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1. Brandskyddsfondens verksamhetsberättelse 2021 

Brandskyddsfonden är en fond som står utanför statsbud-
geten och som i egenskap av statsbidragsmyndighet bevil-
jar allmänna understöd och specialunderstöd.  

Brandskyddsfonden

• Fonden beviljar årligen över 11 miljoner euro i under-
stöd enligt prövning.

• Fonden beviljar allmänna understöd och specialunder-
stöd samt stipendier.

• Understöd enligt prövning riktas till främjande av brand-
förebyggande arbete och räddningsverksamhet.

• Inrikesministeriet ansvarar för den allmänna styrningen 
och övervakningen av verksamheten.

• Fondens styrelse ansvarar för förvaltningen av fonden 
och för organiseringen av ekonomin och verksamheten.

• Fondens styrelse fattar beslut i ärenden som är viktiga 
och omfattande med tanke på fondens verksamhet och 
ekonomi.

• De medel som används i fondens verksamhet fås via 
brandskyddsavgifter, som intäktsförs i fonden.

• För att uppnå syftet med lagen delar fonden ut brand-
skyddsavgifterna i form av understöd, inom ramen för 
fondens medel och dispositionsplan.

• De viktigaste lagar som styr verksamheten är lagen om 
brandskyddsfonden (306/2003) och statsunderstödsla-
gen (688/2001).

• Inrikesministeriet fastställer Brandskyddsfondens resul-
tatmål på framställning av fondens styrelse.

Enligt lagen om brandskyddsfonden ska en brandskydds-
avgift årligen betalas för brandförsäkrad fast och lös egen-
dom i Finland i syfte att främja förebyggandet av eldsvådor 
samt räddningsverksamheten. Var och en som bedriver 
försäkringsrörelse i Finland är skyldig att betala avgiften. 
Brandskyddsavgifterna intäktsförs i fonden, som därefter 
delar ut dem i form av understöd.   

Diagram 1. Beviljade understöd 2005–2022.

Diagram 1. Beviljade understöd 2005 - 2022
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1.1 Ledningens översikt
Under berättelseåret höll fondens styrelse sex möten och 
ett e-postmöte. På grund av coronapandemin hölls möte-
na på distans, med undantag av höstens mötes- och ut-
vecklingsdag som hölls i Helsingfors FBK:s lokaler, där man 
även kunde delta på plats.

Brandskyddsfonden var under berättelseåret aktiv som pi-
lotorganisation i projektet för utveckling och digitalisering 
av statsunderstödsverksamheten, och man var den första 
aktör som beviljar statsunderstöd som testade ansöknings-
meddelandet om allmänna understöd i det nya systemet. I 
den nya verksamhetsmodellen för statsunderstöd betonas 
understödsverksamhetens effekter och fenomenbaserade 
karaktär. Fondens sekretariat deltog i projektet på många 
sätt och hjälpte andra aktörer som beviljar statsunderstöd 
att förbereda införandet av systemet genom att berätta 
om sin verksamhet och delta i olika arbetsgrupper inom 
projektet. Deltagandet i utvecklingsprojektet och ibrukta-
gandet av systemet kommer att ha en viktig roll i fondens 
verksamhet även 2022.

Brandskyddsfonden offentliggjorde mottagarna av inn-
ovationspriset vid räddningsväsendets aktualitetsdagar 
som hölls under hösten. Under evenemanget i Uleåborg, 
som präglades av en varm stämning, delades priserna ut 
av fondens ordförande Päivi Nerg och innovationsprisju-
ryns ordförande Jaakko Pukkinen. Innovationspriset gick 
till en ny lösning som utvecklats för att släcka elbilsbrän-
der och som skyddar släckningspersonalen mot de gifter 
som frigörs vid en batteribrand. Även andra och tredje 
plats gick till innovationer som förbättrar säkerheten och 
släckningslösningarna vid bränder i elbilar och litiumbat-
terier. Fondens tillkännagivande att prissumman höjs till 
50 000 euro fr.o.m. 2022 togs emot entusiastiskt. Med hjälp 
av innovationspriset kan man öka kännedomen om fon-
den samt förbättra räddningsbranschens synlighet och 
uppskattningen för den i samhället.

Fonden uppnådde under verksamhetsåret de mål som 
fastställts i resultatmålshandlingen. Fonden stödde 
kontinuiteten i avtalsbrandkårsverksamheten och för-
utsättningarna för verksamheten i hela landet. Genom 
understöd till materielprojekt tryggade fonden räddnings-
väsendets funktionssäkerhet och genom understöd till 
byggnadsprojekt säkerställde man byggandet av hälso-
samma, säkra och funktionella brandstationer. Genom un-
derstöd till forsknings- och utvecklingsprojekt kan fonden 
konkret bidra till att det tas fram mer forskningsdata om 
räddningsväsendet. Fondens kommunikation effektivise-

rades under berättelseåret, och fondens understödsverk-
samhet presenterades på många sätt, bl.a. i sociala medier.

Brandskyddsfondens ekonomiska situation är stabil och 
fondens likviditet god. De influtna brandskyddsavgifterna 
har ökat i relativt jämn takt under hela 2000-talet, och un-
der berättelseåret beviljades understöd till ett belopp av 
11,5 miljoner euro. Fonden beviljar understöd för projekt 
som förebygger bränder och främjar räddningsverksam-
heten. Med hjälp av understöden kan fonden effektivt bi-
dra till att främja sådan verksamhet. Under berättelseåret 
beviljades 1,5 miljoner euro i understöd till avtalsbrandkå-
rer, 4,6 miljoner euro till organisationer inom räddnings-
branschen och 4 miljoner euro till kommuner. Till andra 
aktörer, såsom högskolor, Räddningsinstitutet samt andra 
ämbetsverk och organisationer inklusive personliga sti-
pendier, beviljades 1,4 miljoner euro i understöd.

Under verksamhetsåret följde fonden välfärdsområdesre-
formens framåtskridande, och man diskuterade under ut-
vecklingsdagen nya tyngdpunktsområden i strategin och 
förändringarna inom de områden som fonden prioriterar 
när den beviljar understöd.

Brandskyddsfondens styrelse kommer att dra upp rikt-
linjerna för vilka kriterier som ska gälla för beviljande av 
understöd från början av 2023. I regeringens proposition 
RP 56/2021 föreslås det att lagen om brandskyddsfonden 
ska ändras så att fonden från början av 2023 kan bevilja 
allmänna understöd och specialunderstöd till organisa-
tioner inom räddningsbranschen och andra motsvarande 
sammanslutningar samt specialunderstöd till kommuner, 
välfärdsområden och avtalsbrandkårer. Enligt förslaget ska 
fonden inte längre bevilja understöd till det lokala rädd-
ningsväsendet, eftersom det upphör att existera i och 
med välfärdsområdesreformen. I framtiden kommer fon-
den inte heller att bevilja kommuner understöd för nya 
brandstationsprojekt. Brandskyddsfondens understöd 
kommer även i fortsättningen att beviljas enligt prövning.

Brandskyddsfonden kommer även i framtiden att vara en 
viktig aktör när det gäller att utveckla räddningsväsendet. 
Från och med 2023 kommer Brandskyddsfonden i enlig-
het med styrelsens riktlinje att i högre grad rikta sina an-
slag till forsknings- och utvecklingsverksamhet, stöd för 
organisationer inom räddningsbranschen och tryggande 
av avtalsbrandkårernas verksamhetsförutsättningar. 

Konsekvenserna av coronapandemin och de många ut-
vecklingsprojekten avspeglades i sekretariatets verksam-
het, och för de anställda var arbetstrycket tidvis stort. 
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1.2 Resultat

Brandskyddsfondens funktionella resultatmål har presente-
rats i resultatmålshandlingen. Enligt lagen om brandskydds-
fonden godkänner inrikesministeriet fondens resultatmål 
på framställning av fondens styrelse. I sina resultatmål be-
aktar fonden utöver sina lagstadgade uppgifter även rädd-
ningsväsendets strategiska mål och riktlinjerna i regerings-
programmet.

Brandskyddsfondens resultatmålshandling för 2021 god-
kändes den 26 november 2020. Fonden uppnådde de mål 
som fastställts för 2021, och uppnåendet beskrivs i detta 
avsnitt.

1. Resultatmål: Brandskyddsfonden ska med hjälp av ett 
ansökningsförfarande där vissa områden prioriteras rikta 
understöden till sådan forsknings- och utvecklingsverk-
samhet som bidrar till att fondens strategiska mål uppnås. 
Genom projekten stärks räddningsväsendets forsknings- 
och utvecklingsverksamhet och stöds informationsledning 
inom räddningsväsendet. 

Uppnåendet av målen: Fonden beviljade 3 174 000 euro 
för forsknings- och utvecklingsverksamhet, varav samman-
lagt 1 738 100 euro (55 %) beviljades inom förfarandet med 
prioriterade områden. De områden som prioriterades var 
brandsäkerhet i bostäder, brandsäkerhet vid byggande 
samt effektiviteten och kapaciteten i räddningsväsendets 
tjänster. Ansökan med prioriterade områden stödde upp-
nåendet av fondens strategiska mål och informationsled-
ning inom räddningsväsendet. Via ansökan med prioritera-
de områden stöddes särskilt undersökningar som främjade 
projektet för räddningsväsendets prestationsförmåga (8). 
Syftet med projektet var att skapa enhetliga förfaranden 
och arbetssätt för räddningsväsendet, med vars hjälp man 
kan bemöta de förändringar som sker i omgivningen och de 
förändrade riskerna. Fonden beviljade understöd för projekt 
som bidrog till målen för projektet för räddningsväsendets 
prestationsförmåga. Övriga understöd riktades till brandsä-
kerhet vid byggande (2) och brandsäkerhet i bostäder (1). 

Det understödsbelopp som fonden beviljat för forsknings- 
och utvecklingsverksamhet har ökat under de senaste åren. 
Under berättelseåret var dock ansökningsbeloppet 530 000 

Situationen underlättades av att fonden anställde en 
medarbetare på viss tid. Trots arbetstrycket sköttes fon-
dens verksamhet på ett föredömligt sätt. Detta visar även 
den enkät om den interna kontrollen och riskhanteringen 
som gjordes i slutet av året, där resultaten hade förbättrats 
jämfört med resultaten i en tidigare motsvarande enkät. 

Fonden tillämpar god förvaltningssed och riskhantering 
och verkar i enlighet med de principer och värderingar 
som gäller god förvaltning. 

Figuren nedan visar de viktigaste händelserna i fondens 
verksamhet under 2021.    

Figur 1. De viktigaste händelserna under verksamhetsåret.Kuvio 1. Toimintavuoden keskeiset tapahtumat.
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euro mindre än året innan och understödsbeloppet var 
mindre än under de föregående åren. Inrikesministeriets 
räddningsavdelning beviljade ur finansministeriets anslag 
det lokala räddningsväsendet sammanlagt 2 255 430 euro 
och Räddningsinstitutet 176 917 euro i projektfinansiering 
för gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt för 
den regionala beredningen av räddningsväsendet. Denna 
satsning återspeglades även i fondens understödsverksam-
het. 

2. Resultatmål: År 2021–2022 ska de strategiska riktlinjer-
na för Brandskyddsfondens understödsverksamhet ses över 
och uppdateras vid behov, med beaktande av hur reformen 
av räddningsväsendet fortskrider. 

Uppnåendet av målet: Under 2021 följde fonden arbetet 
med att förnya räddningsväsendet och konsekvenserna av 
lagstiftningsändringarna för fondens understödspraxis samt 
förberedde sig inför de kommande ändringarna i riktlinjer-
na för understöd. Brandskyddsfondens strategi kommer att 
uppdateras 2022, när räddningsväsendets riksomfattande 
strategiska riktlinjer har färdigställts. Räddningsväsendets 
riksomfattande mål styr organiseringen av räddningsvä-
sendet under de kommande åren, och dessa mål samt 
välfärdsområdesreformen påverkar även uppdateringen av 
fondens strategi. Från och med 2023 kommer fonden inte 
längre att bevilja understöd för räddningsväsendets ma-
terielprojekt och inte heller för nya brandstationsprojekt i 
kommunerna. 

3. Resultatmål: Brandskyddsfonden ska främja kontinui-
teten i avtalsbrandkårsverksamheten och förutsättningarna 
för verksamheten i hela landet. 

Uppnåendet av målet: Under berättelseåret främjade 
Brandskyddsfonden avtalsbrandkårsverksamhetens konti-
nuitet och förutsättningarna för verksamheten i hela landet. 
Avtalsbrandkårerna beviljades sammanlagt 1 492 900 euro, 
vilket var 500 000 euro mer än året innan. I mindre under-
stöd beviljades 539 400 euro, i materielunderstöd 389 700 
euro och i byggnadsunderstöd 563 800 euro. Fonden har 
främjat stöd till avtalsbrandkårernas livskraft, och under-
stödbeloppet till avtalsbrandkårsverksamheten har ökat. Till 
exempel beviljade fonden cirka 100 000 euro mer än året 
innan i mindre understöd till avtalsbrandkårer, och gränsen 
för enhetspriset för mindre understöd höjdes från 12 500 
euro till 20 000 euro (inkl. moms). 

4. Resultatmål: Fonden ska via understöd till byggnads-
projekt bidra till att trygga hälsosamma, säkra och funktio-
nellt ändamålsenliga lokaler för räddningsväsendet. 

Uppnåendet av målet: I understöd för byggnadsprojekt 
beviljades 2 145 025 euro, vilket var 65 000 euro mer än året 

innan. Sammanlagt beviljades 15 understöd, vilket mot-
svarade antalet understöd året innan. Med hjälp av under-
stöden kunde man bidra till att trygga hälsosamma, säkra 
och funktionella brandstationslokaler för avtalsbrandkårer 
och räddningsverk. Liksom tidigare år beviljades understöd 
på bred front i hela Finland, i enlighet med det kalkylmäs-
siga belopp som var tillgängligt för de olika regionförvalt-
ningsverken. Brandskyddsfonden har på ett väsentligt sätt 
främjat utvecklingen av det nationella brandstationsnätet. 
År 1988–2020 stödde fonden sammanlagt 500 kommunala 
brandstationsprojekt med 65 miljoner euro och 132 bygg-
nadsprojekt som genomfördes av avtalsbrandkårer med 7,6 
miljoner euro. 

5. Resultatmål: Fonden ska tillämpa god förvaltningssed 
och riskhantering, delta i projektet för digitalisering av stats-
understödsverksamheten, dela ut en så stor del som möjligt 
av brandskyddsavgifterna i form av understöd med beak-
tande av de prioriterade områden som valts samt effektivi-
sera kommunikationen. 

Uppnåendet av målet: Fonden tillämpade god förvalt-
ningssed och riskhantering i sin verksamhet. Under be-
rättelseåret gjorde fonden en riskhanteringsenkät, vars 
resultat presenteras i bokslutet. Resultaten hade förbätt-
rats jämfört med motsvarande enkät året innan. Fonden 
utvecklade projekthanteringen och deltog aktivt i finans-
ministeriets projekt för utveckling och digitalisering av 
statsunderstödsverksamheten. Fonden var den första aktör 
som beviljar statsunderstöd som testade det nya systemet 
för statsunderstöd. Detta system kommer att tas i bruk mer 
allmänt inom statsförvaltningen om några år. Pilotansökan 
genomfördes i mindre omfattning än planerat eftersom ut-
vecklingen av systemet hade fördröjts. 

Antalet omprövningsbegäranden som lämnas in till fon-
den är fortfarande mycket litet, och under berättelseåret 
lämnades inte en enda begäran om omprövning av ett 
understödsbeslut in. Fonden fattade 346 understödsbe-
slut, vilket var 54 fler än året innan. Fonden satsade aktivt 
på att utveckla kommunikationen och öka kännedomen 
om understödsverksamheten, och man fick bl.a. 193 nya 
följare på Twitter och 217 nya följare på Facebook. Brand-
skyddsfondens intäkter bestod av brandskyddsavgifter som 
försäkringsbolagen betalat till fonden och som årligen i så 
stor omfattning som möjligt delas ut i form av understöd till 
projekt som främjar förebyggandet av bränder samt rädd-
ningsverksamheten. 

Tabell 1 visar beloppet av de inkomna understödsansök-
ningarna och det beviljade understödsbeloppet. År 2021 
uppgick de influtna brandskyddsavgifterna till 11 658 090 
euro, och förvaltningsutgifternas andel av detta var 423 680 
euro. I understöd beviljades 11 463 100 euro.
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TABELL 1.  
Ansökningar som inkom till Brandskyddsfonden (ansökt understöd) och positiva beslut (beviljat understöd) 2021.  

Ansökningar och beslut År 2021 År 2020 År 2019

Inkomna ansökningar, st./€ 346 37 021 800 €* 294 27 970 400 € 302 21 319 800 € 

Bifallna ansökningar, st./€ 288 11 463 100 € 250 11 930 300 € 255 11 327 500 € 

Andelen bifallna ansökningar av alla 
inkomna och andelen beviljat under-
stöd av det sökta understödet

83 % 31 % 85 % 43 % 84 % 53 %

För byggnadsprojektens del utgör det understödsbelopp som sökts kalkylmässigt 40 procent av de totala kostnader som anges i 
ansökningarna. År 2021 var de totala kostnaderna för byggnadsprojekt 58 515 092 euro, varav 40 procent är 23 406 037 euro.

I diagrammen nedan beskrivs fördelningen av understö-
den, först mellan olika aktörer (diagram 2) och därefter en-
ligt typ av understöd (diagram 3).

Diagram 2 visar hur det beviljade understödsbeloppet, 
11 463 100 euro, fördelades mellan olika aktörer. Avtals-

brandkårsverksamheten beviljades sammanlagt 1 492 900 
euro, organisationer inom räddningsbranschen 4 618 000 
euro och kommuner 3 985 400 euro. I understöd till andra 
aktörer, dvs. Räddningsinstitutet, högskolor, andra ämbets-
verk och organisationer, samt i personliga stipendier bevil-
jades 1 366 800 euro.   

Diagram 2. Fördelningen av de understöd som Brandskyddsfonden beviljade enligt mottagargrupp 
2021.  

*Övriga: Räddningsinstitutet, universitet och yrkeshögskolor, personliga stipendier, andra ämbetsverk och organisationer.

Kaavio 2. Palosuojelurahaston myöntämien avustusten jakautuminen saajaryhmien 
mukaan vuonna 2021. 
*Muut: Pelastusopisto, yliopistot ja ammattikorkeakoulut, henkilökohtaiset 
apurahat, muut virastot ja järjestöt.
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Diagram 3 visar hur fondens understöd fördelades enligt 
typ av understöd. Mest understöd beviljades i form av all-
männa understöd (29 %) och understöd till forsknings- och 
utvecklingsprojekt (28 %). Materielunderstöd och bygg-

nadsunderstöd utgjorde båda 19 procent av det beviljade 
understödsbeloppet. De mindre understödens andel av det 
beviljade understödsbeloppet var 5 procent.

Diagram 3. Beviljat understöd enligt typ av understöd 2021.Kaavio 3. Myönnetyt avustukset avustustyyppien mukaan 2021.
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Specialunderstöd för byggnadsprojekt

Understöd för byggnadsprojekt kan beviljas kommuner, 
räddningsverk och avtalsbrandkårer för byggande av nya 
brandstationer och för omfattande totalrenovering eller ut-
byggnad av gamla brandstationer. Räddningsverk och kom-
muner kan även beviljas understöd för projekt som gäller 
övningsområden. När det gäller projekt för totalrenovering 
av gamla brandstationer bedömer fonden de omedelbara 
och långsiktiga fördelarna samt i vilken mån renoveringen 
bidrar till en längre användningstid för byggnaden.

År 2021 mottog fonden 25 ansökningar som gällde bygg-
nadsprojekt. Det maximala understödet för byggnadspro-
jekt var 220 000 euro. 15 ansökningar, dvs. 60 procent, bifölls 
(2020: 100 % och 2019: 79 %). Den regionala fördelningen 
av beviljade byggnadsunderstöd beskrivs i tabell 2 nedan.

TABELL 2. 
Regional fördelning av beviljade understöd för 
byggnadsprojekt samt antal ansökningar 2019–
2021.

Regionförvaltningsverk 2021 2020 2019

Södra Finland 4/8 5/5 6/6

Sydvästra Finland 3/5 5/5 3/5

Västra och Inre Finland 3/5 3/3 3/5

Östra Finland 1/2 1/1 0/0

Norra Finland 2/3 1/1 3/3

Lappland 1/1 0/0 0/0

Åland 1/1 1/1 0/0

Totalt 16/16 15/19 15/27
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Av de beviljade byggnadsunderstöden gällde sju nybygg-
nad och åtta totalrenovering eller utbyggnad. Nio av under-
stöden beviljades kommuner och sex avtalsbrandkårer. 

Under berättelseåret var det sammanlagda beloppet av 
understöd för byggnadsprojekt 2 145 025 euro (2020: 
2 080 044 euro). Det genomsnittliga beloppet av understöd 
till kommuner var 175 689 euro (2020: 146 763 euro). Det 
genomsnittliga beloppet av understöd till avtalsbrandkårer 
var 93 971 euro (2020: 57 375 euro).  

