstation 930 000 810 000 225 000 
Hitis kyrkoby FBK rf Brandstation 492 000 492 000 172 200 

Jokilaaksojen pelastuslaitos 

Anläggning av 
övningsområde i 
Haapajärvi 21 000 21 000 8 400 

S:t Karins stad Pikis brandstation 1 550 000 1 429 718 150 000 

Kajana räddningsverk 

Övningshus till 
gemensamt 
övningsområde 98 300 98 300 39 320 

Kotka stad Kotkansaari brandstation 3 323 000 3 013 000 100 000 
Kouvola stad Myllykoski brandstation 1 488 000 1 488 000 225 000 
Villmanstrands stad Västra brandstationen 4 037 000 3 232 800 225 000 
Länsi-Vesilahden VPK ry Brandstation 400 000 400 000 160 000 
Parikkala kommun Särkisalmi brandstation 782 487 782 487 100 000 

Tuorilan VPK ry 

Anskaffning av fastighet 
och ombyggnad till 
brandstation 490 000 416 790 166 716 

Tuusniemi kommun Tuusniemi brandstation 731 600 731 600 250 000 
Byggnadsprojekt totalt   18 213 145 15 678 495 2 103 636 
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Helsingfors FBK rf Utrustning och materiel 11.2.2015 1 523,34 3 738,44 1 495 

Hinnerjoen VPK ry 
Brandutrustning och 
materiel 25.3.2015 3 022,79 7 239,59 2 895 

Hitis kyrkoby FBK rf Ungdomsavdelning 11.2.2015 693,52 1 733,81 693 
Honkilahden VPK ry Elaggregat 23.10.2015 4 388,70 10 971,75 4 388 

Huittisten VPK ry 
Brandutrustning och 
materiel 25.3.2015 5 720,55 14 301,37 5 720 

Humppilan VPK ry Brandutrustning 27.8.2015 4 784,26 11 660,85 4 664 
Hämeenlinnan VPK ry Utrustning och materiel 23.10.2015 3 828,48 9 571,19 3 828 
Isnäs FBK rf Utrustning och materiel 27.8.2015 1 638,74 4 096,84 1 638 
Ivalon VPK ry Mellanplagg 28.5.2015 902,76 2 255,19 902 

Jokioisten VPK ry 
Brandutrustning och 
materiel 25.3.2015 1 159,52 2 898,80 1 159 

Jäkärlän VPK ry Mindre materiel 1.12.2015 960,00 2 400,91 960 

Järvenpään VPP ry 
Brandutrustning och 
materiel 1.12.2015 1 739,80 4 349,49 1 739 

Kaarinan VPK ry 
Brandutrustning och 
materiel 29.4.2015 4 512,88 11 282,20 4 512 

Kaasmarkun VPK ry Brandutrustning  25.3.2015 2 380,10 5 950,34 2 380 
Kalajoen palohenkilöstö 
ry 

Utrustning för 
ungdomsavdelningen 27.8.2015 1 706,00 4 265,60 1 706 

Kauhajärven VPK ry Utrustning och materiel 11.2.2015 2 876,10 7 190,27 2 876 

Kellokosken VPK ry 
Brandutrustning och 
materiel 27.8.2015 961,30 2 403,23 961 

Kemijärven VPK ry 
Skyddsutrustning för 
ungdomsavdelningen 1.12.2015 407,86 1 019,65 407 

Kemin VPK ry Utrustning 11.2.2015 687,00 1 718,49 687 

Keski-Hollolan VPK ry 
Brandutrustning och 
materiel 29.4.2015 4 338,68 10 846,74 4 338 

Kiukaisten VPK ry Utrustning och materiel 11.2.2015 4 223,00 3 034,10 1 213 
Kokemäen VPK ry Utrustning och materiel 11.2.2015 14 857,36 37 143,39 14 857 

Kuuman VPK ry 
Utrustning till manskapsbil 
och brandutrustning 25.3.2015 3 353,85 8 144,06 3 257 

Kuurolan VPK ry Mindre materiel 29.4.2015 2 420,11 2 461,69 984 

Kymin Läntinen VPK ry 

Reparation av 
takkonstruktioner i 
brandbilsgaraget 27.8.2015 5335,44 13338,6 5 335 

