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ja kehittämistoimintaan, valistukseen ja neuvontaan sekä standardisointiin voidaan myöntää
myös muille toimijoille. Rahoitusta hankkeisiin voidaan myöntää myös valtion virastoille ja
laitoksille. Apurahoja ja stipendejä rahastosta voidaan lisäksi myöntää hakijan
henkilökohtaiseen käyttöön tai hankkeeseen.

Diagram 1. Beviljade understöd 2000–2020
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1.1 Ledningens översikt
Brandskyddsfonden arbetar aktivt och förbehållslöst för
främjande av brandförebyggande arbete och räddningsverksamhet. Fonden är en viktig finansiär när det gäller olika
utvecklingsprojekt inom räddningsväsendet samt brandstationsprojekt och materielanskaffningar som är knutna till
räddningsverksamhet. Fondens understödsstrategi och verksamhet styrs av räddningsbranschens gemensamma mål och
riktlinjer samt av räddningsväsendets strategi och forskningsriktlinjer. Med fondens understöd främjas forskningen inom
branschen, utvecklingen av kompetensen hos räddningsväsendets personal, larmberedskapen och kontinuiteten i
avtalsbrandkårsverksamheten. Fonden främjar den grundläggande uppgiften, dvs. brandsäkerhet, men tar samtidigt
hänsyn till strukturella förändringar i samhället och omriktar
vid behov sina understöd. Med understöden stöds främjandet av räddningsverksamheten och brandförebyggandet på
olika håll i Finland, såväl i städerna som i glesbygden.
År 2018 låg fokus i fondens verksamhet framför allt på att effektivisera den interna och externa kommunikationen, på att
utvärdera konsekvenserna av reformen av räddningsväsendet och av lagen om placeringsfonder samt på att utvärdera och utveckla den interna kontrollen och riskhanteringen.
Inom kommunikationen satsade man framför allt på sådana
forsknings- och utvecklingsprojekt som fonden finansierar
och på att öka den typen av ansökningar och förbättra deras
kvalitet. Fonden publicerade en uttömmande, efterfrågad
och omfattande publikation om forsknings- och utvecklingsprojekt som genomförts med bidrag från fonden. Publikationen riktar sig till räddningsbranschen och kommer att uppdateras årligen. Fondens styrelse tog i bruk en utvärderingsram
som utvecklats för utvärdering av den interna kontrollen
och riskhanteringen vid statens ämbetsverk och inrättningar. Fonden fortsatte att granska den interna kontrollens och
riskhanteringens tillstånd genom att identifiera, beskriva och
precisera riskerna i verksamheten i slutet av 2018.
Fonden fortsatte det goda samarbetet med inrikesministeriet genom att följa upp de konsekvenser som reformen av
räddningsväsendet och omarbetningen av bestämmelserna
om räddningsväsendet får för fondens understödspraxis och
förberedelserna i samband med den. I slutet av berättelseåret godkändes ändringar i lagen om brandskyddsfonden,
som fonden beaktar i sitt arbete. Lagändringarna trädde i
kraft den 1 januari 2019. Brandskyddsfonden anser det viktigt
att fondens medel även i fortsättningen används på ett så
verkningsfullt sätt som möjligt för förebyggande av bränder
och projekt som främjar räddningsverksamheten. I samband
med reformen av lagen om placeringsfonder godkändes en
ny bestämmelse enligt vilken inrikesministeriet godkänner
fondens resultatmål på framställning av fondens styrelse.

Under verksamhetsåret sammanträdde styrelsen sex gånger.
Antalet beslut som styrelsen fattade fortsatte att öka jämfört
med tidigare år. År 2018 fattade styrelsen sammanlagt 439
beslut (2017: 432 och 2016: 379 beslut), av vilka 334 gällde
understöd (2017: 292). Sammanlagt ansöktes hos fonden om
25,6 miljoner euro (2016: 20,86 miljoner euro) och beviljades
10,83 miljoner euro (2016: 11,49 miljoner euro). Det betyder
att cirka 42,3 procent av understödsansökningarna bifölls
(2016: 55,1 procent). Flest understöd beviljades i form av allmänna understöd (29 procent) och minst i form av mindre
understöd (4 procent).
Styrelsen anser att fondens ekonomiska ställning är god och
stabil. Fonden följer det ekonomiska läget i samhället och
försäkringsverksamhetens utveckling då den prognostiserar
utvecklingen för influtna brandskyddsavgifter.