Antalet ansökningar för byggnadsprojekt varierar årligen. 
De har dock minskat sedan början av 2010-talet. Fram till 
2013 mottog fonden över 30 ansökningar årligen. Därefter 
har antalet ansökningar varit färre än 30 per år, 2020 inkom 
endast 16 ansökningar medan det 2021 inkom 25 ansök-
ningar. En orsak till detta har under de senaste åren sanno-
likt varit den planerade social- och hälsovårdsreformen och 
landskapsreformen, som gjort att projekt flyttats fram. Byg-
gandet har troligen även bromsats upp av vissa kommuner-
nas svaga ekonomi, som har gjort att kommunerna inte kan 
binda sig till stora investeringar.

Specialunderstöd för materielprojekt  

År 2021 mottog fonden 79 ansökningar som gällde materi-
elprojekt, vilket var 7 ansökningar fler än 2020. Räddnings-
verken lämnade in 63 ansökningar och avtalsbrandkårerna 
16 ansökningar. Av ansökningarna bifölls 64,6 procent, dvs. 
51 projekt (2020: 72,2 % och 2019: 76,2 %). Den regionala 
fördelningen av beviljade materielunderstöd beskrivs i ta-
bell 3.

TABELL 3. 
Fördelningen enligt regionförvaltningsverk av 
understöd som beviljats för materielprojekt
samt antal ansökningar 2019–2021.

Bild 1. Padasjoki kommun beviljades 2020 understöd för att bygga en ny materielhall i anslutning till brandstationen och hallen 
blev klar 2021. Brandstationen har inte tidigare haft någon hall för materieltvätt, utan man har varit tvungen att rengöra materie-
len, inklusive fordonen, på gården eller i en tvätthall på annat håll. Tack vare den nya materielhallen kunde problemet åtgärdas så 
att man nu uppfyller de krav som gäller miljön och arbetshälsan. Bild: Padasjoki kommun.  

Regionförvaltningsverk 2021 2020 2019

Södra Finland 19/31 22/31 26/33

Sydvästra Finland    8/12    6/12 12/18

Västra och Inre Finland    9/14 11/14 16/19

Östra Finland 8/9 7/8 5/5

Norra Finland 5/5 1/1 0/0

Lappland 2/3 4/5 4/5

Åland 0/5 1/1 1/4

Totalt 51/79 52/72 64/84
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Under berättelseåret beviljades sammanlagt 2 226 599 euro 
i understöd för materielprojekt. Av detta belopp beviljades 
räddningsverken 1 836 901 euro för 35 projekt. Alla ansök-
ningar om understöd från avtalsbrandkårerna bifölls, och 
dessa beviljades sammanlagt 389 698 euro i understöd. I 
tabell 4 presenteras fördelningen av de beviljade understö-
den enligt typ av materiel.  

TABELL 4. 
Beviljade materielunderstöd enligt typ av materiel 
2021.

Under de senaste elva åren (2011–2021) beviljades totalt 
21,7 miljoner euro i understöd för 540 materielprojekt. 
Räddningsverken beviljades 18,6 miljoner euro för 400 
projekt medan avtalsbrandkårerna beviljades 3,1 miljoner 
euro för 140 projekt. I genomsnitt har understöd under de 
senaste tio åren årligen beviljats för 36 materielprojekt vid 
räddningsverk och 14 materielprojekt vid avtalsbrandkå-
rer.  

I sitt ställningstagande om fondens bokslut för 2020 konsta-
terade inrikesministeriet att fonden i sina finansieringsbe-
slut ska beakta främjandet av ett minskat koldioxidavtryck. 
I slutet av 2021 utredde fonden möjligheten att stödja ut-

släppssnåla materielprojekt med t.ex. en större understöds-
andel 2022. Utifrån utredningen konstaterade man dock att 
det för närvarande ännu inte finns eldrivna räddningsfor-
don. Fr.o.m. 2023 beviljar fonden inte längre materielunder-
stöd till det lokala räddningsväsendet, eftersom det upphör 
att existera i och med välfärdsområdesreformen.

Mindre understöd för avtalsbrandkårer 

Under verksamhetsåret fattades sammanlagt 182 beslut rö-
rande ansökningar om mindre understöd, varav 180 bifölls 
och 2 avslogs helt. Besluten om mindre understöd var 27 
fler än 2020. 

Alla ansökningar om mindre understöd som uppfyllde un-
derstödsvillkoren bifölls. I understöd beviljades samman-
lagt 539 429 euro. Beloppet var 104 943 euro större än 2020 
(434 486 euro). Det minsta beviljade understödet var 111 
euro och det största 12 822 euro. 

Flest mindre understöd beviljades för projekt i Satakunta (22 
st.) och Mellersta Nyland (22 st.). Därefter följde områdena 
för Egentliga Finlands, Birkalands, Västra Nylands, Helsing-
fors och Lapplands räddningsverk (12−18 st.). Avtalsbrand-
kårerna i räddningsverksområdena i Egentliga Tavastland, 
Päijänne-Tavastland, Österbotten, Kymmenedalen, Södra 
Karelen, Mellersta Finland, Östra Nyland, Södra Savolax, 
Södra Österbotten, Uleåborg-Nordöstra Österbotten samt 
Mellersta Österbotten och Jakobstadsområdet beviljades 
3–8 mindre understöd. I Norra Karelens respektive Älvdalar-
nas räddningsverksområden beviljades en avtalsbrandkår 
understöd. 

Från Norra Savolax, Åland och Kajanaland inkom inga an-
sökningar. Från Åland och Kajanaland inkom det inte heller 
några ansökningar året innan.   

Typ Räddningsverk FBK Totalt

Lätt fordon 3 9 12

Tungt fordon 25 2 27

Specialmateriel 1 1 2

Befolkningslarm 6 6

Fyrhjuling 0 1 1

Specialmateriel 0 3 3

Totalt 35 16 51

Bild 2. År 2020 beviljades Lammin VPK r.y. 
understöd för köp av ett lätt räddningsfor-
don i kategori C1. Bilen köptes 2021. Den 
används bl.a. vid terräng- och vattenrädd-
ningsuppdrag. Den kan även användas som 
en kompletterande ”spetsenhet” för snabba 
åtgärder vid uppdrag på platser som är 
svåråtkomliga för en släckningsbil. Med 
bilen kan man även nå avlägset belägna 
objekt snabbare än med tyngre fordon. For-
donstypen är ny inom området, varför den 
erfarenhet som man får av bilen kan vara 
till nytta vid framtida materielanskaffningar. 
Bild: Jani Vilkman.
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Den regionala fördelningen av understöd motsvarar för-
delningen under de föregående åren. Antalet avtalsbrand-
kårer i de olika områdena varierar. Det finns regionala skill-
nader i brandkårernas anskaffningar och detsamma gäller 
brandkårsavtalen. En förklaring kan vara det sätt på vilket 
räddningsverken ordnar anskaffningen av utrustning och 
materiel för avtalsbrandkårerna. Även verksamhetskulturen, 
praxisen och kännedomen om understödssystemet kan på-
verka i vilken omfattning avtalsbrandkårer ansöker om och 
utnyttjar understöd.

Under 2005–2021 har fonden beviljat sammanlagt 1 871 
mindre understöd. Antalet understöd har ökat kraftigt. 
Medan 40 avtalsbrandkårer beviljades mindre understöd 
2005 beviljades hela 182 avtalsbrandkårer understöd 2021. 
Dessutom har fonden inom en period på femton år under-
stött 263 fordonsanskaffningar vid avtalsbrandkårerna. 

När det gäller mindre understöd till avtalsbrandkårer höjdes 
under berättelseåret gränsen för enhetspriset för anskaff-
ningar till 20 000 euro (inkl. moms), vilket är en påtaglig höj-
ning jämfört med tidigare år. Höjningen är betydande och 
gör det möjligt att stödja inte endast viktiga utrustnings- 
och materielanskaffningar utan även exempelvis anskaff-
ningar av säkrare fordon som är i bättre skick. Höjningen gör 
det också enklare att i framtiden genomföra mindre grund-
renoveringar av brandstationer. 

. 

Bild 3. Alakemijoen VPK r.y. köpte en drönare med hjälp av mindre understöd. Drönaren har varit till stor nytta vid kartläggning av skogs- och 
markbränder och inspektion av området. Den har också använts vid vattenräddningsuppdrag i Kemijoki. Bild: Jouni Järvelä.

Karta 1. Den regionala fördelningen av mindre 
understöd till avtalsbrandkårer 2021.

1 (39)
2 - 3 (27)
4 - 5 (10)
6 - 7 (4)
8 - 12 (1)
Inga understöd

Mindre understöd som 
beviljats avtalsbrandkårer 
2021 (st.)

Källa: Kommungränserna, Statistikcentralen
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Allmänna understöd och specialunderstöd för 
organisationer inom räddningsbranschen  

År 2021 beviljades totalt 3 290 000 euro i allmänna under-
stöd (bokslutet 2020: 3 220 000 euro). Allmänt understöd 
beviljades Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö - Räddnings-
branschens Centralorganisation i Finland ry (SPEK-gruppen), 
Suomen Palopäällystöliitto - Finlands Brandbefälsförbund ry 
(SPPL), Sotningsbranschens Centralförbund (NKL), Finlands 
Avtalsbrandkårers Förbund rf (SSPL) och Brandforsknings-
rådet rf.

TABELL 5. 
Beviljade allmänna understöd 2019–2021.

Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland

För att främja avtalspersonalens kompetens utarbetade 
Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK 
övningsplaner, för vilka man inrättade en databank för öv-
ningsplaner. Utbildningen av avtalspersonalen blev lidan-
de på grund av begränsningarna under coronapandemin. 
Fortbildning ordnades i måttlig omfattning på olika teman, 
t.ex. vägtrafikräddning och arbete i områden med fallrisk. 
Utbildningen ordnades som distans-, när- eller hybridun-
dervisning.

Genom säkerhetskommunikation främjade SPEK på ett 
mångsidigt sätt boendes säkerhetskompetens. De ämnen 
som behandlades var bl.a. brandsäkerheten i hemmet, hus-
bolagens räddningsplaner och skyddsrum samt primär-
släckning. SPEK ordnade också utbildning om utrymnings-
säkerhet, som omfattade både teori och praktik. Dessutom 
förnyade man tillsammans med partnerskapsnätverket den 
blankett som används för utredningar om utrymningssä-
kerheten.  

För att främja solcellssystemens säkerhet deltog SPEK i 
styrningen av ett projekt som startades av Motiva. Publi-
kationerna finns på projektets webbplats. Brandsäkerhe-
ten i bostäder främjades med hjälp av videomaterial. Den 
brandskyddstekniska utrustningens samverkan, vikten av 
den personal som verkar i fastigheterna och planeringen av 

anskaffningar främjades med hjälp av handlingsmodeller 
för bedömning av brandskyddsteknikens lämplighet och av 
verksamheten och för säkerställande av den brandskydds-
tekniska utrustningens samverkan samt dokumentering.

För att främja brandsäkerheten undersökte man vilka 
brandtekniska lösningar som är mest lönsamma i hyres-
bostäder generellt sett och i bostäder för personer som be-
höver särskilt stöd. Det rekommenderas att man investerar i 
brandvarnare som fastighetsägaren ansvarar för, brandfiltar, 
spislarm och spisvakter samt automatiska släckanläggning-
ar i bostäder för specialgrupper. Förbättra säkerheten för 
hyreshus med tekniska lösningar. 

SPEK stödde brandkårsverksamheten genom att skapa en 
ny rekryteringssida inklusive material på webbplatsen pa-
lokuntaan.fi. För att förebygga osakligt beteende som före-
kommit vid brandkårerna utarbetades material om trygg 
brandkårsverksamhet. Materialet omfattar anvisningar om 
hälsosäker verksamhet, handlingsmodeller för förebyggan-
de av osakligt beteende, anvisningar för utredning av den 
brottsliga bakgrunden hos personer som arbetar med unga 
och anvisningar om dataskyddsförordningen. Om äm-
net ordnades 13 nätutbildningar, i vilka 65 företrädare för 
brandkåren deltog.

På grund av coronapandemin ställdes alla utbildningsläger 
för brandkårsungdomar in. I stället ordnades det riksom-
fattande lägerevenemanget MiniEldis22h, i vilket cirka 340 
brandkårsungdomar och cirka 100 ledare från 34 brandkå-
rer deltog. I ny hybridutbildning avsedd för ungdomar del-
tog 174 ungdomar.

Med hjälp av allmänna understöd kunde 573 nya personer 
(65,7 % av larmavdelningarnas nya medlemmar) få behö-
righet enligt grundkursen för brandkårsverksamhet/kursen 
i släckningsarbete, vilket är ett minimikrav för avtalsperso-
nal som deltar i räddningsverksamhet. Antalet utbildning-
ar på nätet ökade avsevärt. Centralorganisationen ordna-
de 44 webbinarier på olika teman för brandkårister, i vilka 
3 120 personer deltog. Tack vare nätutbildningarna kunde 
brandkåristernas kompetens upprätthållas. Den elektronis-
ka kommunikationen ökade kraftigt. Antalet personer som 
prenumererar på brandkårsverksamhetens nyhetsbrev är 
cirka 20 000. De uppdateringar som gjordes på webbplat-
sen Palokuntaan på Facebook sågs av 58 340 personer. 

Finlands Brandbefälsförbund

När det gäller Brandbefälsförbundets understödda ut-
bildningsverksamhet var året utmanande på grund av de 
fortsatta coronabegränsningarna. Nästan inga av de eve-
nemang på plats som ingick i utbildningsplanen kunde 

Allmänna understöd Understöd 
2021

Understöd 
2020

Understöd 
2019

SPEK-gruppen 2 474 650 2 422 000 2 377 000

SPPL rf 411 000 403 000 386 000

NKL rf 219 475 218 000 287 000

SSPL rf 170 000 166 000 170 000

Brandforskningsrådet rf 14 875 11 000 0

Totalt 3 290 000 3 220 000 3 220 000

https://harjoitukset.spek.fi/
https://harjoitukset.spek.fi/
https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/aurinkosahko/aurinkosahkon_paloturvallisuus
https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/aurinkosahko/aurinkosahkon_paloturvallisuus
http://www.spek.fi/palontorjuntatekniikka
http://www.spek.fi/palontorjuntatekniikka
http://www.spek.fi/palontorjuntatekniikka
https://www.spek.fi/vaikuttaminen/tutkimukset/julkaisut/
https://www.spek.fi/vaikuttaminen/tutkimukset/julkaisut/
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ordnas, utan de måste ställas in och flyttas till en senare tid-
punkt eller till nätet.

Antalet evenemang på plats var 14 (40 enligt planen), med-
an det på nätet ordnades 59 evenemang av vilka merpar-
ten spelades in. Trots utmaningarna deltog 7 668 personer 
i SPPL:s evenemang (live, nätet, inspelningar), vilket innebar 
3 698 utbildningsdagar. Enligt nyckeltalen var verksamhets-
året lyckat med beaktande av omständigheterna, och de 
allmänna understöden spelade en avgörande roll för att 
man skulle kunna anpassa verksamheten och flytta tyngd-
punkten till nätet. Tack vare den utbildning som förbundet 
erbjöd bedöms kompetensen inom räddningsväsendet 
även under coronapandemin ha utvecklats både på indi-
vidnivå och i sammanslutningarna.

Företrädare som Finlands Brandbefälsförbund utsett 
deltog i fler än 50 expertarbetsgrupper. Förbundet gav 
11 utlåtanden. Förbundets kommissioner (6 st.) främja-
de under sina regelbundna möten utvecklingsarbetet 
inom räddningsbranschen, förankringen av god praxis 
och arbetssäkerheten. Kommissionerna deltog i utveck-
lingen av bl.a. det mentala arbetarskyddet i räddnings-
branschen, praxisen i fråga om vägtrafikräddning, arbe-
tet på hög höjd och vattendykningsverksamheten. På 
initiativ av kommissionen för vägtrafikräddning föreslog 
Brandbefälsförbundet för inrikesministeriet att man ut-
arbetar anvisningar om räddningsväsendets arbete på 
vägområden.

På grund av coronapandemin ställdes resor och möten 
inom ramen för den internationella verksamheten in, utom 
under slutet av året. Förbundets deltagande och inflytan-

de i internationell verksamhet höll i övrigt samma nivå som 
tidigare år, och man deltog i möten och seminarier på dis-
tans. Inom ramen för FEU:s verksamhet deltog förbundet 
i uppdateringen av organisationens strategi. På grund av 
coronapandemin blev man tvungen att skjuta upp FEU:s 
möte i Finland till 2022.

År 2021 skedde Brandbefälsförbundets kommunikation 
framför allt på nätet: vid sidan av medlems- och mediekom-
munikation hade även utbildning i kommunikation och 
säkerhetskommunikation en framträdande plats. Brandbe-
fälsförbundet ordnade tillsammans med sina samarbets-
partner webbinarier på temat kommunikation. Kommuni-
kationen skedde via medlemstidningen, webbplatsen, den 
månatliga bulletinen och utbildningsinformationen samt 
andra elektroniska kanaler.

Förbundets mål att främja gemenskapskänslan i branschen 
uppfylldes trots coronapandemin i enlighet med förbun-
dets strategi, servicelöften och verksamhetsplan. Förbun-
det hade ett nära samarbete med framför allt SPEK men 
även med Finlands Avtalsbrandkårers Förbund, Sotnings-
branschens Centralförbund, Finnsecurity och andra organi-
sationer i säkerhetsbranschen. 

Finlands Avtalsbrandkårers Förbund rf

De riksomfattande arbetsgrupper inom Finlands Avtals-
brandkårers Förbund som hade störst inflytande 2021 var 
Räddningsinstitutets nätverk för utveckling av utbildning-
en för avtalsbrandkårer, ett flertal projekt och underar-
betsgrupper med koppling till utbildning och nationella 

Bild 4. Finlands Brandbefälsförbunds värderingar mänsklighet, yrkesmässighet och pålitlighet lyftes tydligt fram under olika evenemang. Bild: 
Suomen Palopäällystöliitto - Finlands Brandbefälsförbund r.y.
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verksamhetsanvisningar samt de organ som förbereder en 
revidering av räddningslagen. 

Avtalsbrandkårsbarometern 2020 publicerades i början av 
2021. Enkäten gav en stor mängd aktuell information om 
nuläget och utvecklingen i fråga om avtalsbrandkårsverk-
samheten. Resultaten bidrar till att identifiera utvecklings-
behoven när det gäller avtalsbrandkårsverksamheten och 
räddningsväsendet, och de gör det också möjligt för rädd-
ningsverken att effektivt utveckla sina egna processer.

Broschyrer om räddningsverksamheten och räddningsvä-
sendet delades ut gratis till avtalsbrandkårerna och rädd-
ningsväsendet. Dessutom gjordes en fritt tillgänglig pre-
sentationsvideo om avtalsbrandkårsverksamheten på tre 
språk, som via olika kanaler i sociala medier har nått ut till 
cirka 40 000 personer.

Starka, fungerande, livskraftiga och kunniga avtalsbrand-
kårer står för en betydande del av räddningsväsendets 
tjänster. Enligt en bedömning som gjordes i statsrådets re-
dogörelse för den inre säkerheten deltar avtalsbrandkårer-
na i cirka 60 procent av de räddningsuppdrag som utförs 
i Finland, och i brandkårerna sker dessutom en stor del av 
räddningsväsendets förebyggande arbete i form av säker-
hetskommunikation och utbildningar. Tack vare den frivil-
liga brandkårsverksamheten med sina olika hobbymöjlig-
heter, framför allt ungdomsverksamheten, får samhället 
fler personer med säkerhetskunskaper och kännedom om 
räddningsväsendet. 

År 2021 besökte SSPL bakgrundsorganisationerna för land-
skapens framtida beslutsfattare och berättade om rädd-

ningsväsendets, den frivilliga brandkårsverksamhetens 
och avtalsbrandkårernas behov och betydelse i samhället. 
Dessutom ordnade förbunden bl.a. utbildningsevenemang 
där man lyfte fram vikten och betydelsen av avtalsbrand-
kårernas rådgivnings- och upplysningsarbete som ett kom-
plement till räddningsverksamheten och som en integrerad 
del av räddningsväsendet.

Sotningsbranschens Centralförbund

Regelbunden och korrekt sotning av eldstäder är en väsent-
lig faktor när det gäller att förhindra bränder, och målen för 
Sotningsbranschens Centralförbund fastställs med fokus på 
att sotningen ska ske regelbundet och korrekt. Arbetet med 
att förhindra bränder innebär information och upplysning 
till konsumenter och sotare. Ansvaret för sotningen av eld-
städerna överfördes 2019 till fastighetsägarna, och 2021 var 
ökad kännedom om skyldigheten att sota fortfarande ett 
viktigt mål för förbundet. Informations- och upplysnings-
verksamheten har även omfattat medlemmarna i Sotnings-
branschens Centralförbund. 