Kårböle FBK rf Utrustning och materiel 11.2.2015 2 528,88 3 248,81 1 299 
Köyliön VPK ry Utrustning och materiel 11.2.2015 7 214,27 18 035,66 7 214 
Lahden VPK ry Utrustning och materiel 11.2.2015 4 720,45 11 801,13 4 720 
Lapin VPK ry Utrustning och materiel 11.2.2015 11 454,05 28 635,12 11 454 

Lappeenrannan VPK ry 
Brandutrustning och 
materiel 25.3.2015 1 150,09 2 875,24 1 150 

Lappeenrannan VPK ry 
Brandutrustning och 
materiel 23.10.2015 5 583,33 13 958,33 5 583 

Lavian VPK ry 
Brandutrustning och 
materiel 25.3.2015 13 839,42 33 365,74 13 346 

Lempäälän VPK ry 
Brandutrustning och 
materiel 28.5.2015 1 983,06 4 957,65 1 983 

Leppälahden VPK ry Manskapsbil 28.5.2015 1 920,00 4 800,00 1 920 

Leppävaaran VPK ry 
Brandutrustning och 
materiel 1.12.2015 1 609,56 2 733,85 1 093 

Leppävaaran VPK ry Utrustning och materiel 11.2.2015 3 176,00 748,64 299 
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Levannon VPK ry Utrustning 11.2.2015 868,86 2 172,16 868 
Liedon VPK ry Släp och utrustning 23.10.2015 2 212,93 5 532,32 2 212 

Lumparlands FBK ry 
Terränghjuling med 
utrustning 27.8.2015 5 346,00 13 365,46 5 346 

Mikkelin Esikaupungin 
VPK ry Små byggarbeten 23.10.2015 3 396,33 8 490,83 3 396 

Mäntsälän VPK ry 
Brandutrustning och 
materiel 25.3.2015 2 008,95 5 022,38 2 008 

Nakkilan VPK ry 
Brandutrustning och 
materiel 28.5.2015 6 680,95 13 893,97 5 557 

Onkkaalan VPK ry 
Anstaltstvättmaskiner och -
torktumlare 29.4.2015 4 836,00 8 930,20 3 572 

Oulun VPK ry 
Skyddsutrustning för 
ungdomsavdelningen 1.12.2015 824,64 2 061,60 824 

Paimion VPK ry Materiel 23.10.2015 4 898,68 12 246,71 4 898 

Panelian VPK ry 
Brandutrustning och 
materiel 25.3.2015 3 250,30 7 049,74 2 819 

Parkanon VPK ry 
Brandutrustning och 
materiel 25.3.2015 3 366,99 4 861,55 1 944 

Pelkosenniemen VPK ry Räddningsmateriel 25.3.2015 6 698,36 16 746,53 6 698 

Pennalan VPK ry 
Brandutrustning och 
materiel 1.12.2015 1 895,00 4 738,21 1 895 

Perttulan VPK ry 
Brandutrustning och 
materiel 29.4.2015 7 208,10 25 604,65 10 241 

Piikkiön VPK ry Mindre materiel 1.12.2015 4 016,14 10 040,35 4 016 

Pirkkalan VPK ry 
Brandutrustning och 
materiel 27.8.2015 3 986,13 9 965,33 3 986 

Pitkäjärven VPK ry 
Brandutrustning och 
materiel 25.3.2015 1 198,82 2 940,38 1 176 

Pomarkun VPK ry 
Brandutrustning och 
materiel 1.12.2015 3 100,27 7 750,00 3 100 

Porin VPK ry Utrustning och materiel 11.2.2015 4 534,00 11 336,00 4 534 
Pornaisten VPK ry Brandutrustning 27.8.2015 2 404,35 6 012,28 2 404 

Pornaisten VPK ry 
Övningssläckare för 
upplysningsverksamhet 23.10.2015 341,00 852,50 341 

Pyhärannan VPK ry Utrustning och materiel 11.2.2015 1 358,00 3 395,00 1 358 
Pyhäsalmen VPK ry Ungdomsavdelning 11.2.2015 617,47 1 543,67 617 
Pöytyän VPK ry Släckningsbil 29.4.2015 2 960,00 7 400,00 2 960 

Rauman VPK ry 
Brandutrustning och 
materiel 23.10.2015 2 279,30 5 698,25 2 279 

Rautpohjan VPK ry Utrustning och materiel 11.2.2015 1 682,38 4 205,96 1 682 
Rekolan VPK ry Brandutrustning 1.12.2015 1 666,00 4 166,40 1 666 

