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Brandskyddsfondens riktlinjer för understöd ändras den 

1 januari 2023 

Från och med början av 2023 beviljar Brandskyddsfonden inte längre kommunerna understöd för 

att bygga nya brandstationer eller för räddningsväsendets materielprojekt. Avtalsbrandkårernas 

byggnads- och materielprojekt stöds även i fortsättningen. 

 

Brandskyddsfonden informerar 

Brandskyddsfondens styrelse kommer att dra upp riktlinjerna för vilka kriterier som ska gälla för 

beviljande av understöd från början av 2023. I regeringens proposition RP 56/2021 rd föreslås det 

att lagen om brandskyddsfonden ändras så att från och med ingången av 2023 kan ur fonden 

beviljas allmänt understöd och specialunderstöd till organisationer inom räddningsbranschen och 

andra motsvarande sammanslutningar samt specialunderstöd till kommuner, välfärdsområden 

och avtalsbrandkårer. Enligt förslaget ska fonden inte längre bevilja understöd till det lokala 

räddningsväsendet, eftersom det upphör att existera i och med välfärdsområdesreformen. 

Brandskyddsfondens understöd är även i fortsättningen beroende av prövning. 

I fortsättningen finansierar staten kostnaderna för räddningsväsendet i välfärdsområdena, och till 

exempel de understöd som välfärdsområdena får minskar statens totala finansiering till 

välfärdsområdena. 
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Brandskyddsfonden informerar årligen om ändringar i understödsverksamheten i utlysningarna av 

understöd. Enligt de riktlinjer som Brandskyddsfondens styrelse drog upp den 1 december 2021 

kommer fonden inte längre att bevilja räddningsväsendets områden understöd för materielprojekt 

från och med 2023 (utlysningen av materielprojekt samt ändringen av lagen om 

brandskyddsfonden som är under beredning). Understöd kan betalas till välfärdsområdena 2023 

eftersom uppgifterna eller tidigare understödsbeslut om materielprojekt genomförs på 

räddningsväsendets område 2022. I fråga om besluten iakttas den lag som gällde vid den tidpunkt 

då beslutet fattades och utbetalningen av understöd innebär att det beslut som fattats tidigare 

genomförs. 

Räddningsverkens fordonsmateriel övergår i välfärdsområdenas ägo den 1 januari 2023 i enlighet 

med 23 § i lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och 

räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen (616/2021) 

(införandelagen) när välfärdsområdena inleder sin verksamhet. Det här leder emellertid inte till att 

understödet återkrävs i enlighet med 68 § i införandelagen, eftersom överlåtandet grundar sig på 

lag. Om räddningsverket säljer ett fordon genom ett eget beslut är det inte fråga om överföring av 

äganderätt som sker med stöd av införandelagen. Om det återstår användningstid för den 

fordonsmateriel som fonden finansierat, återkrävs det beviljade understödet. 

Enligt de riktlinjer som brandskyddsfondens styrelse drog upp den 25 oktober 2021 beviljar fonden 

från och med början av 2023 inte längre kommunerna understöd för byggprojekt för att bygga nya 

brandstationer (utlysning av byggprojekt). Det är inte längre motiverat att bevilja kommunerna 

understöd för att bygga nya brandstationer eftersom kommunerna inte längre ansvarar för 

räddningsväsendet. 

Eftersom brandstationsfastigheterna ägs av kommunerna även i fortsättningen och 

välfärdsområdena kan hyra dem, kan understöd emellertid beviljas kommunerna för projekt för 

grundliga renoveringar av brandstationer (övergångsperiod 3+1 år) i enlighet med de riktlinjer som  
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fondens styrelse drog upp den 26 februari 2021 (Bokslut 2020). Understöd kan i enlighet med 

beslutet i fortsättningen betalas till kommunerna eftersom understöd byggnadsprojekt beviljats 

kommunerna 2022 och tidigare. 

Enligt 68 § i införandelagen ska bestämmelserna om återkrav av statsunderstöd inte tillämpas, om 

statsunderstöd beviljats för uppförande, anskaffning, ombyggnad eller modernisering av 

räddningsväsendets byggnader som ägs av en kommun, och om kommunen överlåter besittningen 

eller äganderätten till byggnaden, ändrar byggnadens användningsändamål eller om byggnaden 

eller en del därav tas ur bruk efter den 1 januari 2023 på grund av genomförandet av den aktuella 

reformen. 

Om välfärdsområdet beslutar att inte förlänga hyresavtalet för brandstationslokaler som är i 

användning efter övergångsperioden (3+1 år) eller beslutar att inte förlänga avtalet med 

brandkåren, används brandstationsbyggnaden inte för det ändamål som anges i 

understödsbeslutet. Inte heller i sådana situationer återkrävs statsunderstödet om ändringen i 

användningen, besittningen eller äganderätten till byggnaden beror på genomförandet av 

reformen av räddningsväsendet. Byggnadens ägare ska vid behov kunna påvisa till exempel att 

äganderätten eller besittningen har överlåtits, användningsändamålet ändrats eller byggnaden 

eller en del därav tagits ur bruk på grund av genomförandet av reformen och genom ett beslut 

fattat av välfärdsområdet med organiseringsansvar för social- och hälsovården och 

räddningsväsendet. 

Fastigheter, materiel och annan egendom som ägs av avtalsbrandkårerna förblir i 

avtalsbrandkårernas ägo. Brandkårsavtalet överförs som sådant från det lokala räddningsväsendet 

till det berörda välfärdsområdet. 

Brandskyddsfonden kommer även i framtiden att vara en viktig aktör när det gäller att utveckla 

räddningsväsendet. Från och med 2023 kommer Brandskyddsfonden i enlighet med styrelsens  
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riktlinje av den 26 februari 2021 (Bokslut 2020) att särskilt rikta sina anslag till forsknings- och 

utvecklingsverksamhet, stöd för organisationer inom räddningsbranschen och tryggande av 

avtalsbrandkårernas verksamhetsförutsättningar. Fonden ger mer information om ändringarna i 

slutet av 2022. 

Mer information: 

Johanna Herrala, generalsekreterare 

johanna.herrala@govsec.fi 

tfn 0295 488 460 
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