Ett annat viktigt mål för förbundet är att säkerställa att det 
även i framtiden finns kunskaper om sotning och att dessa 
kunskaper utvecklas. Förbundet utbildar nya sotare. Man 
anser också att det är viktigt att uppdatera och utveckla 
kompetensen hos dem som redan utför sotningsarbete. 
Målet är att sotarna ska ha tillgång till den senaste informa-
tionen i branschen när det gäller eldstäder, energieffektivi-
tet och rengöring. Utöver att sotarna rengör eldstäder och 
utför brandskyddskontroller informerar de också fastighets-
ägarna.

Bild 5. Finlands Avtalsbrandkårers Förbunds aktualitetsseminarium ordades på distans 2021. Under seminariet diskuterades teman som är 
viktiga för avtalsbrandkårerna. Bild: Finlands Avtalsbrandkårers Förbund rf.
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Den utbildning för yrkesexamen som Sotningsbranschens 
Centralförbund ordnar omfattar tio kurser. Trots de begräns-
ningar coronapandemin medförde ordnades nio kurser. 
Målet var 150 studerande. Målet överskreds och 160 stu-
derande deltog i kurserna. Den osäkerhet som coronapan-
demin medförde påverkade fortbildningen inom sotnings-
branschen. Målet var att ordna elva utbildningsevenemang, 
men av dessa genomfördes fem. En del av utbildningen 
ordnades på nätet. Målet var att evenemangen skulle ha 
sammanlagt 350 deltagare, men det verkliga antalet delta-
gare var 165. 

Ett viktigt redskap i förbundets upplysnings- och informa-
tionsverksamhet är tidningen Nuohoojat som ges ut fyra 
gånger per år. En upplaga skickades till alla sotningsföreta-
gare, och på detta sätt nådde man 3 987 läsare. 12 med-
lemsmeddelanden skickades ut, och dessa nådde 3 996 
mottagare. Dessutom informerades konsumenterna via 
sociala medier och förbundets webbplats, och på detta sätt 
nåddes 25 000 personer. Antalet årliga soteldar har enligt 
den statistik som baseras på Pronto sjunkit 2019–2020.  

Brandforskningsrådet rf

Brandforskningsrådets centrala mål 2021 var att samarbeta 
med Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland 
för att säkerställa att aktuella och högklassiga forskningsda-
ta på området skulle finnas tillgängliga under Brandforsk-
ningsdagarna 2021. 

Till Brandforskningsdagarna anmälde sig 140 personer. Att 
döma av antalet deltagare var de aktuella frågor som be-
handlades under den första dagen av störst intresse. Dessa 
var bl.a. brandvarnare, brandsäkerhet på passagerarbilfärjor, 
brandsäkerhet inom cirkulär ekonomi, elbilsbränder i un-
derjordiska parkeringsanläggningar och brandsläckare för 
litiumbatterier. Utifrån den respons som inkom gjordes be-
dömningen att Brandforskningsdagarna är ett effektivt sätt 
att öka förståelsen för brandsforskningens betydelse när det 
gäller att förbättra brandsäkerheten i samhället.

Ett annat viktigt mål var att främja forskningsarbetet och 
produktionen av artiklar samt att föra en dialog med intres-
segrupperna för att främja brandforskningen. Rent konkret 
främjades målen genom att man deltog i utarbetandet av 
riktlinjerna och genomförandeplanen för räddningsväsen-
dets och den civila beredskapens forsknings- och utveck-
lingsverksamhet 2022–2026. Brandforskningsrådet utarbe-
tade för projektet en litteraturöversikt över internationell 
brandforskning. Översikten visade att brandforskningen är 
mycket omfattande på internationell nivå. Det kan dock 
vara svårt att tillämpa den direkt i Finland på grund av or-
saker som exempelvis hänför sig till klimatet. Den interna-

tionella forskningen kan utgöra ett värdefullt bidrag till den 
finländska brandforskningen, och vissa brandforsknings-
områden verkar inte ha utnyttjats tillräckligt väl i Finland.

Specialunderstöd för forsknings- och utveck-
lingsprojekt  

År 2021 mottog fonden 46 ansökningar som gällde forsk-
nings- och utvecklingsprojekt, vilket var lika många som 
2020. Sammanlagt 28 projekt (61 % av projekten) beviljades 
understöd.

Totalt beviljades 3,17 miljoner euro i understöd för forsk-
nings- och utvecklingsprojekt (bokslutet 2020: 3,74 miljoner 
euro och bokslutet 2019: 3,31 miljoner euro). De understöd 
som riktas till forsknings- och utvecklingsprojekt har under 
de senaste åren ökat i enlighet med de strategiska priorite-
ringar som fondens styrelse fastställt. 

För forsknings- och utvecklingsprojektens del tillämpades 
nu för andra året ett ansökningsförfarande där vissa forsk-
nings- och utvecklingsområden prioriterades. De prioritera-
de områdena har valts i samarbete med aktörer inom rädd-
ningsväsendet på så sätt att ämnena motsvarar de akuta 
behov av forskningsdata som finns på brandforskningsom-
rådet i Finland. Genom projekten stärks även räddningsvä-
sendets forsknings- och utvecklingsverksamhet samt stöds 
informationsledning inom räddningsväsendet.  

De prioriterade områdena fastställs för tre år i taget, varef-
ter en ny bedömning görs i samarbete med räddningsvä-
sendets experter. Vid ansökan prioriteras de viktigaste om-
råden inom vilka fonden särskilt önskar att det genomförs 
forskningsprojekt. Syftet med de prioriterade områdena är 
att hjälpa dem som ansöker om understöd att hitta vikti-
ga forskningsämnen med anknytning till förebyggande av 
bränder och främjande av räddningsväsendet samtidigt 
som fonden säkerställer att den får ansökningar som gäl-
ler sådana forskningsprojekt som räddningsbranschen har 
störst nytta av inom ramen för lagstiftningen för fonden. 

Effekterna av projekten betonas redan i ansökningsskedet. 
Till ansökan ska utöver en forsknings- eller arbetsplan även 
bifogas en utredning om effekterna av projektet och en 
kommunikationsplan. I ansökningsskedet bedömer sakkun-
nigrådet projektens effekter när det gäller att främja brand-
förebyggande arbete och räddningsverksamheten. Forsk-
ningsresultatet ska aktivt rapporteras till räddningsväsendet i 
enlighet med beslutet. Även fonden har i sin kommunikation 
effektiviserat informationen om resultaten genom att man 
börjat publicera sammandrag av alla slutförda undersökning-
ar. Specialunderstöd för forsknings- och utvecklingsprojekt 
kan även sökas utanför ansökan med prioriterade områden 
(allmän ansökan) samt för personliga stipendier.
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TABELL 6. 
Ansökningar och understöd inom förfarandet med prioriterade områden 2020–2021. Av projekten 
handlade åtta om effektiviteten och kapaciteten i räddningsväsendets tjänster. 

Understöd inom förfarandet med  
prioriterade områden

2021 2020 2020-2021

st. Belopp st. Belopp st. Belopp
Ansökningar inom förfarandet med prioriterade områden 18 2 637 400 € 24 3 145 400 € 42 5 782 800 € 

Bifallna ansökningar inom förfarandet med prioriterade 
områden 11 1 738 100 € 13 1 437 000 € 24 3 175 100 € 

De prioriterade understödens andel av alla beviljade 
understöd 39 % 55 % 48 % 42 % 44 % 48 %

Ansökningar utanför förfarandet med prioriterade områden 28 3 529 200 € 22 3 551 800 € 50 7 081 000 € 

Bifallna ansökningar utanför förfarandet med prioriterade 
områden 17 1 435 900 € 14 1 986 700 € 31 3 422 600 € 

De icke-prioriterade understödens andel av alla beviljade 
understöd 61 % 45 % 52 % 58 % 56 % 52 %

År 2021 ordnades två ansökningsomgångar som gällde un-
derstöd för forsknings- och utvecklingsprojekt. År 2021 slut-
fördes 18 nya projekt som främjar förebyggande av bränder 
och räddningsverksamheten. År 2020 slutfördes 16 projekt. 

Nedan redogörs det för resultaten och effekterna av några 
av de projekt som slutfördes 2021. 

Målet för Aalto-universitetets och Räddningsinstitutets ge-
mensamma projekt ”Trygg släckning av vandrande bränder” 
var att utreda vilken släckningsteknik som är optimal och 
säker vid släckning och begränsning av vandrande brän-
der i stora lokaler. Vidare försökte man bedöma vilken risk 
för konstruktionsskador som avkylningseffekten i brandkå-
rens släckningsstrålar medför och behovet av att utveckla 
undervisningen i släckningstaktik. Av resultaten drog man 
slutsatsen att en släckningsåtgärd med liten effekt kan sti-
mulera branden, varför ett direkt försök att släcka en stor 
eldsvåda förutsätter att man är säker på att det finns tillräck-
liga resurser. Den effektivaste släckningsmetoden konstate-
rades vara att samtidigt använda tre vattenstrålar på så sätt 
att två strålar riktas mot konstruktionen och en mot själva 
brandhärden. Aalto-universitetets och Räddningsinstitutets 
samarbete konstaterades vara ett bra sätt att främja plane-
ringen av brandsäkra byggnader och konstruktioner och att 
utveckla släckningstaktiker.

Målet för projektet ”Utveckling av rökdykarkunskaperna i 
Finland” var att utveckla kunskaperna i och arbetssäkerhe-
ten vid rökdykning. Projektet samordnades av Räddningsin-
stitutet och gav följande konkreta resultat: 1. en kurs i rök-
dykning för utbildningssystemet för Räddningsinstitutets 
avtalspersonal, 2. en undersökning om nuläget vad gäller 
rökdykningskunskaperna, 3. undervisningsvideor om rök-
dykning (47 st.), 4. en andra, reviderad upplaga av guiden 
för rökdykning (på finska och svenska) och 5. fastställande 

av en ny kurs för avtalspersonalens utbildningssystem. En-
ligt slutrapporten kommer rökdykningskunskaperna i Fin-
land att förbättras tack vare resultaten av projektet. Under-
sökningens resultat har beaktats i undervisningsmaterialet 
och i guiden för rökdykning.

Målet för Räddningsinstitutets projekt ”En uppdatering 
av brandutredningsrapporten” var att göra det möjligt att 
höja nivån på brandutredningsrapporteringen så att de vä-
sentliga uppgifterna kan sparas på ett enhetligt, enkelt och 
informationssäkert sätt. De ska även kunna utnyttjas i hela 
landet. Inom projektet utarbetades följande dokument: 1. 
ett förslag till ny brandutredningsrapport, 2. en ”fiskbens-
modell” – en grafisk framställning av en olyckas förlopp och 
orsaker, 3. en plan för organisering av tematiska utredningar 
i framtiden och 4. en promemoria och mallar för informa-
tionsbegäran för att få uppgifter från social- och hälsovårds-
sektorn. Parallellt med projektet framkom även andra vikti-
ga aspekter som gäller utvecklingen av brandutredningar, 
såsom den informationsanalys som krävs för att informa-
tionen ska kunna utnyttjas effektivt och organiseringen av 
denna samt överlag synliggörande av de resurser som krävs 
för brandutredningar.

Arbetshälsoinstitutets forskningsprojekt ”Främjande av räd-
dares återhämtning i arbetslivet” gav ny användarorienterad 
information om den effekt som duschar med dimmstråle 
har på återhämtningen efter arbetet, arbetshälsan och det 
allmänna välmåendet. Undersökningen visade att duschar 
med sval dimmstråle och kontrastdimmstråle kan vara en 
metod att främja olika delområden av arbetshälsan och det 
allmänna välmåendet. På individnivå kan duschens åter-
hämtande effekt dock variera, men den konstaterades inte 
ha några negativa effekter. Det faktum att duschen är en-
kelt att använda och upplevs som angenäm stöder använd-
ningen av den i arbetslivet.
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Målet för Finlands Brandbefälsförbunds projekt ”Räddnings-
branschens workshop om rehabilitering och förebyggande 
av posttraumatiska symtom” var att integrera workshoppar 
om posttraumatiska symtom i räddningsbranschen. Inom 
projektet ordnades två workshoppar med sammanlagt 28 
deltagare. Deltagarna berömde workshopparna för att de 
bl.a. förbättrade den övergripande psykiska prestationsför-
mågan. Enligt projektets slutrapport kan man med hjälp av 
workshoppar om posttraumatiska symtom stödja persona-
lens förmåga att orka ur ett helhetsperspektiv och minska 
antalet sjukledighetsdagar, såväl när det gäller räddnings-
branschens personal som deras stödgrupper.

Inom Finlands Brandbefälsförbunds andra projekt ”Avtals-
brandkårernas framtidsöversikt” publicerades en undersök-
ning om nuläget i fråga om avtalsbrandkårerna. De obser-
vationer som gjordes kan sammanfattas i fem slutsatser och 
rekommendationer om utveckling: 1. Det behövs en tydlig 
helhetsbild av den splittrade avtalsbrandkårsverksamheten, 
av vilken även de olika aktörernas roller framgår. 2. Den na-
tionella visionen för utvecklingen bör befästas och åtag-
andet vad gäller denna vision säkerställas på såväl nationell, 

regional som lokal nivå. 3. Det finns en klar efterfrågan på 
ett starkare lokalt, regionalt och nationellt samarbete. 4. 
Med tanke på kontinuiteten i brandkårsverksamheten är 
det viktigt att förbättra och stödja brandkårsföreningarnas 
verksamhetsförutsättningar och livskraft. 5. Behovet av flex-
ibla verksamhetsmodeller kommer att betonas i framtiden.

Bakgrunden till projektet ”Solcellssystemens säkerhet vid 
brand” var de bristande kunskaperna om solcellssystem 
och deras brandtekniska beteende. Satakunnan ammatti-
korkeakoulu samordnade projektet, i vilket både Satakunta 
räddningsverk och Västra Finlands räddningsverk deltog. 
Den undersökning som gjordes inom projektet och som 
gällde solcellssystemens beteende vid en eldsvåda ökade 
märkbart parternas förståelse för ämnet. Undersökningen 
bidrog till en utbildning som till innehållet motsvarar de 
förändrade förhållandena för bl.a. små fastigheter (egen 
elproduktion). Studiematerialet är tillgängligt på nätet. Stu-
diematerialet, som utformades i samband med slutrappor-
ten, stöder lärandet bland sakkunniga inom olika områden 
och ger information om hur brandsäkerheten bör beaktas 
vid planeringen av solcellssystem och byggnader.  

Bild 6. En solpanels glasbeläggning och 
ram står länge emot en eldsvåda, men 
t.ex. en vattenstråle gör att glaset splittras. 
Genom projektet fick man viktig infor-
mation om solpanelers brandtekniska 
beteende. Bild: Marko Ylinen, SAMK.

https://samkmoodle.samk.fi/course/view.php?id=371
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Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry genomförde pro-
jektet ”Handbok för val och användning av eldstad”. Målet 
för projektet var att på ett lättläst språk informera konsu-
menter och distributörer om olika aspekter som, med bör-
jan i planeringen och anskaffningen av en eldstad/skorsten, 
bör beaktas med tanke på brandsäkerheten, myndighets-
bestämmelser och god praxis. Inom projektet utarbetades 
en avgiftsfri handbok i elektronisk form med framför allt 
konsumenter och distributörer av eldstäder och skorstenar 
som målgrupp. Materialet kan även användas av installa-
törer och sotare. För handboken gjordes även ett informa-
tionsblad med anvisningar och en QR-kod för avgiftsfri ned-
laddning av handboken på RIL ry:s webbplats.

Egentliga Finlands Räddningsverk genomförde projektet 
”Räddningsväsendets verksamhetsmodeller för mottagande 
av internationell hjälp”. Målet för projektet var att förbättra 
räddningsverkens beredskap och kapacitet att stödja och ta 
emot internationella räddningsgrupper som kommer till Fin-
land och internationell hjälp samt även resurser utanför det 
egna räddningsområdet. Resultatet av projektet har integre-
rats i räddningsverkens verksamhet och kan tillämpas med 
beaktande av kraven i de olika områdena och räddningsver-
kens egen praxis. Man har även beaktat de halvordinarie och 
frivilliga brandkårernas eventuella lämplighet att delta i värd-
landets stödinsatser samt myndighetssamarbete. Projektets 
utfall och resultat används i räddningsväsendets utvecklings-
projekt ”Host Nation Support – en nationell utbildningshel-
het”, som är underställt inrikesministeriet och har som mål 
att utifrån de anvisningar som utarbetas utforma en nationell 
utbildningshelhet för HNS-verksamhet i Finland.

År 2022 färdigställdes tre mobilspel som fått understöd av 
Brandskyddsfonden och som riktar sig till barn och ungdo-
mar. Lucasofts projekt ”Mot en mer resultatrik säkerhets-
kommunikation, mobilspelet Mobituvi” är en fortsättning 
på Räddningsinstitutets projekt där man med hjälp av en 
undersökning utredde vilken uppfattning elever i årskur-
serna 1–6 och deras lärare har om säkerhetsfostran och 
om att använda mobilspel som ett hjälpmedel i den. Inom 
projektet skapades en fullständig version av spelapplikatio-
nen, som kan användas som stöd för säkerhetsfostran i hela 
landet. Workshoppar för att planera spelet hölls tillsammans 
med barn. Resultatet av workshopparna användes vid inne-
hållsproduktionen, och spelets alla figurer och spelplaner 
är baserade på barnens förslag och idéer. Spelet ger rädd-
ningsverken och skolorna ett nytt verktyg för barnens sä-
kerhetsfostran. Spelet får distribueras fritt och är tillgängligt 
för alla. Inom projektet utarbetades även en webbplats som 
stöd för spelet, https://pelastusposse.fi, som innehåller när-
mare information om spelet och hjälpmedel för läraren. På 
webbplatsen finns också pysselboken PelastusPosse, som 
kompletterar spelets PelastusPosse-värld och bidrar till att 
fördjupa barnens kunskaper om säkerhet.

Bakgrunden till Åbo yrkeshögskolas projekt ”Virtuell brand-
säkerhet – fortsättningsprojektet VirPa 2” är det oroande 
resultat som hade fåtts tidigare då man testade den virtu-
ella verklighetsmiljöns användbarhet och som visade att 
unga spelare inte fäster tillräckligt stor uppmärksamhet vid 
brandsäkerhetssymboler och informationstavlor. Inom pro-
jektet utvecklades ett mobilspel med brandsäkerhet som 
tema, där man lär sig brandsäkerhetssymbolerna samt de-
ras placering och betydelse. Spelet kan spelas i alla byggna-
der där det finns säkerhetsskyltar. Inom ramen för projektet 
gjordes även två empiriska användbarhets- och inlärning-
sundersökningar. Det viktigaste resultatet var att spelarna 
efter att ha spelat kände igen säkerhetsskyltarna betydligt 
bättre än innan. Projektet resulterade i ett undervisnings-
spel baserat på en förstärkt verklighet, som kan användas 
inom säkerhetskommunikation och undervisning. Tack vare 
de olika språkversionerna kan spelet även användas i inter-
nationella miljöer. Det har skapats en webbplats som stöd 
för spelet, https://www.virpagame.fi, som särskilt riktar sig 
till räddningsverk och lärare.

Tampereen ammattikorkeakoulus projekt ”Förstärkt verklig-
het som främjar brandskyddet och brandsäkerheten i var-
dagen” bestod av två faser. I den första fasen utvecklades 
en applikation som känner igen standardiserade symboler. 
I den andra fasen skapades ett VR-spel som heter Fire! VR, 
(Det brinner! VR). Spelet innehåller åtta olika scenarier, allti-
från en liten brand i en papperskorg till en stor eldsvåda i en 
skola. Projektets båda delar med instruktioner finns för när-
varande på nätet. Spelet kommer att publiceras på webb-
platsen Oculus Lab och är gratis för den som har Oculus 
Quest- och Quest 2-utrustning.

I kampanjen NouHätä!, som samordnas av SPEK, deltog 
525 skolor under perioden 2020–2021. Nästan 46 000 
elever deltog i kampanjen, vilket utgör cirka 75 % av den 
aktuella åldersklassen. NouHätä! är den största kampanj 
som årligen ordnas för en viss åldersklass i grundskolan. 
Det långsiktiga målet för kampanjen NouHätä! är att öka 
de ungas säkerhetskapital. Man försöker uppnå detta ge-
nom att nå alla elever i årskurs 8 och erbjuda skolor och 
räddningsväsendet bra och enhetligt undervisningsma-
terial. Det pedagogiska målet för kampanjen 2021 var att 
undervisningen och det material som används i den ska 
bli ännu mer enhetligt än tidigare. Inom ramen för pro-
jektet hölls i samarbete med Satakunta räddningsverk en 
riksomfattande, virtuell lektion som skolorna kunde delta 
i, och även verksamheten med NouHähä!-ambassadörer 
fortsatte. NouHätä!-tävlingarna var denna gång helt digi-
tala. I uttagningsskedet deltog 6 258 elever, dvs. 2 086 lag, 
vilket är nästan dubbelt så många som i tidigare års uttag-
ningstävlingar.