Rekolan VPK ry 
Brandutrustning och 
materiel 28.5.2015 2 356,00 5 891,46 2 356 

Saksalan VPK ry Materiel 11.2.2015 4 264,02 4 264,02 1 705 

Sallan VPK ry 
Skyddsutrustning för 
ungdomsavdelningen 25.3.2015 885,23 2 213,08 885 

Savion VPK ry 
Brandutrustning och 
materiel 28.5.2015 4 697,28 11 547,31 4 618 

Savonlinnan VPK ry Materiel 27.8.2015 3 462,00 8 654,99 3 462 
Siikaisten VPK ry Utrustning 11.2.2015 1 720,00 4 289,85 1 715 
Smedsmy-Böle FBK rf Utrustning och materiel 11.2.2015 2 948,22 4 670,00 1 868 
Somerniemen VPK ry Materiel 27.8.2015 9 375,56 9 375,56 3 750 
Suttilan VPK ry Brandutrustning och mindre 29.4.2015 671,55 1 678,88 671 
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materiel 
Säkylän VPK ry Utrustning 11.2.2015 3 782,69 7 392,93 2 957 
Tammisalon VPk ry Utrustning och materiel 11.2.2015 6 695,31 15 904,30 6 361 
Teuron-Kuuslammin 
VPK ry 

Brandutrustning och 
materiel 1.12.2015 624,55 1 561,38 624 

Tirilän VPK ry Utrustning och materiel 11.2.2015 1 169,50 2 923,76 1 169 
Tornion  VPK ry Räddningsmateriel 25.3.2015 2 144,00 5 360,00 2 144 

Ulvilan VPK ry 
Brandutrustning och 
materiel 27.8.2015 2 891,00 7 227,50 2 891 

Ulvilan VPK ry Utrustning 11.2.2015 3 502,28 8 755,69 3 502 

Uudenkoiviston VPK ry 
Brandutrustning och 
tillbehör för första hjälpen 28.5.2015 1 515,50 3 507,07 1 402 

Vaaralan VPK ry 
Brandutrustning och 
materiel 23.10.2015 1 878,21 4 695,54 1 878 

Vasa FBK rf Utrustning och materiel 11.2.2015 3 968,99 9 922,47 3 968 

Vampulan VPK ry 
Brandutrustning och 
materiel 25.3.2015 2 489,43 6 223,58 2 489 

Vanda FBK rf Brandutrustning 23.10.2015 1 994,00 5 171,03 1 994 
Vanda FBK rf Utrustning och materiel 11.2.2015 3 241,44 8 103,60 3 241 
Varpaisjärven VPK ry Brandutrustning 1.12.2015 937,44 2 343,60 937 
Veikkolan VPK ry Brandutrustning 27.8.2015 3 198,00 7 996,00 3 198 
Veikkolan VPK ry Mindre materiel 1.12.2015 800,00 2 000,00 800 
Villähteen VPK ry Brandutrustning 28.5.2015 1 745,95 4 197,47 1 678 
Virkkalan VPK ry Tvättmaskin och utrustning 25.3.2015 297,84 744,60 297 
Västanfjärds Utrustning och materiel 23.10.2015 5 634,76 14 086,91 5 634 
Utrustning    329 004 761 817 304 606 

 
 

2. Brandskyddsfondens intäkts- och kostnadskalkyl 
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* Kostnaderna för överföringsekonomin till lokalförvaltningen har i bokslutet för 2014 haft beteckningen 
överföringsekonomins kostnader för kommunerna, medan kostnaderna för överföringsekonomin till statsförvaltningen 
har tidigare hetat överföringsekonomins kostnader till budgetekonomin. 

 
 
 
 

01.01.2015 - 31.12.2015          01.01.2014 - 31.12.2014          

TOIMINNAN TUOTOT

TOIMINNAN KULUT

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot til ikauden aikana 2258,47 2038,67