1.2 Effektivitet
Brandskyddsfondens mål är att uppnå största möjliga effekt
med varje euro som beviljas i understöd. De centrala understödsobjekten är forsknings- och utvecklingsverksamhet i
räddningsbranschen, allmänna understöd till organisationer
inom räddningsbranschen, organisationernas upplysningsoch utbildningsverksamhet samt brandstations- och materielprojekt genomförda av räddningsområden, kommuner
och avtalsbrandkårer. Fonden är en viktig finansiär när det
gäller olika utvecklingsprojekt samt brandstationsprojekt
och materielanskaffningar inom räddningsväsendet.
Under berättelseåret uppgick det totala beviljade understödet till 10 833 805 euro, varav cirka 4,29 miljoner euro beviljades kommuner, cirka 4,60 miljoner euro organisationer inom
räddningsbranschen, cirka 1,05 miljoner euro avtalsbrandkårer och cirka 0,88 miljoner euro andra aktörer. Tabell 1 anger
närmare hur understöden fördelades mellan de olika typerna
av understöd. Tabell 2 beskriver fördelningen av understöd
enligt mottagargrupp och typ av understöd.

Tabell 1. Beviljade understöd enligt typ av understöd 2018
BEVILJADE UNDERSTÖD

Mn euro

Procent

Materiel

2,26

21 %

Byggnader

2,18

20 %

Forskning och utveckling

2,78

26 %

Mindre understöd

0,40

4%

Allmänna understöd

3,22

29 %

10,83

100 %

Totalt
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Yleisavustukset

3,22

29 %

Yhteensä

10,83

100 %

Kaavio 2. Vuonna 2018 myönnetyt avustukset
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fonden beviljat – specialunderstöd för byggnadsprojekt, korthet på s. 6–26.
specialunderstöd för materielprojekt, mindre understöd för
Tabell 2. Fördelning av understöd enligt mottagargrupp och typ av understöd
Understöd

Kommuner

Materiel

1 971 395 €

289 267 €

Byggnader

1 806 804 €

368 922 €

Forsknings- och utvecklingsprojekt

Organisationer inom räddningsbranschen

516 516 €

1 382 592 €

Mindre understöd

Övriga*

882 549 €
395 760 €

Allmänna understöd
Totalt

Avtalsbrandkårer

3 220 000 €
4 294 715 €

4 602 592 €

1 053 949 €

882 549 €

*Övriga: Specialunderstöd för statliga inrättningar och statligt finansierade organisationer beviljades bland annat för fem projekt vid Räddningsinstitutet till ett belopp på sammanlagt 0,49 miljoner euro. Även ett projekt vid Aalto-universitetet, tre projekt som genomförs av aktiebolag
och fyra stipendieprojekt ingår.

Specialunderstöd för byggnadsprojekt
Understöd för byggnadsprojekt kan beviljas kommuner,
räddningsverk och avtalsbrandkårer för byggande av nya
brandstationer och för omfattande totalrenovering eller utbyggnad av gamla brandstationer. Räddningsverk och kommuner kan även beviljas understöd för projekt som gäller
övningsområden. År 2018 beviljades projektunderstöd för
nybyggnad endast för projekt som inte hade startat innan
fonden fattade beslut om projektet. När det gäller projekt för
totalrenovering av gamla brandstationer bedömer fonden
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noggrant de omedelbara och långsiktiga fördelarna samt i
vilken mån renoveringen bidrar till en längre användningstid för byggnaden. Vid fördelningen av understöden beaktas
tillgången till räddningsväsendets tjänster och till personal
samt tryggandet av arbetsförmågan i hela landet. Fonden
kommer att utreda vilka eventuella konsekvenser som reformen av räddningsväsendet och av lagstiftningen om räddningsväsendet får för understödet för byggnadsprojekt.