Brandskyddsfondens20

Bild 7. Två influerare, Joalin Loukamaa och Paqpa (i mitten) hjälpte till att sprida NouHätä!-kampanjens budskap. Bild: SPEK ry.  

Innovationspriset 2021   

32 förslag lämnades in till fonden. Innovationsprisjuryn be-
handlade förslagen vid sitt möte i april, och fondens styrelse 
utsåg pristagarna med beaktande av juryns motiveringar.

Brandskyddsfondens innovationspris 2021 och en prissum-
ma på 12 000 euro gick till specialforskare Marko Hassinen, 
forskare Juha Laitinen och produktchef Jari Mikkonen för 
utvecklingen av en filtrerande brandfilt för fordonsbränder. 
Den filtrerande brandfilten, som är avsedd för släckning av 
batteribränder i fordon, bygger på en ny slags släcknings-
teknik där isolering, nedkylning med vatten och filtrering av 
rökgaser kombineras i en enda produkt. Produkten filtrerar 
de farligaste giftiga föreningarna ur de ångor som frigörs 
vid batteribränder samtidigt som den dels kyler ned batte-
riet, dels begränsar branden. Vid batteribränder måste den 
som släcker branden i värsta fall arbeta i närheten av fordo-
net under lång tid och exponeras för de giftiga föreningar 
som bildas vid branden. 

Innovationen går ut på att den nedre delen av brandfilten 
görs gastät, så att de ångor som frigörs vid branden kan 
styras till ett filtersystem på ett kontrollerat sätt. Dessutom 
sprutar de munstycken som har fästs i filten vatten på for-
donet, vilket kyler ned själva fordonet men också binder 
giftiga gaser. En betydande skillnad jämfört med befintliga 
produkter är att det är fråga om en heltäckande produkt 
och i synnerhet att den har ett filter som bidrar till att bättre 
hantera de giftiga ångor som frigörs.

Andra plats och en prissumma på 5 000 euro delades mel-
lan två arbetsgrupper. Den ena gruppen bestod av brand-
mästarna Tarmo Helander och Joonatan Suosalo, brand-
förmännen Markus Frimodig och Elmeri Backman samt 
VVS-montörerna Pasi Andersson och Joni Välimäki, som fick 
priset för utvecklingen av en chassisprinkler. Chassisprink-
lern förhindrar och fördröjer batteribränder i elbilar, vilket 
gör att man kan minska de skador som orsakas omgivning-
en och människorna av de skadliga kemikalier som frigörs 
vid branden. 
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Sprinklern förbättrar brandmännens arbetssäkerhet och 
frigör personalresurser, eftersom den fungerar självstän-
digt efter att den har tagits i bruk. Sprinklern är liten och så-
ledes lätt att placera i brandbilen. Innovationen har testats 
vid Helsingfors räddningsverk, där alla de som varit med 
om att utveckla den arbetar. Elbilarnas batterier finns van-
ligen i bilens underrede. Med sprinklern kan elbilar kylas 
ned underifrån så att brandmännen inte i onödan behöver 
exponeras för giftiga kemikalier. 

Den andra grupp som fick ta emot det delade andra priset 
är Firesea equipment Oy:s verkställande direktör Ari Mat-
tila, produktutvecklingschef Jari Nyppel, produktutveck-
lings- och fartygsexpert Veli-Matti Junnila och företagare 
Jarmo Järvinen, som utvecklat släckningsmetoden EVFS-
pool för elbilsbränder. Innovationen handlar om släck-
ningsbassänger som används till exempel för att släcka 
batteribränder i elbilar. Släckningsbassängen lämpar sig 
bl.a. för släckning av bränder som brutit ut i parkeringshal-
lar eller på bildäck på fartyg. Det finns även en fast modell 
som fungerar automatiskt vid brand. Släckningsbassängen 
har fått två internationella patent.

Utgångspunkten för innovationen var enligt arbetsgrup-
pen att utveckla en släckningsmetod för litiumbatteribrän-
der som minskar den exponering som släckningsperso-
nalen utsätts för och den mängd personal som behövs. 
Metoden ska även vara lätt att använda. Efter att bassäng-

en har installerats kan en person styra och övervaka släck-
ningen på cirka 20 meters avstånd från det brinnande for-
donet.

Brandskyddsfonden delade även ut fyra hedersomnäm-
nanden. Hedersomnämnanden och en prissumma på 
2 000 euro fick säkerhetsexpert och brandmästare Arto 
Latvala för planering av en snabbguide till konsumenterna 
på temat säkerhet, brandman–akutvårdare Mikko Mäkinen 
för utveckling av ett kombinationsrör som fungerar med 
pulver och vatten och som används för släckning av lägen-
hetsbränder utifrån, brandman Pertti Leikkainen för plane-
ring av en draganordning som är integrerad i brandbilens 
frontvinsch samt brandman Mikko Heinonen och ledande 
brandinspektör Juhan-Petteri Laakso för deras förslag om 
förflyttning i underjordiska parkeringsutrymmen av fordon 
som brunnit eller annars skadats.

Arbetets resultat, processutveckling och kom-
munikation

År 2021 ökade antalet understödsbeslut som styrelsen fatta-
de med 18 procent jämfört med året innan, medan beloppet 
av de understöd som betalades ut förblev på samma nivå. 
Fonden gjorde dubbelt så många granskningsbesök som 
året innan, alla på distans. I tabell 7 beskrivs Brandskyddsfon-
dens resultat, med undantag av resultaten för kommunika-
tionen som beskrivs i ett separat avsnitt nedan.

Bild 8. Brandskyddsfondens innovationspris 
2021 delades ut för en filtrerande brandfilt som är 
avsedd för släckning av fordonsbränder och som 
förbättrar säkerheten vid släckningen på många 
sätt. Bild: Marko Hassinen.
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TABELL 7. 
Brandskyddsfondens resultat 2019–2021.

Verksamhetens resultat 2021 2020 2019
Styrelsebeslut totalt, st. 489 427 432

understödsbeslut, st. 346 292 301

beslut om ändring eller förlängning, st. 28 23 33

beslut om återkrav, st. 6 0 1

beslut om omprövning, st. 0 3 2

övriga beslut, st. 109 109 95

Utbetalningar som behandlats av sekretariatet, st. 351 358 298

Beslut om förlängning som behandlats av sekretariatet, st.* 6 - -

Gjorda granskningsbesök 30 15 19

Ärenden som behandlats av sekretariatet, totalt, st. 876 800 749

Sekretariatets årsverken 5,19 4,29 5,04

År 2021 deltog Brandskyddsfonden som pilotorganisation 
i finansministeriets projekt för utveckling och digitalisering 
av statsunderstödsverksamheten. Syftet är att göra stats-
understödsverksamheten mer effektiv och transparent och 
att ge verksamheten större genomslag genom att utveckla 
en digitaliserad statsunderstödsprocess som omfattar hela 
statsförvaltningen och som inbegriper en enhetlig kundo-
rienterad verksamhetsmodell (den s.k. VA 2.0-modellen) 
och informationssystem. 

Målet är att förenkla och automatisera fondens ansöknings- 
och beslutsprocesser under de kommande åren. Hösten 
2021 publicerades ansökningsmeddelandet om allmänna 
understöd för första gången i portalen Sokunderstod.fi. Me-
ningen är att även ansökan om allmänna understöd ska ske 
via portalen 2022. 

Ärendehanteringssystemet Vahva, som är gemensamt för 
alla ministerier, togs i bruk vid inrikesministeriet i mars 2021. 
Fondens hela dokumenthantering överfördes tillfälligt till 
Vahva innan övergången till det nya informationssystemet 
för statsunderstöd. 

Kommunikation 

Under berättelseåret effektiviserade Brandskyddsfonden 
ytterligare den kommunikation genom vilken man ökar 
kännedomen om understödsverksamheten. Brandskydds-
fonden tillhandahåller aktiv och aktuell kommunikation via 
fondens webbplats och sociala medier. På sitt Twitter-konto 
informerar fonden varje vecka om styrelsens beslut samt 
publicerar korta meddelanden och annan aktuell informa-
tion, såsom uppgifter om slutförda forsknings- och utveck-
lingsprojekt och deras effekter. År 2021 publicerade fonden 
88 egna tweetar, varav de populäraste gällde offentliggö-

randet av innovationspriset, information om forsknings- 
och utvecklingsprojekt som beviljats understöd och projekt 
som pågår, offentliggörandet av en ny logo samt intervjuer 
med styrelsens ordförande och vice ordförande. 

I början av året skapades även ett Facebook-konto för fon-
den, via vilket man når avtalsbrandkårerna bättre än via 
Twitter. 64 uppdateringar publicerades på Facebook. Nät-
tidningen på fondens webbplats uppdateras ungefär en 
gång i månaden med informativa nyheter av intresse för 
branschen. Nättidningen uppdaterades 16 gånger 2021. 

Ett mål i Brandskyddsfondens resultatavtal för 2021 var att 
utveckla fondens kommunikation med hjälp av följande mä-
tare: följare på Twitter/år, besökare på webbplatsen/år och 
webbpublikationer/år. Bilden nedan visar dessa nyckeltal.

År 2020 fattades de första besluten om understöd inom för-
farandet där vissa forsknings- och utvecklingsprojekt priori-
teras. Man kunde ansöka om understöd inom tre områden: 
brandsäkerhet i bostäder, brandsäkerhet vid byggande samt 
effektiviteten och kapaciteten i räddningsväsendets tjänster, 
och samma områden prioriterades även under berättelse-
året. 

Under hösten publicerades en ny översikt över slutförda 
forsknings- och utvecklingsprojekt som fått understöd från 
fonden. Publikationen innehåller ett sammandrag av de pro-
jekt som slutfördes 2020 och deras slutrapporter, och materi-
alet uppdateras årligen. Understödstagarna har nytta av pu-
blikationen på många sätt, både informationsmässigt och 
genom att de kan rikta nya projektansökningar mot sådana 
ämnen som det ännu inte har forskats kring eller som kräver 
ytterligare undersökningar. Publikationen finns på fondens 
webbplats (på finska).

https://www.palosuojelurahasto.fi/wp-content/uploads/PSR_tutkimus_ja_kehittamishankkeet_2020.pdf
https://www.palosuojelurahasto.fi/wp-content/uploads/PSR_tutkimus_ja_kehittamishankkeet_2020.pdf
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En video om Brandskyddsfondens innovationspris görs årli-
gen, där man presenterar vinnarna och de innovationer som 
belönats. En sådan video har nu gjorts sju år i rad. Videon 
för 2021 kan ses på fondens YouTube-kanal, liksom tidigare 
videor. Antalet gånger som videorna har setts varierar. Hittills 
har videon om Innovationspriset 2021 setts 240 gånger. Vi-
deon 2015 har setts flest gånger (1 800) och därefter följer vi-
deorna 2021 och 2017 (1 000–1 100). De övriga videorna har 
setts 550–630 gånger. Fonden har som mål att med hjälp 
av kommunikation nå fler tittare under de kommande åren.   

Utlåtanden 2021 

Under 2021 gav Brandskyddsfonden fem utlåtanden. Det 
första utlåtandet gällde utkastet till regeringens proposition 
till riksdagen om ändringar i lagstiftningen om social- och 
hälsovården och räddningsväsendet och i vissa andra la-
gar till följd av social- och hälsovårdsreformen (Sote100). I 
14 § 2 mom. i lagen om brandskyddsfonden fogas välfärds-
områdena till de aktörer till vilka fonden kan bevilja speci-
alunderstöd. Samtidigt stryks räddningsområdena ur be-
stämmelsen, eftersom deras nuvarande ansvar för att ordna 
räddningsväsendet överförs till välfärdsområdena i början 
av 2023. Enligt propositionen kan Brandskyddsfonden i fort-
sättningen bevilja allmänna understöd och specialunder-
stöd till organisationer inom räddningsbranschen och andra 
motsvarande sammanslutningar samt specialunderstöd till 
kommuner, välfärdsområden och avtalsbrandkårer. 

Det andra utlåtandet som Brandskyddsfonden gav gällde 
terminologin i samband med statsunderstödsverksam-
heten. Fonden ansåg att det är viktigt att förenhetliga de 
begrepp som används inom de olika förvaltningsområde-
na och av de olika aktörer som beviljar statsunderstöd. Med 
hjälp av enhetlig terminologi kan de som beviljar och ansö-
ker om understöd använda samma begrepp när de talar om 

Figur 2. Nyckeltalen för Brandskyddsfondens kommunikation i olika kanaler 2021.

understödsprocessen, vilket bidrar till att öka transparen-
sen och öppenheten i statsunderstödsverksamheten samt 
effektivisera understödspraxisen. I sitt utlåtande nämnde 
Brandskyddsfonden också att det är viktigt att i terminologin 
beakta den specifika lagstiftningen för de olika aktörer som 
beviljar understöd.

Det tredje utlåtandet gällde ett utkast till regeringens pro-
position om ändring av statsunderstödslagen. Brandskydds-
fonden önskade att 7 § 2 mom. i statsunderstödslagen ska 
innehålla tydliga bestämmelser om ansvarsfrågorna när det 
gäller utnyttjande, tillsyn och villkor i samband med stats-
understöd.

Det fjärde utlåtandet handlade om utveckling och förenhet-
ligande av statsunderstödspraxisen i fråga om organisatio-
ner. I utlåtandet konstaterade fonden att endast en del av 
understödstagarna deltar i planeringen av verksamheten, 
men att man bör se till att de myndigheter som beviljar 
statsunderstöd ändå ska ha möjlighet att behandla alla un-
derstödstagare jämlikt och på samma sätt. Detta gäller även 
de aktörer som inte deltar i planeringen. Brandskyddsfonden 
önskade också att ansvaret när statsunderstöden delegeras 
vidare anges tydligt.

Brandskyddsfondens femte utlåtande gällde inrikesministe-
riets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning 
om Brandskyddsfondens arbetsordning (759/2019). Med 
tanke på effektiviteten och flexibiliteten i sakgranskningen 
vore det ändamålsenligt om även någon annan tjänsteman 
som hör till fondens personal än den person som föredrar 
ärendet skulle kunna sköta sakgranskningen. På motsvaran-
de sätt vore det praktiskt om sakgranskningen av fakturan 
kunde skötas av någon som hör till fondens personal i stället 
för av beställaren eller dennas ställföreträdare. För tydlig-
hetens skull skulle sakgranskningen kunna behandlas i en 

Kuvio 2. Rahaston viestintäkanavat ja toiminta niissä vuonna 2021.

2

TWITTER

193
nya följare

88
tweetar

FACEBOOK

217
nya följare

64
uppdateringar

WEBBPLATSEN

19 026
besökare

16
nättidningsartiklar

https://www.youtube.com/watch?v=FqQZkP9r8Lk
https://www.youtube.com/watch?v=FqQZkP9r8Lk


Brandskyddsfondens24

separat paragraf. Brandskyddsfonden gav ett utlåtande om 
propositionen. Fonden stödde de föreslagna ändringarna, 
som är positiva för fondens verksamhet och främjar den.  

Vad gäller godkännandet av Brandskyddsfondens utgifter 
vore det praktiskt om utgifterna kunde godkännas av en 
tjänsteman som förordnas av inrikesministeriets räddnings-
avdelning i de fall styrelsens ordförande och vice ordförande 
inte kan godkänna en utgift på grund av jäv eller förhinder.

1.3 Effektivitet

Brandskyddsfondens mål är att uppnå största möjliga effekt 
med varje euro som beviljas i understöd. Alla understöd ska 
användas för förebyggande av bränder eller främjande av 
räddningsverksamheten. Beloppet av de beviljade special-
understöden varierar mellan olika regioner. Vissa regioner 
lämnar in färre understödsansökningar än andra och de an-
sökta understödsbeloppen varierar från år till år. 

Räddningsinstitutet, universiteten och yrkeshögskolorna 
genomför forsknings- och utvecklingsprojekt, varför prio-
riteringen av dessa syns i de understöd som beviljas land-
skapen. I Nyland finns det organisationer inom räddnings-
branschen som utöver allmänna understöd även beviljas 
specialunderstöd. När det gäller materiel- och byggnads-
projekt beaktar fonden prioritetsordningen för projekten 
och bl.a. det regionala anslagsförslaget som grundar sig på 
befolkningsmängden. Antalet avtalsbrandkårer i de olika 
områdena varierar, och det finns skillnader i områdenas ak-
tivitet, brandkårsavtal och sätt att anskaffa utrustning. Med 
hjälp av aktiv kommunikation och en kontinuerlig utveck-
ling av understödsprocesserna strävar fonden dock efter att 
öka medvetenheten om understöden, efter att göra ansök-
ningsprocesserna jämlika och likställda samt efter att trygga 
räddningstjänsterna i hela Finland. 

När det gäller materiel- och byggnadsprojekt behandlas de 
årliga anslagen för understöd i budgeten som en helhet. 
Fonden har bestämt att anslagen för materiel- och bygg-
nadsprojekt under våren kan överskrida de planerade ansla-
gen om förbindelser har frigjorts i början av året på grund 
av projekt med outnyttjat understöd. Vid fördelningen av 
understöden beaktas tillgången till räddningsväsendets 
tjänster och till personal samt tryggandet av arbetsförmå-
gan i hela landet. 

De understödsansökningar som gäller materiel- och bygg-
nadsprojekt granskas på nationell, regional och lokal nivå. 
Regionförvaltningsverken och räddningsverken ordnar 
räddningsverkens respektive avtalsbrandkårernas ansök-
ningar i den egna regionen i prioritetsordning enligt hur 
viktigt de anser att det är att det aktuella projektet inleds 

under ansökningsåret. När Brandskyddsfonden beviljar un-
derstöd beaktar den anslagskvoten, behovsprövningen, 
regionförvaltningsverkens och räddningsverkens bedöm-
ningar samt uppfyllandet av understödsvillkoren i ansök-
ningsanvisningen. 

Genom mindre understöd till avtalsbrandkårer stöds en ef-
fektivisering av larmberedskapen och materielprojekt som 
förbättrar arbetssäkerheten. Understöden främjar avtals-
brandkårsverksamhetens kontinuitet och förutsättningar i 
hela Finland. Under de närmaste åren fortsätter fonden att 
särskilt stödja en förbättring av verksamhetsförutsättning-
arna för systemet med avtalsbrandkårer. Målet för under-
stödsverksamheten är att kunna trygga räddningsväsen-
dets tjänster på ett jämlikt sätt i hela Finland. 

Fonden understöder brandkårsutbildning med hjälp av 
allmänna understöd och bidrar därmed till att upprätthål-
la och utveckla den lagstadgade utbildningsnivån för fri-
villig personal och för personal med arbetet som bisyssla. 
Allmänna understöd beviljas dessutom för upplysning och 
rådgivning som riktas till allmänheten och som syftar till 
att förbättra medborgarnas kunskaper och färdigheter när 
det gäller att förebygga bränder och agera i nödsituationer. 
Genom ungdomsutbildningen tryggas och utvecklas även 
förutsättningarna för avtalsbrandkårsverksamheten. Via den 
yrkesinriktade påbyggnads- och kompletteringsutbildning-
en kan sotare och brandbefäl utöka sin yrkeskompetens. 
De allmänna understöden gör det möjligt att vidta olika 
långsiktiga åtgärder och att förankra resultaten av avslutade 
projekt. 

Genom understöd till forsknings- och utvecklingsprojekt kan 
fonden effektivt bidra till och stärka en ökning av forsknings-
data som gäller räddningsväsendet, förebyggandet av olyckor 
samt tillämpningen av god praxis inom räddningsväsendet. 
Fondens understödsverksamhet främjar även förutsättning-
arna för informationsledning inom räddningsväsendet. Med 
hjälp av fondens innovationspris kan man dessutom stödja 
utvecklingen av nya och ännu säkrare anordningar, hand-
lingssätt och arbetsmetoder samt förbättra räddningsbran-
schens synlighet och uppskattning i samhället. 

Med de understöd som fonden beviljar vill man förebyg-
ga bränder och minska omfattningen av dem. Indirekt kan 
fondens verksamhet och de beviljade understöden mins-
ka antalet dödsfall i bränder. Detta kan ske exempelvis tack 
vare de resultat och den nya praxis som forskning och ut-
veckling leder till. Fonden har på olika sätt understött bl.a. 
brandsäkerheten i bostäder för specialgrupper och brand-
säkerheten vid byggande. Diagram 4 visar antalet dödsfall 
i bränder och förändringen under cirka 10 år. Antalet har 
minskat under de senaste åren. År 2020 var antalet dödsfall 
i bränder 49.
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År 2021 hade räddningsväsendet sammanlagt 75 622 upp-
drag som gällde byggnadsbränder, brandrisker i byggnader, 
markbränder, transportmedelsbränder och andra eldsvå-
dor. Diagram 5 visar att transportmedelsbränderna, brand-
riskerna i byggnader och byggnadsbränderna har minskat 
under 2016–2021. Fonden strävar efter att genom sin un-
derstödsverksamhet förebygga bränder t.ex. med hjälp av 
materielunderstöd och understöd till forskning med kopp-

ling till branschen. År 2021 beslutade fonden bl.a. att bevilja 
understöd för ett projekt där Räddningsinstitutet utreder 
hur en modell för markbränders spridning och bearbetad 
information om skogstillgångar kan bidra till upprättandet 
av räddningsväsendets lägesbild. När undersökningen är 
klar kan den bidra till att främja arbetet med att förebygga 
markbränder. 