Henkilöstökulut 24 200,50 24 248,18

Vuokrat 355,16 1 682,00

Palvelujen ostot 246 737,33 283 650,84

Muut kulut 13 129,35 -286 680,81 6 668,00 -318 287,69

JÄÄMÄ I -286 680,81 -318 287,69

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

Rahoitustuotot 0,00 0,00 2 128,50 2 128,50

SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT

JÄÄMÄ II -286 680,81 -316 159,19

SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA 

KULUT

Tuotot

Kulut

Paikallishallinnolle* 3 209 188,00 4 543 651,00

Elinkeinoelämälle 33 841,00 64 306,00

Voittoa tavoittelemattomille yhteisöille 4 739 347,00 1 977 571,38

Valtionhallinnolle* 1 301 678,00 2 972 272,00

Kotitalouksille 2 438,00 38 710,00

Siirtotalouden kulujen palautukset 0,00 -9 286 492,00 -94 697,00 -9 501 813,38

JÄÄMÄ III -9 573 172,81 -9 817 972,57

TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA

Veronluonteiset maksut 10 938 641,73 10 521 384,14

Perityt arvonlisäverot 199,75 0,00

Suoritetut arvonlisäverot -10 468,74 10 928 372,74 -10 637,12 10 510 747,02

TILIKAUDEN TUOTTO-/

KULUJÄÄMÄ 1 355 199,93 692 774,45
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3. Brandskyddsfondens balansräkning 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VASTAAVAA 31.12.2015     

KANSALLISOMAISUUS

ARVOSTUSERÄT

VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS

VAIHTO-OMAISUUS

PITKÄAIKAISET SAAMISET

LYHYTAIKAISET SAAMISET

Siirtosaamiset 0,00 0,00 10 519 809,95 10 519 809,95

Yhdystil isaatava valtiolta 18 260 601,71 18 260 601,71 7 319 990,62 7 319 990,62

VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 18 260 601,71 17 839 800,57

VASTAAVAA YHTEENSÄ 18 260 601,71 17 839 800,57

VASTATTAVAA 31.12.2015     

OMA PÄÄOMA

Rahaston pääoma 6 575 274,74 6 575 274,74

Edellisten til ikausien pääoman muutos 334 277,04 -358 497,41

Tilikauden tuotto-/kulujäämä 1 355 199,93 8 264 751,71 692 774,45 6 909 551,78

VARAUKSET

ARVOSTUSERÄT

VIERAS PÄÄOMA

PITKÄAIKAINEN

LYHYTAIKAINEN

Ostovelat 822 301,55 529 868,00

Edelleen til itettävät erät 1 563,45 1 666,79

Siirtovelat 9 171 985,00 9 995 850,00 10 398 714,00 10 930 248,79

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 9 995 850,00 10 930 248,79

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 18 260 601,71 17 839 800,57

      31.12.2014     

31.12.2014     

KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET 

YHTEENSÄ

RAHOITUSOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT LYHYTAIKAISET 

SIJOITUKSET

RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT

KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

AINEELLISET HYÖDYKKEET

KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIKAISET 

SIJOITUKSET 
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4. Brandskyddsfondens finansieringsanalys 2015 
 
 
 

 
1.1–31.12.2015 1.1–31.12.2014 1.1–31.12.2013 

EGEN VERKSAMHET 
   Brandskyddsavgifter 10 938 641,73 10 521 384,14 10 005 358,76 

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

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

Utgifter för köp av varor och tjänster -248 995,80 -285 689,51 -311 939,58 

Personalkostnader -24 200,50 -24 248,18 -24 179,96 

Övriga utgifter -23 953,25 -18 987,12 -13 013,61 

KASSAFLÖDE FRÅN EGEN VERKSAMHET 10 641 691,93 10 194 587,83 9 656 225,61 

    ÖVERFÖRINGSEKONOMI  
   Överföringsekonomins inkomster 0,00 94 697,00 9 671,00 

Inkomstöverföringar till lokalförvaltningen* -3 209 188,00 -4 543 651,00 -4 018 591,00 

Inkomstöverföringar till näringslivet -33 841,00 -64 306,00 -213 718,39 

Inkomstöverföringar till hushåll -2 438,00 -38 710,00 -4 000,00 

Övriga inkomstöverföringar i hemlandet -6 041 025,00 -4 949 843,38 -4 435 389,00 

KASSAFLÖDE FRÅN ÖVERFÖRINGSEKONOMIN -9 286 492,00 -9 501 813,38 -8 662 027,39 

    KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR 0,00 0,00 0,00 

    FINANSIERING 
   Ändring i eget kapital 0,00 0,00 0,00 

Ändring i skuld -934 398,79 852 066,34 -372 684,72 

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING -934 398,79 852 066,34 -372 684,72 

     FÖRÄNDRING I LIKVIDA MEDEL 420 801,14 1 544 840,79 621 513,50 

    LIKVIDA MEDEL 1.1 17 839 800,57 16 294 959,78 15 673 446,28 

LIKVIDA MEDEL 31.12 18 260 601,71 17 839 800,57 16 294 959,78 

 
 
 
* Överföringsekonomins kostnader för lokalförvaltningen hette överföringsekonomins kostnader för kommunerna i 
bokslutet för 2014. 
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5.  Bilagor 
 
Bilaga 1 till brandskyddsfondens bokslut: 
Redovisningsprinciper för bokslutet och  
jämförbarhet 
 
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 personalkostnader jämte 
bikostnader uppgick under verksamhetsåret till 192 970,74 euro och 2014 till 
229 026,78 euro. 