Bild 1. Kiukaisten VPK:s nya brandstation. Brandstationen är 702 m2 (utbildningslokaler, fyra fordonsplatser och en tvätthall med genomfart).
Brandkåren flyttade in den 28 juli 2018 och statsminister Juha Sipilä invigde brandstationen den 25 augusti 2018. Brandskyddsfonden beviljade
220 000 euro i understöd för projektet 2016. Kiukaisten VPK har årligen 45–65 uppdrag. Bild: Teemu Saari

År 2018 mottog fonden 27 nya ansökningar. Sammanlagt 15
byggnadsunderstöd beviljades, vilket motsvarar 55,6 procent av ansökningarna (2017: 80,9 procent). Den regionala
fördelningen av de beviljade byggnadsunderstöden beskrivs
i tabell 3. Av de beviljade byggnadsunderstöden hänförde
sig 8 till nybyggnad, 6 till totalrenovering eller utbyggnad
av brandstationer och 1 till byggande av övningsområden.
Byggnadsunderstöden fördelades mellan kommuner (12)
och avtalsbrandkårer (3), men en del av kommunernas
byggnadsprojekt gäller brandstationer för avtalsbrandkårer.

Under berättelseåret var det sammanlagda beloppet av understöd för byggnadsprojekt 2 175 726 euro (2017: 2 261 305
euro). Det genomsnittliga beloppet av understöd till kommuner var 150 567 euro (2017: 126 183 euro och 2016:
159 575 euro.) Det genomsnittliga beloppet av understöd
till avtalsbrandkårer var 122 974 euro (2017: 147 983 euro
och 2016: 169 245 euro.)

Tabell 3. Regional fördelning av beviljade understöd för byggnadsprojekt
och antal ansökningar 2016–2018
Regionförvaltningsverket

2018
Beviljade understöd/
antal ansökningar

2017
Beviljade understöd/
antal ansökningar

2016
Beviljade understöd/
antal ansökningar

Södra Finland

3/7

4/5

6/7

Sydvästra Finland

2/7

3/4

3/5

Västra och Inre Finland

4/5

1/2

2/4

Östra Finland

3/5

4/5

2/2

Norra Finland

1/1

4/4

1/1

Lappland

1/1

0/0

0/0

Åland

1/1

1/1

0/1

Totalt

15 / 27

17 / 21

14 / 20
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År 2018 var det maximala understödet för byggnadsprojekt
220 000 euro. Sammanlagt sju projekt beviljades maximalt
understöd: Tavastehus stad, Luumäki kommun, Polvijärvi
kommun, Puolanka kommun, Sulkava kommun, Åbo stad
och Dragnäsbäck FBK rf. Understöd av olika storlek beviljades Kontiolax kommun, Mänttä-Vilppula stad, Birkalands
räddningsverk, Rekolan VPK ry, Risten VPK ry, Torneå stad,
Vårdö kommun och Äänekoski stad.

Specialunderstöd för materielprojekt
Räddningsverk och avtalsbrandkårer kan beviljas understöd
för materielprojekt. Med hjälp av materielprojekten förnyas

räddningsväsendets fordonspark och föråldrade befolkningslarmsystem, tryggas räddningsväsendets verksamhetsmöjligheter under föränderliga förhållanden och förbättras räddningsverkens ledningsberedskap. Understöd för
materielprojekt beviljas oftast för den tunga fordonsparken,
där anskaffningskostnaderna är stora.
Inom ansökningstiden fick fonden 95 ansökningar om
understöd. Totalt beviljades 2 260 662 euro i understöd.
Den regionala fördelningen av beviljade materielunderstöd
beskrivs i tabell 4. Jämförelsesiffror anges för 2017 och 2016.
Antalet ansökningar om materielunderstöd var större 2018
än året innan.