Diagram 4. Antalet dödsfall i bränder och genomsnittet för de fem föregående åren 2011–2020.  

Diagram 4. Antalet dödsfall i bränder i Finland 2011–2020
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Diagram 5. Förändringar i antalet uppdrag som räddningsväsendet har haft enligt olyckstyp.   

Diagram 5. Förändring i % i antalet uppdrag 
som räddningsväsendet haft enligt olyckstyp 2016–2021
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År 2020 betalade försäkringsbolagen 191 miljoner euro i er-
sättning för brandskador och antalet brandskador var 6 547. I 
diagram 6 noteras framför allt det minskade antalet brandska-

dor. Jämfört med 2015 har brandskadorna minskat med 10 
procent. Beloppet av brandskadeersättningarna påverkas 
framför allt av hur många stora skador som årligen uppstår.  

Diagram 6. Beloppet av de brandskadeersättningar som försäkringsbolagen betalat och antalet 
brandskador. Uppgifterna för 2021 är ännu inte tillgängliga.  

Diagram 6. Brandskadeersättningar som försäkringsbolagen betalat och 
antalet brandskador 2015–2020.
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Fonden gjorde en enkät bland sakkunniga vid försäkrings-
bolagen i slutet av 2020. Tidigare enkäter har gjorts 2016 
och 2011. Enkäten ger information om förändringar och 
framtidsperspektiv när det gäller brandsäkerheten. Till de 
viktigaste åtgärderna för att minimera skador orsakade av 
bränder räknades att förbättra boendesäkerheten för speci-
algrupper, säkerställa byggnaders brandsäkerhet, garantera 
tillräcklig säkerhetsteknik, påverka människors beteende 
(utbildning, kommunikation) och se till att människor age-
rar med eftertanke och följer anvisningar. Med hjälp av all-
männa understöd och specialunderstöd kan fonden även 
påverka dessa skador och bidra till att förbättra människors 
beteende vad gäller brandsäkerhet.

1.4 Funktionell effektivitet

1.4.1 Produktivitet och lönsamhet

Vid utvärderingen av Brandskyddsfondens funktionella 
effektivitet beaktas verksamhetens produktivitet och lön-
samhet samt kvalitetsledningen. Antalet understödsbeslut 
(354) ökade jämfört med året innan (292). Den främsta en-
skilda förklaringen till detta var att antalet ansökningar om 
mindre understöd var större än tidigare år. 

Beslut om understöd fattas på styrelsens möten. Samman-
lagt hölls sex egentliga möten och ett e-postmöte. Ansök-
ningar om allmänt understöd och specialunderstöd lämnas 
in till fonden inom en ansökningstid och besluten om dem 
bereds enligt en på förhand fastställd tidsplan. Mindre un-
derstöd på under 20 000 euro som beviljas avtalsbrandkå-
rer för anskaffning av brandskyddsutrustning och teknisk 
utrustning utgör undantag. Dessa mindre understöd kan 
sökas när som helst. Ansökningar om mindre understöd 
behandlas och avgörs i regel vid följande styrelsemöte ef-
ter det att ansökningen har inkommit, förutsatt att ansökan 
innehåller alla handlingar som behövs för beslutet och att 
det är minst tre veckor till nästa möte.

Nyckeltalen för fondens ekonomi finns i tabell 8. Lönsam-
het 1 i tabellen motsvarar verksamhetskostnaderna enligt 
fondens intäkts- och kostnadskalkyl dividerade med anta-
let beslut som fattats under året. Lönsamhet 2 motsvarar 
verksamhetskostnaderna dividerade med antalet ärenden 
som sekretariatet har behandlat. Produktivitet 1 motsvarar 
antalet beslut som fattats under året dividerat med sekre-
tariatets årsverken och produktivitet 2 antalet behandlade 
ärenden dividerat med sekretariatets årsverken.
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Fondens verksamhet var ekonomisk och produktiv under 
berättelseåret. Lönsamhetssiffrorna visar att verksamhets-
kostnaderna ökade, både per beslut och per behandlat 
ärende. Produktivitetssiffrorna per beslut och per behand-
lat ärende sjönk. Verksamhetskostnaderna uppgick till 3,6 
procent av de influtna brandskyddsavgifterna. Arbetsin-
satsen inom fondens sekretariat motsvarade under berät-
telseåret 5,19 årsverken, vilket var betydligt mer än året 
innan (2020: 4,29). 

Arbetsinsatserna i samband med genomförandet av stra-
tegin och övriga utvecklingsåtgärder samt annat bered-
ningsarbete har inte följts upp separat. Sekretariatet deltog 
2021 i de tester som gjordes inom ramen för projektet för 
utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksam-
heten, vilket inte syns i effektivitets- och lönsamhetssiff-
rorna. Bytet av ärendehanteringssystem medförde mycket 
arbete när de gamla ärendenumren skulle avslutas och 

nya begäranden behandlas. Kommunikationen har utö-
kats, och ett Facebook-konto skapades för fonden 2021. 
Effektivitets- och produktivitetssiffrorna visar inte heller 
den arbetstid som användes till att förbereda tävlingen 
om Innovationspriset och till att behandla beslutet. Det 
lämnades in 32 förslag som gällde Innovationspriset, vilka 
behandlades av sekretariatet och sakkunnigrådet. 

1.4.2 Kvalitetsledning 

Handläggningstider för understödsansökningar och re-
dovisningar  

Fonden har som mål att handlägga ansökningar inom fyra 
månader. Handläggningstiden räknas från den tidpunkt då 
ansökan kommer in. När det finns en utsatt ansökningstid 
räknas handläggningstiden från den dag då ansökningsti-
den löper ut. Nyckeltalen anges i tabell 9.  

TABELL 8. 
Fondens ekonomi och nyckeltal 2021.     

Fondens ekonomi 2021 2020 2019

Verksamhetskostnader, euro  423 700 €  347 500 €  370 800 € 

Influtna brandskyddsavgifter, euro  11 658 000 €  11 391 000 €  11 402 500 € 

Nya understödsbeslut totalt, euro  11 463 100 €  11 930 300 €  11 327 500 € 

Nyckeltal 2021 2020 2019

Lönsamhet 1: verksamhetskostnader/styrelsebeslut totalt, euro 866 814 858

Lönsamhet 2: verksamhetskostnader/ärenden som sekretariatet behandlat, euro* 484 434 495

Produktivitet 1: beslut/årsverken vid sekretariatet 94,2 99,5 85,7

Produktivitet 2: behandlade ärenden/årsverken vid sekretariatet 169 186 149

Verksamhetskostnadernas andel av överföringsekonomins utgifter, % 3,92 % 3,15 % 3,44 %

Verksamhetskostnadernas andel av influtna brandskyddsavgifter, % 3,6 % 3,1 % 3,3 %

Planmässighet: andel av dispositionsplanen som realiserades, % 102,5 % 110,0 % 100,8 %
* Ärenden som behandlats av sekretariatet inbegriper 2021 även gjorda granskningsbesök. År 2021 var överföringsekonomins utgifter  
10 798 300 euro.

TABELL 9. 
Handläggningstider för understöd och utbetalningar.  

Handläggningstider vid fonden
2021 2020 2019

st % st % st %
0−4 mån. 315 91 % 289 99 % 301 100 %

4−6 mån. 31 9 % 3 1 % 0 0 %

Redovisningsansökningar st % st % st %

0−2 mån. 323 92 % 332 93 % 275 92 %

2−6 mån. 28 8 % 25 7 % 23 8 %
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År 2021 handlades 91 procent av ansökningarna inom den 
målsatta tiden på fyra månader, vilket var en mindre andel 
än tidigare år. Detta berodde framför allt på att ansöknings-
omgången för forsknings- och utvecklingsprojekt slutade 
den 15 maj 2021 och beslut om ansökningarna fattades un-
der höstens första möte den 16 september 2021, vilket var 
några dagar senare än normalt. Den målsatta tiden på fyra 
månader överskreds därmed med en dag och uppnåddes 
inte till alla delar. 

Såväl allmänna understöd som specialunderstöd betalas efter 
beslutet, antingen på grundval av en ansökan om utbetalning 
av understöd med verifikat eller i förskott. Mindre understöd 
för avtalsbrandkårer betalas direkt i samband med beslutet 
på grundval av kostnader som redan uppstått. Fondens mål 
är att handlägga utbetalningsansökningar inom två månader 
från det att de kommer in. Sammanlagt 92 procent av utbe-
talningsansökningarna (323) handlades inom målsatt tid. 

Kvaliteten i understödsverksamheten och de interna pro-
cesserna   

Brandskyddsfondens styrelse har sedan 2016 systematiskt 
utvärderat fondens interna kontroll och riskhantering. År 
2021 gjorde fondens styrelse en riskbedömning av fondens 
verksamhet och av de förändringar som skett i risknivåerna 
jämfört med tidigare år.

Information går ut på bred front om understöd som kan 
sökas vid bestämda tidpunkter, och i ansökningsmeddelan-
det får sökanden detaljerade instruktioner. Fonden tilläm-
par också allmänna anvisningar för ansökan om understöd. 
På fondens webbplats finns elektroniska ansöknings- och 
redovisningsblanketter med anvisningar för ansökan om 
och utbetalning av understöd. 

Fonden säkerställer ansökningarnas kvalitet bl.a. genom 
formbundna utlåtandeförfaranden. När det gäller materi-
el- och byggnadsprojekt granskar regionförvaltningsverket 
ansökningarna och ordnar ansökningarna i den egna regi-
onen i prioritetsordning. Till ansökningarna om byggnads-
projekt bifogas ett utlåtande från räddningsverket och en 
projektspecifik ram för utvärdering av kommunernas och 
avtalsbrandkårernas projekt. Syftet med förfarandet är att 
säkerställa att den regionala kunskapen och de regionala 
behoven beaktas i beslutsfattandet. Till ansökningar som 
gäller materiel- och byggnadsprojekt ska det, på samma 
sätt som till ansökningar som gäller mindre understöd till 
avtalsbrandkårer, även bifogas ett utlåtande om projektet 
från det lokala räddningsverket.

Forskning- och utvecklingsprojektens kvalitet utvärderas av 
ett sakkunnigråd som leds av sekretariatet och består av ett 

tiotal experter inom räddningsbranschen. Sakkunnigrådet 
utvärderar ansökningarna på en elektronisk blankett och på 
nytt under sakkunnigrådets möte. På detta sätt bedömer man 
bl.a. nyttan av projektet, dess tillämplighet, betydelsen av pro-
jektets resultat, hur riksomfattande projektet är, samarbetets 
omfattning och nyhetsvärde samt behovet av understöd. 
Den sökande ska som bilaga till ansökan lämna en tabell över 
effektmålen med vilken man säkerställer att den sökande har 
övervägt projektets effekter redan i ansökningsskedet. 

Omprövning av Brandskyddsfondens beslut får begäras 
inom 30 dagar från det att beslutet delgivits. Vanligen hand-
lägger Brandskyddsfonden några begäranden om ompröv-
ning per år. År 2021 tog fonden inte emot en enda begäran 
om omprövning.

Till följd av en rekommendation om utveckling av verksam-
heten från inrikesministeriets interna granskning har syste-
matiska granskningsbesök gjorts vid understödsobjekt (i 
synnerhet byggnadsobjekt) sedan 2017. 

1.5 Hantering och utveckling av 
mänskliga resurser 

Brandskyddsfondens styrelse, som utses av inrikesministeriet, 
ansvarar för förvaltningen av fonden och för att ekonomin 
och verksamheten organiseras på ett ändamålsenligt sätt. 
Styrelsen består av en ordförande samt sju medlemmar, som 
alla har en personlig suppleant. Som medlemmar utnämns 
en företrädare för inrikesministeriets räddningsavdelning, en 
företrädare för kommunernas centralorganisation, en före-
trädare för försäkringsbranschens centralorganisation samt 
fyra övriga personer, av vilka två enligt vedertagen praxis är 
riksdagsledamöter och en räddningsdirektör. Den nuvarande 
styrelsens treåriga mandatperiod är 1.3.2020–28.2.2023.

Utöver möten håller styrelsen årligen en utvecklingsdag där 
man behandlar aktuella teman och får information om de 
understödsobjekt som fonden finansierar. År 2021 hölls mö-
tes- och utvecklingsseminariet i Helsingfors FBK:s lokaler på 
temat reformen av räddningsväsendet, strategiska riktlinjer 
samt fondens interna kontroll och riskhantering. 

Vid hanteringen och utvecklingen av de mänskliga resurser-
na följer Brandskyddsfonden inrikesministeriets planer och 
program. Fondens anställda är i inrikesministeriets tjänst. Vid 
fonden arbetar fyra heltidsanställda personer, och därtill hade 
fonden en medarbetare som var anställd på viss tid. Av de 
anställda har tre avlagt en högre högskoleexamen (varav en 
även har en doktorsexamen inom ett annat område) medan 
två har en lägre yrkeshögskoleexamen. Generalsekreterarens 
uppgifter fastställs i inrikesministeriets förordning om Brand-
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skyddsfondens arbetsordning. Sekretariatet uppgifter anges i 
befattningsbeskrivningarna, som fastställs av fondens styrelse.  

Fondens anställda deltar i resultat- och utvecklingssamtal i 
enlighet med inrikesministeriets praxis. Sekretariatet deltar 

årligen i utbildning enligt personalens och fondens särskil-
da behov. År 2021 deltog sekretariatet bl.a. i utbildning om 
VAHVA-systemet, bokslutsutbildning, teamutbildning, ut-
bildning i offentlig upphandling samt undervisning i svens-
ka. 

Styrelsens sammansättning 1.1.–31.12.2021:

Ordförande Päivi Nerg, understatssekreterare, finansministeriet

Medlemmar   Mika Kättö, lagstiftningsdirektör, inrikesministeriet  
 personlig suppleant 1.1–30.9.2021 Tanja Ulvinen, ledande sakkunnig, inrikesministeriet,  
 1.10–31.12.2021 Linda Viitala, ledande sakkunnig, inrikesministeriet

 Vesa-Pekka Tervo, utvecklingschef, Finlands Kommunförbund  
 personlig suppleant Minna Mättö, jurist, Finlands Kommunförbund

 Petri Mero, ledande sakkunnig, Finanssiala ry 
 personlig suppleant Lea Mäntyniemi, direktör, Finanssiala ry

 Paula Werning, riksdagsledamot, Socialdemokratiska riksdagsgruppen 
 personlig suppleant Raimo Piirainen, riksdagsledamot, Socialdemokratiska riksdagsgruppen

 Mari Rantanen, , riksdagsledamot, Sannfinländarnas riksdagsgrupp 
 personlig suppleant Olli Immonen, riksdagsledamot, Sannfinländarnas riksdagsgrupp

 Jaakko Pukkinen, räddningsdirektör, Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk 
 personlig suppleant Sirpa Heiskanen, ekonomi- och förvaltningschef, Räddningsverket i  
 Uleåborg-Nordöstra Österbotten

 Brita Somerkoski, specialforskare, organisationer inom räddningsbranschen 
 personlig suppleant Jari Hyvärinen, räddningsdirektör, organisationer inom räddningsbranschen

1.6 Bokslutsanalys 

1.6.1 Finansieringsstruktur 

Brandskyddsfonden är en fond som står utanför statsbud-
geten. Brandskyddsfondens intäkter 2021 bestod av brand-
skyddsavgifter som försäkringsbolag betalat till fonden för 
2020. Var och en som bedriver försäkringsrörelse i Finland är 
skyldig att betala brandskyddsavgift. Ett utländskt EES-för-
säkringsbolag som i Finland fritt tillhandahåller försäkrings-
tjänster ska i Finland ha ett ombud för betalning av brand-
skyddsavgiften. 

Förändringarna i de influtna brandskyddsavgifterna be-
ror på storleken på de influtna premieinkomsterna från 
brandförsäkringar per år, vilket påverkas av den allmänna 
ekonomiska situationen och aktiviteten och på försäk-
ringsavgifternas utveckling. Fonden följer den ekonomiska 

utvecklingen och hur den kommer att påverka de influtna 
brandskyddsavgifterna under kommande år. 

1.6.2 Budgetutfall  

För Brandskyddsfonden utarbetas sedan 2020 en resultat-
målshandling, som innehåller en budget och en disposi-
tionsplan. Tidigare ingick nyckeltalen i genomförandepla-
nen för fondens strategi. 

I budgeten för 2021 bedömdes de influtna brandskyddsav-
gifterna uppgå till 11,1 miljoner euro. I dispositionsplanen 
avsattes sammanlagt 10,65 miljoner euro för understöd och 
450 000 euro för förvaltningsutgifter. Det redovisade inflö-
det av brandskyddsavgifter i slutet av 2021 var 11,52 mil-
joner euro. Dessutom redovisades i februari ytterligare 140 
000 euro som hörde till de influtna avgifterna 2021. Fonden 
har föreslagit att tidsplanen för redovisning av brandskydds-
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avgiften till fonden ska tidigareläggas i samband med upp-
dateringen av lagen om placeringsfonder, så att avgifterna 
kommer in till fonden i tid.  

I dispositionsplanen fördelades de nya besluten på följan-
de sätt: 1,6 miljoner euro till byggnadsprojekt, 1,8 miljoner 
euro till materielprojekt, 3,29 miljoner euro till allmänna un-
derstöd till organisationer, 3,46 miljoner euro till forsknings- 
och utvecklingsprojekt och 0,5 miljoner euro till mindre un-
derstöd till avtalsbrandkårer. 

I understöd beviljades sammanlagt 725 000 euro mer än 
vad som angavs i dispositionsplanen. De planerade under-
stöden till byggnadsprojekt och materielprojekt överskreds 
mest, med sammanlagt 980 000 euro. Till forsknings- och 

utvecklingsprojekt beviljades 290 000 euro mindre än pla-
nerat, eftersom en del av de understödsansökningar som 
mottogs inte i ansökningsskedet överskred den tröskel som 
krävdes för beviljande av understöd eller eftersom ansökan 
t.ex. gällde ett ämne som vid den aktuella tidpunkten inte 
var till tillräckligt stor nytta för räddningsväsendet med tan-
ke på förebyggandet av bränder och räddningsverksam-
heten. Även den projektfinansiering på drygt 2 miljoner 
euro som inrikesministeriets räddningsavdelning beviljade 
ur finansministeriets anslag återspeglades i fondens un-
derstödsverksamhet, och understöd för forsknings- och ut-
vecklingsprojekt söktes i mindre utsträckning än året innan. 

Diagram 7 innehåller en jämförelse av budgeten och utfal-
let.

Diagram 7. Jämförelse av budgeten och utfallet 2021.

Diagram 7. Jämförelse av budgetutfallet 2021, €
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Till fonden återbetalades 179 000 euro via återkrav. Besluten 
om återkrav fattades i slutet av 2021, och beloppet redo-
visades till fonden först vid årsskiftet. Beloppet kunde inte 
beaktas i fondens nya understödsbeslut. 

Fondens styrelse har beslutat att det kapital som under 
årens lopp har samlats i fonden kan minskas i måttlig om-
fattning under de kommande åren. Om de influtna brand-
skyddsavgifterna överskrider det uppskattade beloppet ska 
den eventuella överskridande delen riktas till forsknings- 
och utvecklingsprojekt. I enlighet med styrelsens riktlinjer 
strävar man efter att vid fördelningen av understöd under 

planeringsåret beakta förbindelser som frigörs på grund av 
outnyttjade understöd och belopp som intäktsförs till följd 
av eventuella återkrav.

De beviljade understöden betalas i regel samma år som de 
beviljats eller under de två därpå följande åren. Resultatreg-
leringarna i balansräkningen inkluderar alla understöd (för-
bindelser) som inte hade betalats ut vid utgången av 2020.

De influtna brandskyddsavgifterna har under de senaste 
tjugo åren ökat positivt (diagram 8), vilket innebär att allt 
fler sökande har kunnat beviljas understöd.

Diagram 7. Jämförelse av budgetutfallet 2021, €
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Man strävar efter att i ett så tidigt skede som möjligt beak-
ta förbindelser som frigörs på grund av outnyttjade under-
stöd. Outnyttjat understöd kan delas ut på nytt i form av 
understöd under det första halvåret eller senast i septem-
ber då merparten av understödsbesluten bereds. 

Orsaken till outnyttjade understöd är vanligen att ett pro-
jekt medfört lägre kostnader än väntat. Det är mycket 
sällan som ett projekt inte genomförs över huvud taget. I 
till exempel byggnadsprojekt är en förutsättning att kom-
munen förbundit sig att inleda projektet samma år som 
understödet beviljas. Projektet ska också vara godkänt i 
kommunens budget.

