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 BREV  16.2.2016 

      SMDno-2016-143  
 
 

Specialunderstöd för räddningsverkens och avtalsbrandkårernas 
materielprojekt år 2016 
 

I 14 § i lagen om brandskyddsfonden (306/2003) anges det att för att lagens syfte ska 
nås kan ur fonden inom ramen för fondens medel och den årliga dispositionsplanen be-
viljas specialunderstöd till kommuner, räddningsområden och avtalsbrandkårer. Under-
stödet kan vara högst 40 procent av de godtagbara kostnaderna. År 2016 har Brand-
skyddsfonden reserverat sammanlagt 2 400 000 euro för materielprojekt. 
 
I ansökan för 2016 är det möjligt att söka understöd endast för sådan anskaffning 
av materiel som har påbörjats tidigast den 1 september 2015. 
 
På understöd som beviljas ur Brandskyddsfonden tillämpas vad som bestäms i stats-
understödslagen (688/2001), och i fråga om dessa understöd är fonden statsbidrags-
myndighet enligt statsunderstödslagen. I fråga om ansökan om samt beviljande och ut-
betalning av understöd tillämpas till övriga delar ansökningsbrevet samt anvisningen 
om ansökan om understöd från Brandskyddsfonden. De finns som pdf-filer på adressen 
http://www.palosuojelurahasto.fi/understod. 
 
Brandskyddsfondens styrelse har vid sitt möte den 16 februari 2016 beslutat förklara 
specialunderstöden för räddningsverkens och avtalsbrandkårernas materielprojekt för 
2016 lediga att sökas enligt följande: 

 
 

Understöd som beviljas räddningsverk för materiel- och systemprojekt  
 

Räddningsverken kan beviljas specialunderstöd för kostnader som uppkommit p.g.a. 
anskaffning av materiel eller system, om anskaffningarna ankommer på räddningsver-
ket enligt det avtal genom vilket området har inrättats. 
  
När det gäller materiel ska enhetspriset vara minst 30 500 euro (inkl. moms). När det 
gäller en enskild container som anskaffas till ett träningsområde ska enhetspriset vara 
minst 12 500 euro (inkl. moms).  
 
Larmsystem för normala förhållanden betraktas som ett paket. De totala kostnaderna 
för systemet ska dock vara minst 30 500 euro (inkl. moms), även om enhetspriset på ut-
rustningens delar är under 30 500 euro (inkl. moms) och utrustningen upphandlas över 
en tidsperiod på flera år.   
 
Räddningsverken kan beviljas specialunderstöd också för anskaffning av terminaler 
som används med räddningsväsendets ledningssystem. Understöd söks på samma 
villkor som för andra materiel- och systemprojekt för räddningsväsendet. De maximala 
godtagbara kostnaderna för en terminal är 6 100 euro (inkl. moms).  
 
Med terminal avses en fast arbetsstation som installeras i räddningsväsendets fordon 
eller på brandstationer och som består av en dataterminal, en VIRVE-terminal och en 
antennutrustning eller annan motsvarande helhet. Som del av räddningsväsendets fält-
ledningssystem kan av grundad anledning beviljas specialunderstöd också för anskaff-



 

 

 

2 

 

ning av separata VIRVE-terminaler som används för lokalisering och observation av 
enheterna. Användningsändamålet för dessa terminaler och deras antal måste motive-
ras separat i ansökningen. 
 

Understöd till avtalsbrandkårer för materielprojekt 
 
 

Understöd kan beviljas avtalsbrandkårer och andra motsvarande sammanslutningar 
som har ingått ett brandkårsavtal med det lokala räddningsväsendet, inklusive fabriks- 
och anstaltsbrandkårer. I fråga om fabriks- och anstaltsbrandkårer bestäms behovet av 
understöd och understödets storlek med beaktande av deltagande i räddningsverkets 
utryckningsuppgifter. I regel kan fabriks- och anstaltsbrandkårer beviljas understöd för 
högst 20 procent av projektets godtagbara kostnader. 
 
Avtalsbrandkårer kan beviljas specialunderstöd för kostnader som uppkommit p.g.a. 
anskaffning av materiel på över 12 500 euro/enhet. För projekt som understiger 12 500 
euro kan understöd ansökas direkt hos Brandskyddsfonden utan tidsfrist. 