Tabell 4. Regional fördelning av beviljade materielunderstöd
och antal ansökningar 2016–2018
Region

2018
Beviljade understöd/
antal ansökningar

2017
Beviljade understöd/
antal ansökningar

2016
Beviljade understöd/
antal ansökningar

28 / 39

19 / 38

16 / 34

7 / 18

7/7

5/8

11 / 15

12 / 14

10 / 12

Östra Finland

5 / 16

10 / 13

9 / 10

Norra Finland

0/0

3/3

3/4

Lappland

3/6

6/6

5/6

Åland

0/1

0/2

1/6

Totalt

54 / 95

57 / 83

49 / 80

Södra Finland
Sydvästra Finland
Västra och Inre Finland

När Brandskyddsfonden beviljar understöd beaktar den regionförvaltningsverkens prioritetsordning för projekten, den
regionala anslagskvoten och materielprojekt enligt ansökningsanvisningen. År 2018 hade räddningsverken separata
prioritetsordningar för ansökningarna från räddningsverken
och avtalsbrandkårerna i sina regioner. På detta sätt kunde
bägge gruppernas ansökningar beaktas bättre.
Sammanlagt 54 materielprojekt beviljades understöd, vilket
motsvarar 57 procent av ansökningarna. Motsvarande siffra
för 2017 var 54 beviljade understöd (69 procent) medan siffran för 2016 var 49 beviljade understöd (61 procent).
Räddningsverken lämnade in sammanlagt 67 projektansökningar och 38 projekt (57 procent) beviljades understöd.
Räddningsverken beviljades totalt 1 971 395 euro i understöd 2017. Avtalsbrandkårerna lämnade in sammanlagt 28
projektansökningar och 16 projekt (57 procent) beviljades
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understöd. Avtalsbrandkårerna beviljades totalt 289 267
euro i understöd.

Tabell 5. Beviljade materielunderstöd enligt typ av
materiel
Räddningsverk

FBK

Totalt

Lätt fordon

4

8

12

Tungt fordon

28

1

29

Specialmateriel

0

4

4

Befolkningslarm

5

-

5

Terminal

1

-

1

Båt

-

3

3

38

16

54

Typ

Totalt

Bild 2. Helsingfors räddningsverks bil med skylift togs i bruk våren 2018. Bilens lyfthöjd är 60 m och sidoräckvidd cirka 34 m. Brandskyddsfonden beviljade 72 000 euro i understöd för bilen i maj 2016. Bild: Mårten Hellbom

Bild 3. Imatra räddningsverks räddningsdykarbil togs i bruk i januari 2018. Bilen har fem personplatser och två platser för dykare med
utrustning. Dykaren klär på sig vattendykutrustningen under utryckningen. Brandskyddsfonden beviljade 38 000 euro i understöd för
räddningsdykarbilen. Räddningsverket har cirka 20 vattenräddningsuppdrag årligen. Bild: Matti Oikkonen