De frigjorda förbindelserna för avslutade projekt med out-
nyttjade understöd uppgick under berättelseåret till sam-
manlagt 439 000 euro. Dessa projekt var totalt 23 stycken, 
varav 13 var forsknings- och utvecklingsprojekt, 8 bygg-
nads- och materielprojekt och 2 allmänna understöd. På 
grund av coronaåret underskred många forsknings- och 
utvecklingsprojekt budgeten, eftersom en del av de för-
väntade resekostnaderna, utbildningskostnaderna och 
personalkostnaderna inte uppstod. Projekten med de 
största outnyttjade understöden var det gemensamma 
IKT-projektet (107 000 euro) och projektet SPEK/CTIF Fin-
lands nationella kommitté (85 000 euro).

Diagram 8. Influtna brandskyddsavgifter i relation till beviljade understöd 2001–2021. 

Diagram 8. Influtna brandskyddsavgifter i relation till beviljade understöd 
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I diagrammet beaktas inte förvaltningsutgifternas andel, som täcks med influtna brandskyddsavgifter.

TABELL 10. 
Outnyttjade understöd (frigjorda förbindelser) 2017–2021.

År 2021 2020 2019 2018 2017 Totalt

Projekt med outnyttjat understöd, 
euro

438 659 849 336 602 576 491 509 336 574 2 279 995
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1.6.3 Intäkts- och kostnadskalkyl  

I bokslutet redovisas talen för räkenskapsperioden 2021 i 
euro och jämförelsetalen för 2020.

Brandskyddsfondens intäkter 2021 bestod i sin helhet av 
brandskyddsavgifter som försäkringsbolag betalat till fon-
den för 2020 (11,66 miljoner euro).

De realiserade förvaltningsutgifterna (verksamhetskostna-
der) var 2021 sammanlagt 424 000 euro (bokslutet 2020: 

347 000 euro). Den största enskilda orsaken till att utgifterna 
stigit är sekretariatets löner. Fonden hade under hela 2021 
fem anställda, vilket var betydligt fler än året innan. Förvalt-
ningskostnadernas andel i förhållande till de influtna brand-
skyddsavgifterna var liten: 3,6 procent (2020: 3,1 procent).

Personalkostnaderna i intäkts- och kostnadskalkylen (23 000 
euro) inkluderar styrelsens arvoden och övriga arvoden in-
klusive arbetsgivarprestationer. Sekretariatets lönekostna-
der ingår i inköp av tjänster och utgör den största utgifts-
posten i den kostnadskategorin.

TABELL 11. 
Löner och arvoden till utomstående samt lönekostnader för sekretariatet sammanlagt 2017–2021.   

År Totalt, euroa Löner och arvoden till  
utomstående, euro

Lönekostnader för sekretariatet, 
euro

Årsverken vid 
sekretariatet

2021 350 749  23 372  327 377  5,19

2020 305 944  27 300  278 644  4,29

2019 305 219  22 592  282 627  5,04

2018 256 189  21 545  234 644  4,12

2017 236 574  22 516  214 058  3,73

År 2017 hade en av fondens fyra anställda tjänstledigt. År 2018 hade fonden fyra tjänsteinnehavare plus en praktikant under en del av året, 
medan fonden 2019 hade fyra tjänsteinnehavare plus en praktikant under nästan hela året. År 2020 hade fonden fyra tjänsteinnehavare plus 
en praktikant under cirka fyra månader. År 2021 hade fonden fem anställda under hela året.

Inköp av tjänster uppgick 2021 till sammanlagt 395 000 
euro (bokslutet 2020: 318 000 euro). Sekretariatets löner 
uppgick under berättelseåret till 327 000 euro (bokslutet 
2020: 279 000 euro). Kostnaderna för Palkeets serviceavgif-
ter uppgick till 20 000 euro (bokslutet 2020: 18 000 euro). 

Löner och arvoden till utomstående inklusive pensionskost-
nader och övriga lönebikostnader uppgick till 23 400 euro 
(bokslutet 2020: 27 300 euro) och resetjänster 3 500 euro 
(2020: 495 euro). Hösten 2020 deltog fondens sekretariat i 
räddningsväsendets aktualitetsdagar i Uleåborg, där även 
fondens Innovationspris delades ut. På grund av corona-
pandemin var resetjänsternas andel liten 2020.

År 2021 var kostnaderna för överföringsekonomin 10,8 mil-
joner euro (bokslutet 2020: 11 miljoner €). Kostnaderna för 
överföringsekonomin bestod 2021 av beviljade understöd 
och återbetalda understöd. En del av kostnaderna för över-
föringsekonomin betalas under berättelseåret. Understöd 
som inte betalats under året ingår i resultatregleringarna i 
balansräkningen. Enligt dispositionsplanen för medlen be-
talas 30 procent av understödet ut samma år det beviljas, 35 
procent följande år och 35 procent det tredje året. Kostna-
derna för överföringsekonomin består av intäktsöverföring-
ar till lokalförvaltningen, näringslivet, sammanslutningar 
utan vinstsyfte, hushåll och statsförvaltningen.

Kostnaderna till lokalförvaltningen var 3,9 miljoner euro un-
der berättelseåret, dvs. 300 000 euro mindre än året innan. 
Kostnaderna till sammanslutningar utan vinstsyfte var 5,8 
miljoner euro (bokslutet 2020: 5,3 miljoner €). Kostnaderna 
till statsförvaltningen var 1 miljon euro, dvs. 600 000 euro 
mindre än året innan. År 2020 beviljades bl.a. Aalto-univer-
sitetet ett understöd på 360 000 euro och Räddningsinsti-
tutet åtta understöd till ett sammanlagt belopp på 1 miljon 
euro. 

Det är normalt att kostnaderna för överföringsekonomin 
varierar från år till år. Variationen i kostnaderna för överfö-
ringsekonomin beror både på variationer i beviljat under-
stöd och på understödsbelopp som intäktsförts i fonden på 
grund av att projekt avslutats utan att allt understöd utnytt-
jats.

Räkenskapsperiodens överskott under berättelseåret var 
434 000 euro. Överskottet var cirka 433 000 euro större än 
året innan. Överskottet berodde framför allt på de återkrav 
som redovisades till fonden i slutet av året, på att under-
stödsbeloppet till forsknings- och utvecklingsprojekt un-
derskred dispositionsplanen och på att det inflöt 267 000 
euro mer i brandskyddsavgifter än året innan. Räkenskaps-
periodens överskott har upptagits under eget kapital i ba-
lansräkningen. 
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1.6.4 Balansräkning 

Brandskyddsfondens finansieringstillgångar (samlings-
kontofordran på staten) var vid utgången av räkenskaps-
perioden sammanlagt 23 miljoner euro, dvs. 750 000 euro 
mindre än vid ingången av räkenskapsperioden. Beloppet 
vid utgången av räkenskapsperioden inkluderar resultat-
regleringar för 138 000 euro, vilka utgörs av brandskydds-
avgifter som betalats under 2022. Fondens kortfristiga 
främmande kapital var i slutet av räkenskapsperioden 12,3 
miljoner euro. Överföringsekonomins vederlagsfria skulder 
var 361 000 euro. Merparten av det främmande kapitalet ut-
gjordes av obetalda förbindelser baserade på Brandskydds-
fondens tidigare beslut, vilka uppgick till 12 miljoner euro i 
resultatregleringarna (bokslutet 2020: 11,3 miljoner €).

De influtna brandskyddsavgifterna bedömdes 2021 uppgå 
till 11,1 miljoner euro. Brandskyddsavgifterna ska enligt 5 § 
i lagen om brandskyddsfonden betalas till Brandskyddsfon-
den senast den 31 december 2021. Dessa belopp redovisas 
inte som fordringar i Brandskyddsfondens bokföring. I de 
brandförsäkringsavgifter som försäkringsbolagen tar ut ingår 
en brandskyddsavgift på 3 procent som i bolagens balans-
räkningar av den 31 december 2021 syns som en skuld till 
staten, och den har dragits av från bolagens premieintäkter. 

Den nedgång i influtna brandskyddsavgifter som förekom 
2018 verkar ha upphört och inflödet förväntas förbli på nu-
varande nivå. Det redovisade inflödet 2021 var 11,66 miljo-
ner euro, varför inflödet 2022 kan förväntas vara av samma 
storlek.

Besluten om allmänna understöd 2022 (3,38 miljoner euro) 
fattades vid det sista styrelsemötet (den 1 december 2021). 
De allmänna understöden betalas i regel i tre omgångar un-
der 2022, och slutredovisningen görs våren 2023 utifrån de 
kostnader som uppstått. Dessa förbindelser är inte upptagna 
i de kortfristiga resultatregleringarna i balansräkningen 2021, 
utan räknas som förbindelser för 2022 och har inkluderats i 
kostnaderna för överföringsekonomin och i de kortfristiga re-
sultatregleringarna som nya beslut den 1 januari 2022. 

Räkenskapsperiodens överskott var 434 366 euro. Efter 
överföringen av överskottet uppgår fondens eget kapital till 
10 710 537 euro. Tack vare de ovan anförda orsakerna har 
fonden fortfarande en utmärkt faktisk likviditet och ekono-
misk ställning.

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

1.6.5 Finansieringskalkyl 

I fondens finansieringskalkyl redovisas penningflödet från 
fondens egen verksamhet, penningflödet från överförings-
ekonomin samt penningflödet från finansieringen över en 
treårsperiod (2019–2021). År 2021 var penningflödet från 
fondens egen verksamhet 11,2 miljoner euro, dvs. 1,8 pro-
cent större än 2020 (bokslutet 2020: 11 miljoner €). Föränd-
ringen i penningflödet från fondens egen verksamhet beror 
på en ökning eller minskning av de influtna brandskyddsav-
gifterna på årsnivå.

År 2021 var kostnaderna för överföringsekonomin (10,8 
miljoner euro) 1,8 procent lägre än året innan (11 miljoner 
euro). År 2021 uppgick penningflödet från finansieringen 
till 320 000 euro, medan det föregående år var -1,1 miljoner 
euro (bokslutet 2020).

Fondens likvida medel (23,0 miljoner euro) ökade jämfört 
med året innan (bokslutet 2020: 22,25 miljoner euro). Den 
sammanlagda ökningen var 0,75 miljoner euro (3,4 %). För-
ändringen i likvida medel utgörs av skillnaden mellan intäk-
ter och kostnader, dvs. överskottet, och av en förändring i 
skulderna.

1.7 Utlåtande om utvärdering och 
bekräftelse gällande den interna 
kontrollen  

Enligt förordningen om statsbudgeten (1243/1992, 65 
§) ska den verksamhetsberättelse som ingår i bokslutet 
innehålla en utvärdering av ändamålsenligheten och till-
räckligheten när det gäller den interna kontrollen och 
den riskhantering som ingår i den samt ett utlåtande som 
utarbetats på basis av detta och som gäller den interna 
kontrollens tillstånd och de viktigaste utvecklingsbehoven 
(utlåtande om utvärdering och bekräftelse gällande den 
interna kontrollen). I utlåtandet om utvärdering och be-
kräftelse gällande den interna kontrollen konstateras än-
damålsenligheten och tillräckligheten när det gäller den 
interna kontrollen och riskhanteringen samt den interna 
kontrollens tillstånd och de viktigaste utvecklingsbeho-
ven.

I slutet av 2016 började fonden tillämpa finansministeri-
ets snäva utvärderingsram, och sedan dess har fondens 
styrelse under sina möten varje år systematiskt utvärde-
rat riskerna i samband med fondens verksamhet samt 
riskhanteringen. Under mellanåren efter den första utvär-
deringsenkäten har fonden identifierat riskerna och utar-
betat riskkartor 2017, 2018 och 2020. Brandskyddsfonden 
presenterar sitt utlåtande om bekräftelse på grundval av 
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den utvärdering som gjorts 2022. Tidigare utvärderingar 
av fonden beskrivs ingående i boksluten för 2016–2020.

År 2018 beslutade fondens styrelse att en enkät som byg-
ger på utvärderingsmodellen för intern kontroll och risk-
hantering ska genomföras en gång under varje styrelses 
mandatperiod, med ungefär tre års mellanrum. Enkäter 
om den interna kontrollen och riskhanteringen har gjorts 
2016 och 2019. 

I sitt senaste ställningstagande till bokslutet ansåg inrikes-
ministeriet att det var viktigt att den nya styrelsen i slutet 
av 2021 gör en riskbedömning av fondens verksamhet 
och av de förändringar som skett i risknivåerna jämfört 
med tidigare år.

Brandskyddsfonden utredde i enlighet med sin egen plan 
och inrikesministeriets anvisningar riskerna i verksam-
heten och förändringarna i risknivåerna genom att i slutet 
av 2021 genomföra en enkät som grundades på utvärde-
ringsmodellen för intern kontroll och riskhantering. Alla 
fondens styrelsemedlemmar (8) svarade på enkäten. En-
käten grundades även denna gång på den utvärderings-
ram som utarbetats av den delegation för intern kontroll 
och riskhantering som tillsatts av statsrådet. Utvärderings-
ramen grundar sig på modell COSO 2013 och är indelad 
i fem delområden: 1. Kontrollmiljö, riskbedömning, 3. 
Kontrollåtgärder, 4. Information och kommunikation, 5. 
Övervakning/uppföljning. Utvärderingsenkäten innehöll 
42 påståenden. Resultaten behandlades under styrelsens 

möte den 27 januari 2022.

Styrelsen bedömde att den interna kontrollens och risk-
hanteringens tillstånd är gott inom alla delområden. Skill-
naderna mellan de olika delområdena var mycket små. Re-
sultaten hade förbättrats jämfört med motsvarande enkät 
2019 på det sätt som anges i diagram 9.    

Det sammanräknade medeltalet 4,4 för de fem utvärde-
ringsområdena var bra. När en motsvarande enkät förra 
gången gjordes 2019 var det sammanräknade medeltalet 
för de fem utvärderingsområdena 3,7. 

Svaren var, med undantag av fyra påståenden, bra (4), vissa 
nästan utmärkta (5). De högsta vitsorden fick bl.a. följande 
påståenden: sekretariatet sköter de uppgifter som anges i 
sekretariatets uppgiftsbeskrivning samt kontrollåtgärderna 
i samband med dem (4,9), sekretariatets ansvarsområden 
har fastställts (4,9), fonden informerar om aktuella utlysning-
ar av understöd, projekt och förändringar (4,9) och fonden 
för en fungerande dialog med sina intressentgrupper (4,9). 

Ett ganska bra vitsord (under 4) fick följande påståenden: 
det finns snabba och tydliga interna och externa informa-
tionskanaler vid oförutsedda situationer (3,6), fondens mål 
kan bedömas och mätas och antalet mål är begränsat (3,9), 
riskhanteringsåtgärder har fastställts för de största riskerna 
(3,9) och riskerna för ett eventuellt missbruk som hänför 
sig till en förvrängd ekonomisk eller operativ rapportering, 
egendomsförluster och korruption har bedömts (3,9). 

Diagram 9. Den interna kontrollens och riskhanteringens tillstånd i fonden 2019 och 2021.
Diagram 9. 
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Följande påståenden fick de högsta vitsorden:

• Sekretariatet sköter de uppgifter som anges i sekreta-
riatets uppgiftsbeskrivning samt kontrollåtgärderna i 
samband med dem: 4,9

• Sekretariatets ansvarsområden har fastställts: 4,9
• Fonden informerar om aktuella utlysningar av under-

stöd, projekt och förändringar: 4,9
• Fonden för en fungerande dialog med sina intressent-

grupper: 4,9
• Fonden verkar i enlighet med de principer och värde-

ringar som gäller god förvaltning: 4,8
• Fondens ledning och sekretariat är väl förtrogna med 

de principer och värderingar som gäller god förvalt-
ning: 4,8

• De bestämmelser, föreskrifter, anvisningar och beslut 
som styr verksamheten är uppdaterade och aktuella: 4,8

• Fonden har ett klimat som uppmuntrar till dialog och 
till att brister och utvecklingsbehov tas upp: 4,8

• Fondens uppgifter och mål har fastställts tydligt: 4,8
• Fondens ledning följer den princip som den har antagit 

och föregår med gott exempel: 4,8
• Det finns tillförlitliga uppgifter om fondens produktivitet, 

lönsamhet, kostnadsmotsvarighet och egendom: 4,8
• Ledningen har korrekta och tillräckliga uppgifter om 

ekonomin och resultatet vad gäller fondens verksam-
het: 4,8

Följande påståenden fick de lägsta vitsorden:

• Det finns snabba och tydliga interna och externa infor-
mationskanaler vid oförutsedda situationer: 3,6

• Fondens mål kan bedömas och mätas och antalet mål 
är begränsat: 3,9

• Riskhanteringsåtgärder har fastställts för de största ris-
kerna: 3,9

• Riskerna för ett eventuellt missbruk som hänför sig till 
en förvrängd ekonomisk eller operativ rapportering, 
egendomsförluster och korruption har bedömts: 3,9

• Åtgärder vidtas vid rätt tidpunkt när avvikelser upp-
täcks: 4,0

• Misstanke om fel och missförstånd kan meddelas kon-
fidentiellt: 4,0

• Strategin innehåller olika alternativ: 4,1
• De centrala processerna och kontrollåtgärderna i anslut-

ning till dem tillämpas och fungerar enligt planerna: 4,1
• Informationssystemen fungerar väl och kontrollåtgär-

derna i samband med dem har säkerställts: 4,1
• Samarbetet och ansvarsförhållandena har fastställts till-

sammans med intressentgrupperna (t.ex. räddningsver-
ken): 4,1

• Tillståndet för den interna kontrollen utvärderas regel-
bundet och systematiskt. Resultaten av utvärderingarna 
leder till utvecklingsåtgärder: 4,1

Fondens styrelse diskuterade under ett extrainsatt möte en-
kätens resultat och bestämde vilka av de utvecklingsobjekt 
som betonades i enkäten som fonden särskilt ska utveckla 
under 2022. Man beslutade att särskilt fokusera på frågor 
som rör hantering av avvikelser, strategiskt innehåll och val i 
anslutning till det samt personalrisker. 

1.7.1 Granskningar och centrala observationer 
relaterade till Brandskyddsfonden  

År 2021 gjordes inga granskningar av Brandskyddsfonden, 
förutom att statens revisionsverk SRV avgav revisorns års-
sammandrag daterat den 18 mars 2021 om revisionen av 
Brandskyddsfonden för 2020. De observationer som gjor-
des i samband med årssammandraget beaktades 2021. 
Brandskyddsfonden ändrade bl.a. utformningen av bokslu-
tet så att resultatet behandlas i ett särskilt avsnitt i verksam-
hetsberättelsen.

1.7.2 Fondens granskningsbesök vid under-
stödsobjekt    

På grund av coronasituationen begränsades under 2020 
granskningsbesöken vid objekt som fått understöd och de 
gjordes endast i huvudstadsregionen. År 2021 intensifiera-
des och utökades granskningarna. 

År 2021 granskades sammanlagt 30 projektunderstöd ut-
ifrån en granskningsplan som godkänts av styrelsen. På 
grund av coronapandemin gjordes fast alla granskningar 
på distans. Vid alla objekt som granskades, med undantag 
av ett, hade understödet använts i enlighet med villkoren i 
beslutet och inga fortsatta åtgärder behövdes. 

I enlighet med granskningsplanen granskades 12 bygg-
nadsprojekt som hade fått understöd 2000. Dessutom gran-
skades ett byggnadsprojekt som hade beviljats understöd 
2016. Av de granskade brandstationerna användes nio av 
räddningsverket och fyra av en avtalsbrandkår.  

11 materielprojekt granskades. Det materiel som granska-
des hade beviljats understöd 2014–2020. Dessutom gran-
skades tre mindre anskaffningar som gjorts av avtalsbrand-
kårer. 

En utomstående inspektör som fonden valt genom konkur-
rensutsättning granskade på uppdrag av fonden använd-
ningen av understöd som beviljats tre forsknings- och ut-
vecklingsprojekt. 

År 2017–2021 granskades 84 understödsobjekt, karta 2 visar 
deras regionala spridning. 
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Karta 2. Brandskyddsfondens granskningsbesök 
2017–2021.

1.7.3 Sammanfattning av uppgifter om fel och 
oegentligheter  

Brandskyddsfonden har inte under berättelseåret observe-
rat fel, oegentligheter eller brott som hänför sig till fondens 
medel.

1.7.4 Sammanfattning av uppgifter om återkrav 

År 2021 gjordes ingen återbetalning av obehörig vinst till 
Brandskyddsfonden. Sex beslut om återkrav av statsunder-
stöd fattades, och genom dessa återkrav fick fonden tillbaka 
det totala belopp på 179 108 euro som besluten omfattade.  

1.8 Styrelsens förslag till behandling av 
resultatet   

Brandskyddsfondens styrelse föreslår att överskottet för 
2021 på 434 366,04 euro upptas i fondens eget kapital. Efter 
överföringen uppgår fondens eget kapital till 10 710 537,36 
euro.