 
 

Allmänna villkor för materielprojekt 
 

Om understöd från Brandskyddsfonden har beviljats för de omsättningstillgångar som 
överlåts vid anskaffningen och användningstiden för understödet inte har löpt ut, dras 
omsättningstillgångarnas försäljningspris av från de godtagbara maximikostnaderna. 
Understödet är då 40 procent av de återstående kostnaderna. Om fonden inte har bevil-
jat understöd för de omsättningstillgångar som överlåts eller om användningstiden för 
understödet har löpt ut, behandlas omsättningstillgångarna på samma sätt som den öv-
riga självfinansieringsandelen. Då påverkar omsättningstillgångarna inte understödsbe-
loppet.   
 
I beslut som Brandskyddsfonden fattat efter den 21 april 2009 är användningstiden för 
egendom som anskaffats med statsunderstöd 5 år om understödet har beviljats för an-
skaffning av lätta räddningsbilar (t.ex. manskapsbil, ledningsbil). På motsvarande sätt 
är egendomens användningstid 10 år om understödet har beviljats för anskaffning av 
en tung räddningsbil (t.ex. släckningsbil, tankbil) eller annan utrustning (t.ex. larman-
ordning för varning av befolkningen).  
 
Om tillgångarna överlåts innan den användningstid som anges i Brandskyddsfondens 
beslut upphör, ska understödstagaren underrätta fonden om detta. Fonden kan enligt 
prövning bestämma att understödet eller en del av det ska återkrävas.  
 
Enligt 30 § i statsunderstödslagen (kvittning) kan det belopp som ska återbetalas eller 
återkrävas jämte ränta indrivas så att det dras av från annat statsunderstöd som bevil-
jas av samma statsbidragsmyndighet och som betalas till samma statsunderstödsta-
gare.  Kvittning enligt statsunderstödslagen kan på begäran tillämpas på t.ex. ett for-
don som på grund av en kollision blivit obrukbart eller på de lätta bilar där egenomens 
användningstid genom Brandskyddsfondens beslut har fastställts till tio år och där en 
användningstid på fem år har uppfyllts. En förutsättning för kvittning är att den nya 
egendomen används för samma ändamål som den egendom som anskaffats med tidi-
gare understöd. Den nya egendomen ska även till sin typ och till sina egenskaper mot-
svara den egendom som överlåts vid bytet. Den användningstid för egendomen som 
fastställts av Brandskyddsfonden räknas från det datum då beslutet fattades.  
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Besittningsrätten till fordon som anskaffats med understöd från Brandskyddsfonden kan 
registreras endast på den som har sökt understödet. Fordon som anskaffas med un-
derstöd måste uppfylla de krav som ställs i inrikesministeriets förordning om räddnings-
bilar (818/2010) och motsvara definitionerna i de allmänna anvisningarna för räddnings-
fordon. Anvisningen om räddningsfordon som publicerades 2010 finns på finska på 
adressen: http://www.pelastustoimi.fi/tietopankki/julkaisut/pelastusajoneuvojen-
yleisopas 
 
Offentliga upphandlingsenheter (kommuner och räddningsområden) ska följa lagen om 
offentlig upphandling (348/2007) i anskaffningsförfarandet för egendom som anskaffas 
med Brandskyddsfondens understöd. 
 
År 2016 kommer Brandskyddsfonden att som en del av processen för att se över un-
derstödspraxis börja genomföra stickprov i de objekt som beviljats understöd. 

 
 

Tidsramar och anvisningar för ansökan om materielprojekt  
 
Alla ansökningar ska göras på ansökningsblanketten för materielprojekt 2016, som 
jämte ifyllningsanvisningar finns på adressen 
http://www.palosuojelurahasto.fi/understod/understod-for-materiel. 
 
På ansökningsblanketten ska finnas all väsentlig information som gäller projektet. Vi re-
kommenderar att alla de bilagor som krävs för ansökan ska i mån av möjlighet slås ihop 
till en pdf-fil. Både ansökan om materielprojekt 2016 och sökandes namn ska nämnas i 
filnamnet.  
 
Ansökan ska göras separat för varje anskaffning. Brandskyddsfonden använder ett 
elektroniskt ärendehanteringssystem där det inte går att skilja åt elektroniska handlingar 
för att foga dem till en annan ansökan. Till varje ansökan ska bifogas ett kostnadsför-
slag och en finansieringsplan för projektet i fråga. För anskaffning av terminalutrustning 
(och system) görs dock bara en ansökan även om ansökan gäller flera terminaler. Vid 
beräkningen av understödet beaktas kostnaderna för anskaffningar inklusive mervär-
desskatt. Om det råder oklarhet om mervärdesskatten är sökanden skyldig att utreda 
frågan. 
 