Bild 4. Imatra räddningsverks räddningsdykarbil, kupéutrymmet.
Bild: Matti Oikkonen
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Mindre understöd för avtalsbrandkårer
Mindre understöd för avtalsbrandkårer beviljas sådana frivilliga brandkårer, anstaltsbrandkårer, fabriksbrandkårer,
militärbrandkårer och andra sammanslutningar inom räddningsbranschen som har ett avtal enligt räddningslagen
med det lokala räddningsväsendet. Brandmannaföreningarnas ungdomsavdelningar kan beviljas mindre understöd
för skyddsutrustning. Understöden syftar till att effektivisera
larmberedskapen eller öka arbetssäkerheten genom materielanskaffningar. Understöden främjar också avtalsbrandkårsverksamhetens kontinuitet och förutsättningar. Beslut om
mindre understöd fattas på varje fondstyrelsemöte.
Under verksamhetsåret inlämnades sammanlagt 157 ansökningar om mindre understöd, varav 150 bifölls och 7 fick
avslag. Totalt beviljades 395 760 euro i understöd (2017:
368 009 euro.) Det genomsnittliga beviljade understödet var
2 638 euro (2017: 2 648 euro), det minsta beviljade understödet var 79 euro och det största 9 448 euro.
Största delen av understödsansökningarna gällde avtalsbrandkårernas utrustnings- och materielanskaffningar. Åtta
av ansökningarna gällde byggnadsprojekt. Två ansökningar
gällde anskaffning av begagnade fordon. Under tre års tid
har avtalsbrandkårerna kunnat ansöka om understöd för
ordnande av säkerhetskommunikations- och utbildningsevenemang och andra evenemang för barn och unga och
mindre materielanskaffningar i samband med dem samt för
gemensam utrustning för ungdomsläger. Fem sådana ansökningar lämnades in till fonden.
Mindre understöd beviljas alla projektansökningar som
uppfyller villkoren för understöd. Flest ansökningar inkom
från Satakunta och Mellersta Nyland, som beviljades mindre
understöd i 32 respektive 21 fall. Därefter följde Egentliga
Tavastland, Helsingfors, Birkaland, Västra Nyland och Egentliga Finland, som beviljades 3–7 understöd. I Päijänne-Tavastland, Södra Österbotten, Norra Savolax respektive Uleåborg-Nordöstra Österbotten beviljades en avtalsbrandkår
understöd. Från Södra Savolax, Norra Karelen, Älvdalarna
och Kajanaland inkom inga ansökningar.
Fördelningen av understöden motsvarar till stor del fördelningen året innan. Den regionala spridningen beror bland
annat på att avtalens innehåll varierar mellan de olika räddningsverken.

Allmänna understöd och specialunderstöd för
organisationer inom räddningsbranschen
Allmänt understöd kan beviljas organisationer inom räddningsbranschen och andra motsvarande sammanslutningar
för förebyggande av bränder och främjande av räddningsverksamheten. Fonden har understött brandkårsutbildning i
syfte att bidra till att upprätthålla och förbättra den lagstadga-
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de utbildningsnivån för frivillig personal och för personal med
arbetet som bisyssla. Utbildning för unga och kvinnor ordnas
för att trygga och förbättra verksamhetsförutsättningarna för
den frivilliga brandkårsverksamheten i vårt land. Via den yrkesinriktade påbyggnads- och kompletteringsutbildningen
kan sotare och brandbefäl förbättra sin yrkeskompetens. Allmänna understöd beviljas dessutom som stöd för upplysning
och rådgivning riktad till allmänheten. Syftet är att förbättra
allmänhetens kunskaper och färdigheter om hur man förebygger bränder och hur man bör agera i nödsituationer.
År 2018 beviljades sammanlagt 3 030 000 euro i allmänt
understöd (2017: 2 875 000 euro). Allmänt understöd beviljades Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö - Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland ry tillsammans med
nio regionala räddningsförbund och tre regionala enheter,
Suomen Palopäällystöliitto - Finlands Brandbefälsförbund ry,
Nuohousalan Keskusliitto ry (Sotningsbranschens Centralförbund), Finlands Avtalsbrandkårers Förbund rf och Brandforskningsrådet rf.

Sotningsbranschens Centralförbund
Brandskyddsfonden beviljade Sotningsbranschens Centralförbund 220 000 euro i allmänt understöd 2018. Med hjälp
av det allmänna understödet från Brandskyddsfonden kunde förbundet genom utbildning och upplysning informera
olika målgrupper om brand- och boendesäkerhet.
Verksamhet
Under 2018 fortsatte Sotningsbranschens Centralförbund
och Utbildningsstyrelsen arbetet med att förnya yrkesutbildningen när det gäller sotningsbranschens examina. I
och med reformen finns grunderna för sotningsbranschens
examina i tjänsten eGrunder, som administreras av Utbildningsstyrelsen. Reformen möjliggör utbildning inom kompetensområdet för sotning med stöd av rättigheterna att
ordna yrkesexamen och specialyrkesexamen i husteknik.
När examenskommittéerna avslutade sin mandatperiod fick
förbundet en egen representant i arbetslivskommittén för
husteknik, som inledde sitt arbete 2018. Dessutom har förbundet en representant i prognostiseringsgruppen för den
byggda miljön.
År 2018 förekom en viss förändring i antalet studerande för
yrkesexamen, vilket bland annat berodde på antalet personer som avlade delexamina. Den återhållsamma inställningen till att studera till sotarmästare fortsatte, vilket åtminstone
temporärt avspeglas i utbildningsverksamheten genom att
intresset för att inleda sådana studier är litet.
Förbundet fortsatte informera om sotarutbildningen. Målet
var att göra sotningsbranschen genomskådlig och till ett alternativ för unga som planerar sin yrkeskarriär. Informationen
via sociala medier utökades aktivt. Dessutom informerades det