1 (26)
2 - 3 (9)
4 - 5 (2)
6 - 7 (1)
8 - 12 (2)
Inga granskningsbesök

Brandskyddsfondens 
granskningsbesök 
2017–2021

Källa: Kommungränserna, Statistikcentralen
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Bilaga till verksamhetsberättelsen: Understöd som fonden beviljat  2021

SPECIALUNDERSTÖD
PROJEKT FÖR FORSKNING, UTVECKLING, LÄROMEDEL, UPPLYSNING OCH RÅDGIVNING  
2021
(möten 24.3.2021, 21.5.2021, 16.9.2021 och 25.10.2021)

Sökande Projekt Besluts- 
datum

Projektets 
totala  
kostnader 

Beviljat 
understöd, 
(euro)

Räddningsinstitutet

SAVE – Utvärdering och utveckling av 
metoderna för rengöring och desinficering av 
Utrustning och materiel 24.03.2021 7 772 7 772

Räddningsinstitutet Räddningsväsendets forskningsdagar 2021 24.03.2021 9 950 9 950

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 
- Räddningsbranschens 
Centralorganisation i Finland ry Brandforskningsdagarna 2021 24.03.2021 56 800 40 725

Finlands Avtalsbrandkårers Förbund 
rf

Uppdatering av handboken Palokuntayhdistys 
toimii 24.03.2021 43 300 40 860

Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakoulu

Bedömning av effekterna av räddnings-
branschens workshop om post-traumatiska 
symtom 24.03.2021 100 720 60 432

Hämeen ammattikorkeakoulu

Risk-Informed Fire Safety of sustainable 
sprinklered buildings using computational 
modeling (RIFS) 24.03.2021 156 335 78 168

Älvdalarnas räddningsverk
Utveckling av avtalsbrandkårsverksamhetens 
livskraft i glesbygden 24.03.2021 232 261 185 766

Räddningsinstitutet
Handbok om ledning av 
räddningsverksamheten (PTJ) 24.03.2021 260 168 193 974

Räddningsinstitutet
NouHätä? Effekterna av säkerhetsutbildningen 
för unga 24.03.2021 270 478 200 656

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 
- Räddningsbranschens 
Centralorganisation i Finland ry Brandsäkerhetsveckan 2021 24.03.2021 515 000 464 000

Egentliga Finlands Räddningsverk Räddningsväsendets IKT i en föränderlig omvärld 21.05.2021 1 229 736 330 000

Suomen Palopäällystöliitto - Finlands 
Brandbefälsförbund r.y.

Räddningsbranschens workshop om 
rehabilitering och förebyggande av post-
traumatiska symtom 16.09.2021 61 650 28 250

Kari Telaranta
Antaganden om förmågan i anslutning till 
säkerheten i hemmet 16.09.2021 29 040 29 040

Samuli Taira
Ledarskapskulturen vid Finlands räddningsverks 
stationer 16.09.2021 32 400 29 040

Mikko Puolitaival
Fenomenbaserad säkerhetsfostran. Läroplanen 
ändrades, hur påverkas säkerhetsfostran? 16.09.2021 31 096 29 840

Aleksi Rinta-Paavola
Pyrolysmodeller för trä inom funktionell 
brandplanering 16.09.2021 37 800 37 800

Finlands Avtalsbrandkårers Förbund 
rf

Avtalsbrandkåristernas civila kunnande och 
dess utnyttjande inom räddningsväsendet 16.09.2021 45 800 45 800

Västra Nylands räddningsverk Brandkårernas finska mästerskap 2021 (Jehumalja) 16.09.2021 103 078 51 539
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Sökande Projekt Besluts- 
datum

Projektets 
totala  
kostnader 

Beviljat 
understöd, 
(euro)

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 
- Räddningsbranschens 
Centralorganisation i Finland ry

Riskanalysmodeller vid förebyggande av 
olyckor – prognostisering av Byggnadsbränder i 
ett föränderligt Finland 16.09.2021 55 555 55 555

Laurea Ammattikorkeakoulu Oy Projektet Palokaveri 16.09.2021 105 190 84 152

Meteorologiska institutet

Omarbetning av konsekvensanalysmodellen 
för farliga ämnen, ESCAPE, så att den 
motsvarar de behov som konstaterats inom 
räddningsväsendet 16.09.2021 225 000 90 000

Suomen Palopäällystöliitto -  
Finlands Brandbefälsförbund r.y.

MentalFireFit - När elden slocknat kan tankarna 
fortsätta att mala 16.09.2021 119 075 119 075

Aalto-universitetet
Multifysisk simulering av betongs 
brandtekniska beteende 16.09.2021 240 000 120 000

Räddningsinstitutet
Räddningsverkens anmälningsförfaranden och 
myndighetssamarbete vid brandutredningar 16.09.2021 214 481 160 790

Räddningsinstitutet
Finslipat forskningsresultat för spridning och 
utnyttjande (4T-projektet) 16.09.2021 301 047 225 665

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 
- Räddningsbranschens 
Centralorganisation i Finland ry Kampanjen NouHätä! 2022 16.09.2021 302 000 301 700

Finlands Dövas Förbund rf

Översättningar med förklaringar på tydligt 
teckenspråk av brandsäkerhetssymboler 
som tagits fram av Papunet samt 
primärsläckningsutbildning för våra studerande 25.10.2021 9 500 9 500

CTIF Finlands nationella 
kommitté/Räddningsbranschens 
Centralorganisation i Finland rf CTIF Finlands nationella kommitté 25.10.2021 180 000 144 000

Forsknings- och utvecklingsprojekt, 
totalt   4 975 232 3 174 049

SPECIALUNDERSTÖD
MATERIELPROJEKT OCH LARMSYSTEM  2021 
(möte 21.5.2021)

Sökande Understödets syfte
Totala 
kostnader  
(euro)

Godtagbara 
kostnader  
(euro)

Beviljat 
understöd 
(euro)

Norra Savolax räddningsverk Peke-terminaler (2 st.) 21 585 12 200 4 880

Preiviikin VPK ry Fyrhjuling, släpvagn för fyrhjuling och lavettvagn 28 255 28 055 11 222

Heinäjoen VPK ry Begagnad manskapsbil 38 750 38 750 15 500

Idänpään ja Ympäristön VPK ry Manskapsbil 88 000 40 000 16 000

Järvenpään Vapaaehtoinen 
Palo- ja Pelastusyhdistys r.y. Manskapstransportbil 68 000 40 000 16 000

Koljalan VPK r.y. Manskapstransportbil 62 130 40 000 16 000

Rengon VPK r.y. Manskapstransportbil 74 680 40 000 16 000

Vesikansan VPK r.y. Begagnad manskapstransportbil 41 008 40 000 16 000

Nakkilan VPK r.y. Manskapsbil 92 522 40 000 16 000

Panelian VPK ry Stödfordon för vattenförsörjningsenheten 88 740 40 000 16 000
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Sökande Understödets syfte
Totala 
kostnader  
(euro)

Godtagbara 
kostnader  
(euro)

Beviljat 
understöd 
(euro)

Räddningsverket i Uleåborg-
Nordöstra Österbotten Manskapstransportbil (Kuusamo) 68 200 40 000 16 000

Oulun Vapaaehtoinen 
Palokunta ry Manskapsbil 64 000 40 000 16 000

Norra Karelens räddningsverk Larm- och ledningssystem 41 000 41 000 16 400

Norra Savolax räddningsverk Ledningsbil (Varkaus) 52 000 50 905 20 362

Södra Österbottens 
räddningsverk Befolkningslarm (Alajärvi, Jalasjärvi) 52 762 52 762 21 105

Kajanalands räddningsverk Befolkningslarm (Vuolijoki, Hyrynsalmi och Ristijärvi) 59 520 59 520 23 808

Norra Savolax räddningsverk
Högeffektsbefolkningslarm (Rautaniemi i Kuopio, 
Juankoski) 69 000 69 000 27 600

Länsi-Vesilahden VPK ry Båt 69 339 69 339 27 735

Pihlavan VPK r.y. Brandbåt 75 000 75 000 30 000

Norra Karelens räddningsverk Ledningsbil (Joensuu) 158 600 80 000 32 000

Kokemäen VPK r.y. Skärsläckningssystem för röjningsbil, sanering 102 100 83 000 33 200

Södra Karelens räddningsverk Larmsystem för normala förhållanden (Villmanstrand) 100 000 100 000 40 000

Pirkkalan Vapaaehtoinen 
Palokunta ry Brandbåt + trailer (Pirkkala) 136 102 100 102 40 041

Kajanalands räddningsverk Vattenräddningsenhet 110 000 110 000 44 000

Helsingfors räddningsverk
Lätt släckningsbil/mindre utryckningsfordon för 
första åtgärder (Helsingfors, Gårdsbacka) 336 474 120 000 48 000

Helsingfors räddningsverk
Lätt släckningsbil/mindre utryckningsfordon för 
första åtgärder 336 474 120 000 48 000

Jäkärlän VPK r.y. Lätt släckningsbil 197 000 120 000 48 000

Norra Karelens räddningsverk Lätt släckningsbil (Niinivaara) 292 800 120 000 48 000

Södra Österbottens 
räddningsverk Befolkningslarm (Kurikka, Östermark och Seinäjoki) 136 865 136 865 54 746

Päijänne-Tavastlands 
räddningsverk Tankbil (Nastola) 418 316 140 000 56 000

Mellersta Nylands 
räddningsverk Tankbil (Kervo-Tusby) 446 000 140 000 56 000

Mellersta Österbottens 
och Jakobstadsområdets 
räddningsverk Tankbil (Lestijärvi) 291 400 140 000 56 000

Viialan VPK ry Tankbil 320 000 140 000 56 000

Östra Nylands räddningsverk Släckningsbil (Sibbo) 592 000 160 000 64 000

Päijänne-Tavastlands 
räddningsverk Släckningsbil (brandstationen i Paavola) 447 936 160 000 64 000

Mellersta Nylands 
räddningsverk Släckningsbil (brandstationen i Vandaforsen) 582 800 160 000 64 000

Egentliga Tavastlands 
räddningsverk Släckningsbil (Janakkala) 541 000 160 000 64 000

Kymmenedalens 
räddningsverk Släcknings-/räddningsbil (Fredrikshamn) 372 000 160 000 64 000

Birkalands räddningsverk Släckningsbil (Lempäälä) 395 000 160 000 64 000
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Sökande Understödets syfte
Totala 
kostnader  
(euro)

Godtagbara 
kostnader  
(euro)

Beviljat 
understöd 
(euro)

Norra Savolax räddningsverk Släckningsbil (Nilsiä) 416 000 160 000 64 000

Södra Savolax räddningsverk Släckningsbil (Pieksämäki) 366 800 160 000 64 000

Lapplands räddningsverk Släckningsbil (Rovaniemi) 390 600 160 000 64 000

Västra Nylands räddningsverk Röjningsbil (centralbrandstationen i Esbo) 744 000 180 000 72 000

Egentliga Tavastlands 
räddningsverk Släckningsbil med tank (brandstationen i Oitti) 541 000 180 000 72 000

Kymmenedalens 
räddningsverk

Släckningsbil med tank (Kouvola 
verksamhetsområde) 372 000 180 000 72 000

Egentliga Finlands 
Räddningsverk Bil med skylift (Åbo) 806 000 180 000 72 000

Satakunta räddningsverk Släckningsbil med tank (Meri-Pori) 501 732 180 000 72 000

Mellersta Finlands 
räddningsverk Släckningsbil med tank (Keuru) 496 000 180 000 72 000

Österbottens räddningsverk Släckningsbil med tank (Pörtom, Närpes) 356 562 180 000 72 000

Räddningsverket i Uleåborg-
Nordöstra Österbotten Bil med skylift (Uleåborg) 1 160 000 180 000 72 000

Lapplands räddningsverk Släckningsbil med tank (Posio) 409 000 180 000 72 000

Materielprojekt totalt  14 027 052 5 566 498 2 226 599

SPECIALUNDERSTÖD
BYGGNADSPROJEKT 2021 
(möten 24.3.2021 och 21.5.2021)

Sökande Understödets syfte
Totala 
kostnader  
(euro)

Godtagbara 
kostnader 
(euro)

Beviljat 
understöd  
(euro)

Pyhäjärvi stad Yttertaket på brandstationens bilhall 37 200 37 200 14 880

Muurlan VPK r.y. Förnyelse av brandstationens yttertak 38 890 38 890 15 556

Jomala FBK rf Byggande av nytt garage 129 704 129 704 51 881

Karis FBK r.f. Totalrenovering av brandstationen 150 000 144 874 57 950

Porin VPK ry Totalrenovering av brandstationen 270 000 183 797 73 519

Bosund Frivilliga Brandkår rf
Totalrenovering och utByggnad av 
brandstationsByggnaden 362 300 362 300 144 920

Oulainens stad Totalrenovering av brandstationen 434 000 429 800 171 920

Villmanstrands stad Byggande av ny brandstation i Lauritsala 13 198 000 11 052 000 220 000

Helsingfors stad Byggande av ny brandstation i Kånala 9 653 000 8 916 867 220 000

Helsingfors FBK rf Byggande av ny brandstation 2 158 000 2 158 000 220 000

Nurmes stad Byggande av ny brandstation 2 551 920 2 001 113 220 000

Toholampi kommun Köp av fastighet och omByggnad till brandstation 1 026 680 1 026 680 220 000

Kannonkoski kommun Byggande av ny brandstation i Kannonkoski 1 956 000 1 740 955 220 000

Björneborgs stad Byggande av brandstation i Norrmark 4 735 000 4 114 000 220 000

Simo kommun Reparation av taket på brandstationen i Simo 186 000 186 000 74 400

Byggnadsprojekt totalt 36 886 694 32 522 180 2 145 026
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ALLMÄNT UNDERSTÖD
TILL ORGANISATIONER I RÄDDNINGSBRANSCHEN FÖR 2022 
(möte 1.12.2021)

Sökande Understödets syfte

Ansökt 
understöd 
(euro)

Beviljat 
understöd 
(euro)

Brandforskningsrådet rf
Förebyggande av bränder och främjande av 
räddningsverksamheten 13 000 13 000

Pohjois-Karjalan Pelastusalanliitto ry
Förebyggande av bränder och främjande av 
räddningsverksamheten 56 000 50 000

Pohjois-Savon Pelastusalan Liitto ry
Förebyggande av bränder och främjande av 
räddningsverksamheten 64 000 58 000

Keski-Suomen Pelastusalan Liitto ry
Förebyggande av bränder och främjande av 
räddningsverksamheten 80 000 70 000

Helsingfors Räddningsförbund rf
Förebyggande av bränder och främjande av 
räddningsverksamheten 71 000 71 000

Kaakkois-Suomen Pelastusalanliitto ry
Förebyggande av bränder och främjande av 
räddningsverksamheten 80 000 80 000

Hämeen Pelastusliitto ry
Förebyggande av bränder och främjande av 
räddningsverksamheten 129 000 129 000

FSB - Finlands svenska Brand- och 
räddningsförbund rf

Förebyggande av bränder och främjande av 
räddningsverksamheten 165 000 160 000

Uudenmaan Pelastusliitto - Nylands 
Räddningsförbund ry

Förebyggande av bränder och främjande av 
räddningsverksamheten 189 000 166 000

Finlands Avtalsbrandkårers Förbund rf 
(SSPL)

Förebyggande av bränder och främjande av 
räddningsverksamheten 216 000 180 000

Sotningsbranschens Centralförbund (NKL)
Förebyggande av bränder och främjande av 
räddningsverksamheten 228 650 210 000

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry
Förebyggande av bränder och främjande av 
räddningsverksamheten 212 000 212 000

Finlands Brandbefälsförbund r.y. (SPPL)
Förebyggande av bränder och främjande av 
räddningsverksamheten 434 000 434 000

Räddningsbranschens Centralorganisation 
i Finland ry (SPEK)

Förebyggande av bränder och främjande av 
räddningsverksamheten 1 545 300 1 545 000

Allmänt understöd totalt  3 482 950 3 378 000
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SPECIALUNDERSTÖD
AVTALSBRANDKÅRERNAS UTRUSTNING  2021 
(alla möten)

Avtalsbrandkår Anskaffning Beviljat 
datum

Totala  
kostnader 
(euro)

Godtagbara 
kostnader 
(euro)

Beviljat 
(euro)

Kiimingin VPK ry Utrustning 26.02.2021 2 450 279 111

Utsjoen VPK r.y. Utrustning 26.02.2021 1 178 1 178 471

Isojoen palomiehet ry Utrustning 26.02.2021 1 275 1 275 510

Vasa FBK rf Utrustning och materiel 26.02.2021 1 752 1 752 700

Vaaralan VPK r.y. Materiel 26.02.2021 1 765 1 765 706

Snappertuna FBK r.f. Utrustning 26.02.2021 1 817 1 817 725

Mietoisten VPK ry Materiel 26.02.2021 1 830 1 830 732

Karungin VPK ry Utrustning 26.02.2021 2 973 1 843 737

Heinäjoen VPK ry Utrustning 26.02.2021 3 017 1 869 747

Vihtarin VPK ry Materiel 26.02.2021 1 972 1 972 788

Lauritsalan VPK r.y. Utrustning 26.02.2021 2 096 2 096 838

Hyvinkään konepajan TPK ry Utrustning och materiel 26.02.2021 2 142 2 142 856

Enontekiön VPK ry Utrustning 26.02.2021 2 141 2 141 856

Ylöjärven VPK ry Utrustning 26.02.2021 2 153 2 153 861

Rautpohjan VPK ry Utrustning 26.02.2021 2 368 2 368 947

Armilan ja Kourulanmäen VPK ry Materiel 26.02.2021 2 386 2 386 954

Vehkalahden VPK ry Utrustning 26.02.2021 2 550 2 550 1 020

Saarenkylän VPK ry Utrustning 26.02.2021 2 635 2 635 1 053

Rantsilan Palomiesyhdistys ry Utrustning 26.02.2021 7 467 2 747 1 098

Borgå FBK rf Utrustning 26.02.2021 2 761 2 761 1 104

Valkealan Jokelankylän VPK ry Materiel 26.02.2021 2 893 2 893 1 157

Tarvasjoen VPK r.y. Utrustning 26.02.2021 3 273 3 087 1 234

Malmin VPK - Malms FBK ry Utrustning och materiel 26.02.2021 3 953 3 278 1 311

Kuivasensaaren VPK ry Materiel 26.02.2021 3 352 3 352 1 340

Friherrsin VPK r.y. Utrustning och materiel 26.02.2021 3 808 3 773 1 509

Idänpään ja ympäristön VPK ry Utrustning och materiel 26.02.2021 4 419 4 010 1 604

Mynämäen VPK r.y. Materiel 26.02.2021 4 022 4 022 1 608

Honkajoen V.P.K. r.y. Materiel 26.02.2021 4 122 4 122 1 648

Jokioisten VPK ry Utrustning och materiel 26.02.2021 4 476 4 476 1 790

Naantalin VPK ry Materiel 26.02.2021 5 726 5 726 2 000

Risten VPK r.y. Utrustning 26.02.2021 5 168 5 168 2 067

Esbo FBK rf Utrustning 26.02.2021 5 303 5 303 2 121

Valkealan Jokelankylän VPK ry Byggnad 26.02.2021 5 907 5 907 2 362

Kemin VPK r.y. Utrustning 26.02.2021 5 959 5 959 2 383

Kodisjoen VPK ry Utrustning 26.02.2021 6 356 6 356 2 542

Noormarkun VPK ry Utrustning och materiel 26.02.2021 9 111 6 693 2 677

Paloniemen VPK r.y. Utrustning 26.02.2021 6 746 6 746 2 698

Pitkäjärven VPK ry Utrustning 26.02.2021 7 974 7 839 3 135
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Avtalsbrandkår Anskaffning Beviljat 
datum

Totala  
kostnader 
(euro)

Godtagbara 
kostnader 
(euro)

Beviljat 
(euro)