De obligatoriska bilagor som anges på ansökningsblanketten ska fogas till varje an-
sökning.  
Bilagorna hänför sig till en specifik ansökan.  
 
Sökanden ska i god tid begära ett utlåtande om anskaffningen av det regionala rädd-
ningsverket och inom den utsatta tiden sända utlåtandet tillsammans med ansökan till 
regionförvaltningsverket (15.3.2016).  
 
Räddningsverken ska placera alla ansökningar om materielprojekt (inkl. ansökningar 
om terminalutrustning och ansökningar från avtalsbrandkårer samt containrar till ett trä-
ningsområde) i en motiverad angelägenhetsordning, separat när det gäller deras egna 
och avtalsbrandkårers projekt. 
 
Räddningsverkens blanketter för utlåtande och anvisningar för hur de ska fyllas i finns 
på adressen http://www.palosuojelurahasto.fi/understod/understod-for-materiel. 
 

http://www.pelastustoimi.fi/tietopankki/julkaisut/pelastusajoneuvojen-yleisopas
http://www.pelastustoimi.fi/tietopankki/julkaisut/pelastusajoneuvojen-yleisopas
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Ansökningarna ska sändas till regionförvaltningsverket i det egna området och till 
Ålands landskapsregering inom den tid som regionförvaltningsverket och landskapsre-
geringen har fastställt. För att alla sökande ska behandlas lika önskar Brandskyddsfon-
den att regionförvaltningsverken kommer överens om en gemensam tidsfrist. Brand-
skyddsfonden rekommenderar att tidsfristen för materielprojekt är den 15 mars 
2016. 
 
Regionförvaltningsverken uppmanas att försäkra sig om att sökandena använder rätt 
blankett och att blanketten som behövs för utlåtande och de obligatoriska bilagorna 
sänds till Brandskyddsfonden tillsammans med ansökan. 
 
Efter att ha diskuterat med räddningsverken placerar regionförvaltningsverken och 
Ålands landskapsregering alla de projekt från det egna området som uppfyller kraven 
på ansökan om stöd för materielprojekt i en motiverad angelägenhetsordning och 
sänder ansökningarna med motiveringen till Brandskyddsfonden per post senast 
den 5 april 2016. 
 
Om den inlämnade ansökan är bristfällig, ber fonden vid behov sökanden att komplet-
tera ansökan. I begäran om komplettering anges det till vilka delar ansökan ska kom-
pletteras. Sökanden kan också på eget initiativ komplettera sin ansökan och sända de 
handlingar som är nödvändiga för att avgöra ärendet till fonden. Redan inlämnade 
handlingar kan dock inte ersättas med nya. Kompletteringarna i anslutning till materiel-
projekt ska sändas till fonden senast den 6 maj 2016 för att de ska kunna beaktas i be-
handlingen av ansökningar. Sökanden bör emellertid beakta att regionförvaltningsmyn-
digheterna placerar ansökningarna i angelägenhetsordning på basis av de handlingar 
som lämnats in. 
 
Regionförvaltningsverken ombeds informera räddningsverken om ansökningsförfaran-
det och tidsramarna för ansökningsprocessen. Räddningsverken uppmanas att vidare-
befordra informationen till avtalsbrandkårerna inom det egna området. Regionförvalt-
ningsverken ombeds sända det meddelande som skickas till räddningsverken även till 
Brandskyddsfonden på adressen psr@intermin.fi  
 
Besluten om materielprojekt fattas vid fondens styrelses möte den 26 maj 2016. Be-
slutsförteckningen publiceras på fondens webbplats den 30 maj 2016. 
 
Förfrågningar besvaras av överinspektör Tina Heino, e-post:  
tina.heino@intermin.fi, tfn 0295 488 462. 
 

 
Brandskyddsfondens styrelse 
16.2.2016 

 
Bilaga:     Kostnadstak för materielupphandlingar år 2016 
 
För kännedom: IM/Räddningsavdelningen 
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BILAGA  
 
 
Kostnadstak för materielupphandlingar år 2016 
 
Vid beviljande av understöd år 2016 är maximikostnaderna i euro för anskaffning av materiel föl-
jande: 

 
 
 
Räddningsområdena och  
avtalsbrandkårerna 
 
 Inkl. moms    

 
 
Manskap, manskaps-/akutvårdsbil  40 000  
 
Ledningscentralbil  80 000  
 
Tankbil (ej manskapsutrymme)   140 000   
 
Släckningsbil  160 000  
 
Tank- och släckningsbil/röjningsbil 
brandbåt osv.   180 000    
  