 
Jämförbarhet med tidigare år  
 

KOSTNADERNA TILL LOKALFÖRVALTNINGEN bokfördes 2014 under kostnader för kapitalekonomin, 
medan de för 2015 har indelats i kostnader för driftsekonomin och kapitalekonomin. 
 
I ÖVRIGT ÄR bokslutet för 2015 jämförbart med bokslutet för 2014. 
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Bilaga 2 till brandskyddsfondens bokslut: 
Dispositionsplan för fondens medel: 
 
 2015 2014 2013  

   - siffrorna i euro Plan Utfall Plan Utfall Plan Utfall 

1. Allmänna understöd till 
räddningsbranschens 
organisationer 

2 770 000 2 770 000 2 770 000 2 770 000 2 720 000 2 720 000 

2. Specialunderstöd för 
byggnadsprojekt 

2 000 000 2 103 636 4 000 000 2 323 662 3 710 000 2 320 876 

3. Specialunderstöd för 
materielanskaffning 

2 000 000 1 997 983 ingår i 
punkt 2. 

1 733 346 ingår i 
punkt 2. 

1 406 383 

4. Övriga specialunderstöd 2 900 000 2 899 466 2 650 000 2 777 400 2 650 000 2 376 596 

4.1. Läromedel            n/a 192 363            n/a 21 360            n/a 83 600 

4.2. Databehandling            n/a 174 660            n/a 886 810            n/a 464 040 

4.3. Forskning och utveckling            n/a 1 480 038            n/a 808 420            n/a 934 410 

4.4. Upplysning och rådgivning            n/a 852 575            n/a 839 500            n/a 722 246 

4.5. Övriga projekt            n/a 198 830            n/a 178 600            n/a 171 300 

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

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

5. Avtalsbrandkårers mindre 
anskaffningar av  
materiel 

330 000 304 606 340 000 265 274 330 000 243 882 

6. Terminaler till 
räddningsväsendets 
fältledningssystem 

ingår i 
punkt 3. 

0 ingår i 
punkt 3. 

0 ingår i 
punkt 3. 

6 710 

7. Administrationskostnader 350 000 286 681 345 000 318 288 330 000 341 995 

Totalt 10 350 000 10 362 372 10 105 000 10 187 970 9 740 000 9 416 442 

 
 
 
Bilaga 3 till brandskyddsfondens bokslut: 
Specifikation av personalkostnader: 
 

 

2015 2014 

      

Personalkostnader 19 929,00 19 929,00 

    Löner och arvoden 19 929,00 19 929,00 

   

   

   Lönebikostnader 4 271,50 4 319,18 

     Pensionskostnader 3 764,08 3 814,34 

     Övriga lönebikostnader 507,42 504,84 

Totalt 24 200,50 24 248,18 
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Bilaga 4–14 till brandskyddsfondens bokslut 
 
 

Bilaga 4 Grunderna för avskrivningar enligt plan och ändringarna i dem Inget att anmäla 

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 övriga 

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 
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6 Underskrifter 
 
 
Bokslutshandlingen har godkänts i Helsingfors den 16 februari 2016. 
 
 

Brandskyddsfondens styrelse 
 
 
 
 
 
 
Kari Hannus, ordförande Mika Kättö, vice ordförande 
 
 
 
 
 
Anne Holmlund, medlem  Kari Rajamäki, medlem  
 
 
 
 
 
Simo Tarvainen, medlem  Petri Mero, medlem  
 
 
 
 
 
Jari Hyvärinen, medlem   Jussi Rahikainen, medlem   
 
 
 
 
Revisorns bokslutsanteckning 
 
Statens revisionsverk har reviderat detta bokslut och har avgivit en berättelse om utförd 
revision. 
 
 
Helsingfors den             2016. 
 
 
    

Överinspektör   Reijo Luomala 

 
 