Karta 1. Den regionala fördelningen av mindre understöd
till avtalsbrandkårer 2018.
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om utbildningen i förbundets egen medlemstidning. De direkta kontakterna med utbildningsanordnarna intensifierades.
Sotningsbranschens Centralförbund deltog tillsammans
med inrikesministeriets räddningsavdelning, Brandskyddsfonden, Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland,
Finanssialan Keskusliitto ry (Finansbranschens Centralförbund), Finlands Brandbefälsförbund, räddningsverken och
räddningsförbunden i ordnandet av evenemanget Brandsäkerhetsveckan, som bland annat omfattade En dag på brandstationen och Nordiska brandvarnardagen. Målet med Brandsäkerhetsveckan är att få var och en att fundera över sin egen
beredskap, sin roll och sitt ansvar i brandsäkerhetsfrågor.
Med hjälp av ett allmänt understöd som beviljades av Brandskyddsfonden genomfördes en kampanj för att få fastighetsägare att låta utbildade, yrkeskunniga sotare som avlagt
yrkesexamen i sotning sota fastigheterna med lagstadgade
intervall. Kampanjen riktades framför allt till de regioner som
2018 ingick i det avtalsbaserade systemet. Kampanjen omfattade bild- och videomaterial för de sociala medierna och
dessutom behandlades temat i radion. Enligt de nyckeltal
som fåtts gav kampanjen gott resultat och fick god respons
både av de egna medlemmarna och av konsumenterna.
Med stöd av de erfarenheter som fåtts fortsätter kampanjen
på nationell nivå 2019.
Samarbetet med intressentgrupperna förstärktes med målet
att förenhetliga kommunikationen om olika helheter som
gäller brand- och boendesäkerhet. Kommunikationskompetensen förstärktes genom att förbundet anställde en kommunikations- och utbildningsplanerare, som bland annat har
i uppgift att utveckla kommunikationen så att den svarar på
nuvarande och framtida utmaningar.
Samarbetet kring utbildningsdagar och kring uppdateringen
av de tekniska anvisningarna fortsatte med Finlands Brandbefälsförbund, Uppvärmningsenergi Föreningen och andra
intressentgrupper. Av intressentgrupperna deltog bland annat Motiva och yrkeshögskolan Hämeen ammattikorkeakoulu i arbetsgruppen för utveckling av grunderna för sotningsbranschens examen.
På nationell nivå har diskussionen om småskalig vedeldning
och de utsläpp av små partiklar som den ger upphov till intensifierats. De sotningsåtgärder som förbättrar brand- och
boendesäkerheten förbättrar även energieffektiviteten och
minskar utsläppen från den småskaliga vedeldningen. Genom samarbetet med Helsingforsregionens miljötjänster
HRM fästes uppmärksamhet vid möjligheterna att lagra trä
och optimera lagringen i stadsplaneområden.
Arbetet för att förbättra arbetssäkerheten inom sotningsbranschen fortsatte. Vidare försökte man genom upplysning
och samarbete med intressentgrupperna få fastighetsägar-
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na att se över fastigheternas taksäkerhetsutrustning så att
den är i ett ändamålsenligt skick. Inom utbildningen främjas
arbetssäkerheten genom undervisning i korrekta arbetssätt
och användning av skyddsutrustning samt genom att betona förutseende planering och ett tankesätt där arbetssäkerheten är i fokus.
Via förbundets medlemstidning, som utkommer fyra gånger
per år, nåddes förutom medlemmarna även de viktiga intressentgrupperna. Dessutom har upplysningsarbete bedrivits
med hjälp av broschyrer som riktar sig till konsumenterna.