Hammars FBK r.f. Utrustning och materiel 26.02.2021 8 886 7 919 3 167

Viialan VPK ry Utrustning och materiel 26.02.2021 8 901 8 901 3 560

Kuuman VPK ry Utrustning 26.02.2021 9 560 9 560 3 823

FBK i Åbo r.y. Materiel 26.02.2021 10 474 10 474 4 189

Lavian VPK r.y. Utrustning 26.02.2021 11 576 11 576 4 630

Savukosken VPK r.y. Materiel 26.02.2021 11 805 11 805 4 722

Köklax FBK rf Materiel 26.02.2021 12 155 12 155 4 861

Långvik FBK rf Utrustning 26.02.2021 12 241 12 241 4 896

Bobäck FBK r.f. Utrustning och materiel 26.02.2021 14 014 12 457 4 982

Karleby FBK rf Materiel 26.02.2021 13 500 13 500 5 400

Dragnäsbäck FBK r.f. Materiel 26.02.2021 14 146 14 146 5 658

Euran VPK ry Utrustning 26.02.2021 14 776 14 776 5 910

Pihlavan VPK r.y. Utrustning 26.02.2021 15 977 14 866 5 946

Asolan VPK r.y. Utrustning och materiel 26.02.2021 15 082 15 082 6 032

Parkanon VPK ry Utrustning och materiel 26.02.2021 17 478 17 478 6 991

Savion VPK ry Utrustning och materiel 26.02.2021 19 508 19 508 7 803

Jäkärlän VPK r.y. Utrustning och materiel 26.02.2021 20 598 20 598 8 239

Porin VPK ry Utrustning och materiel 26.02.2021 25 146 25 038 10 015

Rautpohjan VPK ry Utrustning 24.03.2021 773 768 307

Isnäs FBK rf Materiel 24.03.2021 1 735 1 735 693

Kuhmalahden V.P.K. r.y. Utrustning 24.03.2021 2 914 2 914 1 165

Rautpohjan VPK ry Utrustning 24.03.2021 3 407 3 343 1 337

Bosund FBK rf Utrustning och materiel 24.03.2021 4 637 3 452 1 380

Paipis FBK rf Utrustning och materiel 24.03.2021 3 816 3 816 1 526

Ekenäs FBK r.f. Materiel 24.03.2021 3 999 3 999 1 599

Tammisalon VPK r.y. Materiel 24.03.2021 4 328 4 328 1 731

Vanhan Käpylän VPK ry Utrustning och materiel 24.03.2021 5 177 5 177 2 070

Helsingfors FBK rf Utrustning och materiel 24.03.2021 5 353 5 270 2 107

Levannon VPK r.y. Utrustning och materiel 24.03.2021 5 559 5 559 2 223

Panelian VPK ry Materiel 24.03.2021 5 736 5 736 2 294

Ahtialan VPK ry Utrustning 24.03.2021 9 396 9 396 3 758

Halikon VPK ry Utrustning och materiel 24.03.2021 10 288 10 288 4 115

Lapin VPK ry Utrustning 24.03.2021 11 155 11 155 4 462

Ekenäs FBK r.f. Utrustning 24.03.2021 11 430 11 430 4 572

Vihdin VPK r.y. Utrustning 24.03.2021 11 452 11 452 4 580

Nakkilan VPK r.y. Utrustning 24.03.2021 11 462 11 462 4 584

Ulvilan VPK r.y. Utrustning 24.03.2021 14 660 14 660 4 663

Jokelan VPK ry Utrustning och materiel 24.03.2021 14 041 12 369 4 947

Lahden VPK r.y. Utrustning 24.03.2021 12 391 12 391 4 956

Teuron-Kuuslammin VPK ry Utrustning och materiel 24.03.2021 16 632 16 632 6 652

Pakinkylän VPK ry Byggnad 24.03.2021 19 336 19 336 7 734
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Avtalsbrandkår Anskaffning Beviljat 
datum

Totala  
kostnader 
(euro)

Godtagbara 
kostnader 
(euro)

Beviljat 
(euro)

Forssan VPK ry Utrustning och materiel 24.03.2021 20 998 19 648 7 859

Kip Service Oy / Kip 
fabriksbrandkår Utrustning och materiel 24.03.2021 26 260 23 762 9 504

Vehmaan VPK r.y. Utrustning 21.05.2021 774 774 309

Kvevlax FBK rf Utrustning 21.05.2021 1 014 1 014 405

Meltauksen VPK r.y. Utrustning och materiel 21.05.2021 1 283 1 283 513

Bosund FBK rf Utrustning och materiel 21.05.2021 1 500 1 500 600

Honkajoen V.P.K. r.y. Utrustning 21.05.2021 1 687 1 687 674

Kouvolan VPK ry Materiel 21.05.2021 1 729 1 729 690

Haga FBK r.f. Materiel 21.05.2021 2 753 2 753 1 101

Karigasniemen VPK r.y. Materiel 21.05.2021 3 978 3 978 1 591

Wessö FBK rf Utrustning och materiel 21.05.2021 4 921 4 864 1 945

Karhulan VPK r.y. Byggnad 21.05.2021 5 092 5 092 2 036

Uudenkoiviston VPK r.y. Utrustning och materiel 21.05.2021 6 010 6 010 2 404

Lauritsalan VPK r.y. Utrustning 21.05.2021 7 049 7 049 2 819

Vahdon VPK r.y. Utrustning 21.05.2021 7 092 7 092 2 836

Bosund FBK rf Materiel 21.05.2021 7 150 7 150 2 860

Kakskerran VPK ry Materiel 21.05.2021 10 598 10 300 4 120

Hinnerjoen VPK ry Utrustning 21.05.2021 12 548 12 349 4 939

Enonkosken VPK r.y. Materiel 21.05.2021 12 400 12 400 4 960

Kuusiston VPK r.y. Materiel 21.05.2021 14 479 14 479 5 791

Alakemijoen VPK r.y. Materiel 21.05.2021 17 681 17 681 7 072

Perttulan VPK ry Utrustning och materiel 21.05.2021 26 108 26 099 10 439

Veikkola VPK-FBK 2 Utrustning 16.09.2021 910 457 182

Karhulan VPK r.y. Utrustning 16.09.2021 860 589 235

Kittilän VPK 2 Utrustning 16.09.2021 1 428 1 428 571

Asolan VPK r.y. Utrustning 16.09.2021 1 441 1 441 576

Kittilän VPK 1 Materiel 16.09.2021 1 480 1 480 592

Pargas Frivilliga Brandkår r.f. Utrustning 16.09.2021 1 760 1 760 704

Järvenpään Vapaaehtoinen 
Palo- ja Pelastusyhdistys r.y. Utrustning 16.09.2021 1 953 1 953 781

Ylihärmän sammutusmiehet ry Utrustning 16.09.2021 2 035 2 035 814

Valkeakosken VPK 2 Byggnad 16.09.2021 2 366 2 366 946

Marudd FBK rf Utrustning och materiel 16.09.2021 4 187 2 427 970

Vihtarin VPK ry Byggnad 16.09.2021 2 512 2 512 1 004

Broby FBK r.f. Utrustning 16.09.2021 2 642 2 642 1 056

Tuiskulan VPK ry Utrustning 16.09.2021 2 791 2 791 1 116

Kårböle FBK r.f. Utrustning och materiel 16.09.2021 2 817 2 817 1 126

Vesikansan VPK r.y. Utrustning 16.09.2021 3 058 3 058 1 223

Oijärven VPK ry Utrustning 16.09.2021 3 770 3 770 1 507

Oulunkylän VPK ry Utrustning och materiel 16.09.2021 4 268 4 268 1 707
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Avtalsbrandkår Anskaffning Beviljat 
datum

Totala  
kostnader 
(euro)

Godtagbara 
kostnader 
(euro)

Beviljat 
(euro)

Borgå FBK rf Materiel 16.09.2021 4 359 4 359 1 743

Tuusulan VPK r.y. Utrustning och materiel 16.09.2021 4 498 4 498 1 799

Puistolan VPK r.y. Materiel 16.09.2021 4 559 4 559 1 823

Hyvinkään VPK r.y. Utrustning 16.09.2021 4 639 4 639 1 855

Mäntsälän VPK ry Utrustning 16.09.2021 5 225 5 225 2 090

Nokian VPK r.y. Materiel 16.09.2021 5 543 5 543 2 217

Veikkola VPK-FBK 1 Materiel 16.09.2021 5 901 5 901 2 360

Tampereen VPK r.y. Materiel 16.09.2021 6 763 6 763 2 705

Valkeakosken VPK 1 Utrustning och materiel 16.09.2021 10 747 10 747 4 298

Kaarinan VPK 2 Utrustning och materiel 16.09.2021 12 908 12 908 5 163

Kauttuan tehtaiden VPK ry Utrustning 16.09.2021 13 851 13 018 5 207

Kaarinan VPK 1 Byggnad 16.09.2021 13 715 13 715 5 486

Liedon VPK r.y. Utrustning och materiel 16.09.2021 14 969 14 969 5 987

Anttolan VPK ry Materiel 16.09.2021 19 366 19 366 7 746

Mikkelin Esikaupungin VPK ry Byggnad 16.09.2021 19 858 19 858 7 943

Piikkiön VPK ry Utrustning och materiel 16.09.2021 20 400 20 400 8 159

Kokemäen VPK r.y. Utrustning 16.09.2021 26 747 24 228 9 691

Sääksjärven VPK ry Utrustning och materiel 16.09.2021 25 865 25 555 10 221

Klaukkalan Metsäkylän VPK ry Utrustning 25.10.2021 1 332 1 332 532

Kellokosken VPK 2 Utrustning 25.10.2021 1 517 1 517 606

Ekenäs FBK r.f. Utrustning 25.10.2021 1 747 1 747 698

Kurikan Palomiehet ry Utrustning 25.10.2021 1 880 1 880 751

Vasa FBK rf Utrustning och materiel 25.10.2021 2 546 2 516 1 006

Rautpohjan VPK ry Utrustning 25.10.2021 3 116 3 093 1 237

Kouvolan VPK ry Utrustning 25.10.2021 3 401 3 401 1 360

Tuusulan VPK r.y. Utrustning 25.10.2021 3 912 3 912 1 564

Lempäälän VPK ry Utrustning och materiel 25.10.2021 4 003 3 984 1 593

Hindhår-Boe FBK r.f. Utrustning 25.10.2021 4 219 4 219 1 687

Pornaisten VPK ry Utrustning 25.10.2021 5 484 4 971 1 988

Ahtialan VPK ry Utrustning 25.10.2021 6 268 5 855 2 342

Hyvinkään konepajan TPK ry Utrustning och materiel 25.10.2021 6 305 6 305 2 522

Kellokosken VPK 1 Utrustning 25.10.2021 7 319 7 319 2 927

Teuron-Kuuslammin VPK ry Materiel 25.10.2021 9 993 9 993 3 997

Tyrvään VPK r.y. Materiel 25.10.2021 11 414 11 414 4 565

Kakskerran VPK* Materiel 25.10.2021 19 959 19 959 4 583

Marudd FBK rf Materiel 25.10.2021 11 500 11 500 4 600

Hinnerjoen VPK ry Utrustning 25.10.2021 12 574 12 574 5 029

Saariselän VPK ry Materiel 25.10.2021 19 940 19 940 7 976

Tirilän VPK r.y. Utrustning och materiel 25.10.2021 20 277 20 277 8 110

Virkkalan VPK ry Utrustning och materiel 25.10.2021 25 695 25 601 10 240

Nokian VPK r.y. Materiel 25.10.2021 32 055 32 055 12 822
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Avtalsbrandkår Anskaffning Beviljat 
datum

Totala  
kostnader 
(euro)

Godtagbara 
kostnader 
(euro)

Beviljat 
(euro)

Kårböle FBK r.f. Utrustning och materiel 01.12.2021 859 859 343

Degerö FBK - Laajasalon VPK ry Utrustning och materiel 01.12.2021 1 668 1 121 448

Asolan VPK r.y. Utrustning 01.12.2021 1 361 1 361 544

Jyväskylän VPK ry Materiel 01.12.2021 1 860 1 860 744

Leppälahden VPK r.y. Materiel 01.12.2021 3 098 3 098 1 239

Parkanon VPK ry Utrustning och materiel 01.12.2021 3 722 3 722 1 488

Kittilän VPK r.y. Materiel 01.12.2021 6 012 4 340 1 736

Naantalin VPK ry Utrustning och materiel 01.12.2021 4 441 4 441 1 776

Saarenkylän VPK ry Utrustning 01.12.2021 4 488 4 488 1 795

Marudd FBK rf Utrustning och materiel 01.12.2021 4 896 4 886 1 954

Snappertuna FBK r.f. Utrustning 01.12.2021 5 125 5 125 2 050

Paloniemen VPK r.y. Utrustning 01.12.2021 6 150 6 150 2 459

Ventelän VPK r.y. Utrustning 01.12.2021 7 613 6 718 2 687

Herralan VPK r.y. Utrustning 01.12.2021 7 170 7 170 2 868

Salmentaan VPK r.y. Byggnad 01.12.2021 8 866 8 866 3 546

Köyliön VPK ry Utrustning och materiel 01.12.2021 9 063 9 063 3 625

Gammelgård nejdens FBK Utrustning och materiel 01.12.2021 9 987 9 987 3 994

Pirkkalan VPK ry Utrustning 01.12.2021 10 093 10 093 4 037

Wessö FBK rf Utrustning 01.12.2021 11 523 10 841 4 336

Kankaanpään VPK r.y. Utrustning 01.12.2021 12 532 12 532 5 012

Pomarkun VPK ry Materiel 01.12.2021 19 162 19 162 7 664

Avtalsbrandkårer, totalt   1 396 228 1 360 999 539 429
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2. Brandskyddsfondens intäkts- och kostnadskalkyl  

01.01.2021 - 31.12.2021 01.01.2020 - 31.12.2020 

KOSTNADER AV VERKSAMHET

Material, förnödenheter och varor

Inköp under räkenskapsperioden 1 235,86 1 068,64

Personalkostnader 23 372,18 27 300,45

Inköp av tjänster 395 144,62 317 736,18

Övriga kostnader 3 927,52 -423 680,18 1 381,52 -347 486,79

ÅTERSTOD I -423 680,18 -347 486,79

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

Finansiella intäkter  9 971,32 9 971,32 0,00 0,00

ÅTERSTOD II -413 708,86 -347 486,79

ÖVERFÖRINGSEKONOMINS INTÄKTER OCH KOSTNADER

Kostnader

Till lokalförvaltningen 3 871 858,00 4 208 005,00

Till näringslivet -59,00 24 391,00

Till icke-vinstsyftande sammanslutningar 5 845 957,00 5 250 265,17

Till hushållen 107 811,00 -30 169,00

Till statsförvaltningen 972 769,00 -10 798 336,00 1 580 435,00 -11 032 927,17

ÅTERSTOD III -11 212 044,86 -11 380 413,96

INTÄKTER AV SKATTER OCH OBLIGATORISKA AVGIFTER

Avgifter av skattenatur 11 658 090,12 11 391 058,37

Betalda mervärdesskatter -11 679,22 11 646 410,90 -9 398,14 11 381 660,23

RÄKENSKAPSPERIODENS INTÄKTS-/
KOSTNADSÅTERSTOD 434 366,04 1 246,27
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3. Brandskyddsfondens balansräkning  

31.12.2021 31.12.2020

AKTIVA

OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR

KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Resultatregleringar 138 339,17 138 339,17 884,99 884,99

KASSA, BANKTILLGODOHAVANDEN OCH ANDRA 
FINANSIERINGSMEDEL 

Resultatregleringar 22 862 441,57 22 862 441,57 22 246 797,08 22 246 797,08

OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR 
SAMMANLAGT 23 000 780,74 22 247 682,07

AKTIVA SAMMANLAGT 23 000 780,74 22 247 682,07

PASSIVA

EGET KAPITAL

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

Förändringar i kapitalet från tidigare 
räkenskapsperioder 3 700 896,58 3 699 650,31

Räkenskapsperiodens intäkts-/kostnadsåterstod 434 366,04 10 710 537,36 1 246,27 10 276 171,32

FRÄMMANDE KAPITAL

KORTFRISTIGT

Leverantörsskulder 13 720,23 5 333,64

Poster som ska redovisas vidare 1 003,15 1 423,11

Resultatregleringar 11 914 587,00 11 278 999,00

Andra kortfristiga skulder 360 933,00 12 290 243,38 685 755,00 11 971 510,75

FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 12 290 243,38 11 971 510,75

PASSIVA SAMMANLAGT 23 000 780,74 22 247 682,07
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4. Brandskyddsfondens finansieringskalkyl 2021

1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019

EGEN VERKSAMHET

Brandskyddsavgifter 11 658 090,12 11 391 058,37 11 402 540,45

Ränteinkomster och intäktsföring av vinst 9 971,32 0,00 30,00

Utgifter för inköp av varor och tjänster -396 380,48 -318 804,82 -339 240,02

Personalkostnader -23 372,18 -27 300,45 -22 592,16

Övriga utgifter -15 606,74 -10 779,66 -21 542,81

PENNINGFLÖDET FRÅN EGEN VERKSAMHET 11 232 702,04 11 034 173,44 11 019 195,46

ÖVERFÖRINGSEKONOMI 

Inkomstöverföringar till lokalförvaltningen -3 871 858,00 -4 208 005,00 -4 133 516,00

Inkomstöverföringar till näringslivet 59,00 -24 391,00 -224 230,00

Inkomstöverföringar till hushållen -107 811,00 30 169,00 -34 520,00

Övriga inkomstöverföringar inom landet -6 818 726,00 -6 830 700,17 -6 381 042,00

PENNINGFLÖDET FRÅN ÖVERFÖRINGSEKONOMIN -10 798 336,00 -11 032 927,17 -10 773 308,00

PENNINGFLÖDET FRÅN INVESTERINGARNA 0,00 0,00 0,00

FINANSIERING

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

Förändring i skulden 318 732,63 -1 050 211,39 1 577 989,08

PENNINGFLÖDET FRÅN FINANSIERINGEN 318 732,63 -1 050 211,39 1 577 989,08

FÖRÄNDRING I LIKVIDA MEDEL 753 098,67 -1 048 965,12 1 823 876,54

LIKVIDA MEDEL 1.1 22 247 682,07 23 296 647,19 21 472 770,65

LIKVIDA MEDEL 31.12 23 000 780,74 22 247 682,07 23 296 647,19
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5. Bokslutsnoter
Bilaga 1: Principerna för upprättande av bokslutet samt bokslutets 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 43968000 Kostnadsersättningar för sam-
arbete, interna. Sekretariatets personalkostnader med lönebikostnader uppgick under berättelseåret till 327 376,56 euro 
och 2020 till sammanlagt 278 644,42 euro.

Jämförbarhet med tidigare år 

Bokslutet för 2021 är jämförbart med bokslutet för 2020. 

Bilaga 2: Dispositionsplan för fondens medel
  2021 2020 2019

- oppen i euro Plan Utfall Plan Utfall Plan Utfall

1. Allmänna understöd 
till räddningsbranschens 
organisationer

3 290 000 3 290 000 3 220 000 3 220 000 3 220 000 3 220 000

2. Specialunderstöd för 
Byggnadsprojekt

1 600 000 2 145 026 1 900 000 2 080 044 2 000 000 1 886 858

3. Specialunderstöd för 
Materielanskaffning

1 800 000 2 226 599 1 880 000 2 385 800 2 220 000 2 518 488

4. Specialunderstöd för forsknings- 
och utvecklingsprojekt 

3 460 000 3 174 049 3 300 000 3 739 933 3 350 000 3 309 354

4.1. Läromedel  50 360  499 914  513 933

4.2. Databehandling  330 000  0  41 828

4.3. Forskning och utveckling  297 757  711 674  1 544 784

4.4. Upplysning och rådgivning  426 577  983 000  951 710

4.5. Övriga projekt  205 489  106 256  219 229

4.6. Standardisering  0  0  22000

4.7. Stipendier  125720  2000  15 870

4.8. Ansökan med prioriterade 
områden

 1 738 146  1 437 089   

5. Specialunderstöd i form 
av mindre understöd till 
avtalsbrandkårer 

500 000 539 429 400 000 434 486 420 000 392 828

6. Förvaltningsutgifter 450 000  423 680 400 000 347 487 390 000 370 771

Totalt 11 100 000 11 798 783 11 100 000 12 207 750 11 600 000 11 698 299
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Bilaga 3: Specifikation av personalkostnaderna
  2021 2020

Personalkostnader 19 815,00 23 146,00

Löner och arvoden 19 815,00 23 146,00

Lönebikostnader 3 557,18 4 154,45

Pensionskostnader 3 199,28 3 777,27

Övriga lönebikostnader 357,90 377,18

Totalt 23 372,18 27 300,45

Ledningens löner och arvoden 0,00 0,00

varav resultatbaserade poster 0,00 0,00

Naturaförmåner 0,00 0,00

Ledningen 0,00 0,00

Övrig personal 0,00 0,00

Semesterlöneskuld 0,00 0,00

Bilaga 9: Finansiella poster i balansräkningen och skulder

31.12.20 Rörlig ränta Fast ränta Sammanlagt

Under 1 år 1 - 5 år Över 5år Under 1 år 1 - 5 år Över 5år

Finansiella poster bland 
aktiva

Samlingskontofordringar 
på staten 0,00 0,00 0,00 22 862 441,57 0,00 0,00 22 862 441,57

Totalt 0,00 0,00 0,00 22 862 441,57 0,00 0,00 22 862 441,57

Bilagorna 4–8, 10–15 till Brandskyddsfondens bokslut 2021
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 10 Statliga borgensförbindelser, statsgarantier och andra 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 Förändring i skulden Inget att anmäla

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

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



6. Underskrifter 

Bokslutshandlingen har godkänts i Helsingfors den 28 februari 2022.

Brandskyddsfondens styrelse

Päivi Nerg, ordförande 

Statens revisionsverk ansvarar för bokföringsenhetens revision och ger en 
revisionsberättelse över revisionen.

Mika Kättö, vice ordförande

Petri Mero, medlem

Mari Rantanen, medlem

Vesa-Pekka Tervo, medlem

Jaakko Pukkinen, medlem

Brita Somerkoski, medlem

Paula Werning, medlem

 

 

Hyväksyn Palosuojelurahaston vuoden 2021 tilinpäätöksen. 

 

 

Helsingissä 8.3.2022 

 

 

 

Mika Kättö 

Palosuojelurahaston hallituksen varapuheenjohtaja 

M i k a  K ä t t ö
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