Finlands Brandbefälsförbund
Brandskyddsfonden beviljade Finlands Brandbefälsförbund
355 000 euro i allmänt understöd 2018. Brandskyddsfondens
allmänna understöd och specialunderstöd och den övriga
finansieringen på projektbasis utgör årligen 30–35 procent
av förbundets verksamhetsinkomster. Fondens allmänna
understöd riktas i sin helhet till förbundets utbildningsverksamhet, expertverksamhet, internationella verksamhet och
tillhandahållandet av medlemstjänster. Understödet gör det
möjligt att främja kompetensen inom räddningsväsendet
och att tillämpa ett experimenterande och innovativt grepp
i förbundets verksamhet. Dessutom kan förbundet gratis
erbjuda räddningsväsendets representanter och andra intresserade till exempel material som anknyter till branschutvecklingen. Tack vare stödet från Brandskyddsfonden har
priserna på utbildning hållits rimliga. Expertverksamheten
skulle vara betydligt småskaligare utan understöden.
Utbildning
Under verksamhetsåret överskred förbundet sina planenliga
kvantitativa mål för utbildningen: sammanlagt ordnades 53
evenemang (enligt planen: 50) med 3 130 deltagare (2 700)
medan antalet utbildningsdagar uppgick till 4 386 (3 900). Föreläsningar och utbildningar inom ramen för 32 olika evenemang streamades på webben eller laddades ner 2 640 gånger.

Tabell 6. Finlands Brandbefälsförbunds utbildningar och deltagarantal under verksamhetsåret
2018
Jämförelse

Antal evenemang

Deltagare

Utbildningsdagar

Plan 2018

50

2 700

3 900

Utfall 2018

53

3 130

4 386

Utöver att ordna centraliserade, nationella utbildningar följde förbundet också den etablerade modellen för regional
utbildning. Syftet med de regionala utbildningarna var att
utveckla ledningen av den senaste tekniken och taktiken
inom räddningsverksamheten samt att träna och öka personalledningskompetensen.

Deltagande i utbildning via olika nättjänster, exempelvis
Skype, har blivit en bestående verksamhetsform, som oberoende av platsen möjliggör interaktiv utbildning.
I linje med sin verksamhetsidé sörjde förbundet för att personer med befäls- och underbefälsuppgifter inom räddningsväsendet och samarbetsmyndigheter genom utbildningsverksamheten fick ny, utvidgad och tillämpad kompetens av
hög kvalitet som de behöver i sitt arbete. Utbildningsverksamhetens teman behandlade ingående såväl räddningsverksamhet, förebyggande av olyckor, personalledning som
arbetarskydd. Förbundet lanserade nya utbildningstjänster,
bland annat evenemanget Road Rescue som handlar om
vägtrafikräddning.
Brandbefälsförbundet ordnade också tävlingar. Den viktigaste var brandkårernas finska mästerskap (Jehumalja), i vilket 37 lag deltog. FM-tävlingen är en av de äldsta tävlingarna
i yrkesskicklighet i vårt land och det största årliga tävlingsevenemanget i branschen.
Säkerhetskommunikation
Brandbefälsförbundet höll aktivt kontakt med partnerskapsnätverkets arbetsgrupp för säkerhetskommunikation
och andra säkerhetskommunikatörer i branschen. Tillsammans med arbetsgruppen för säkerhetskommunikation ordnade förbundet framgångsrika studiedagar på temat säkerhetskommunikation, och deras popularitet märktes både på
deltagarantalet och på responsen.
Säkerhetskommunikationen via elektroniska kanaler har också fortsatt.
Bland de mässor som ordnades inom branschen deltog förbundet bland annat i Educa-mässan och i säkerhetsmässan
Turvallisuusmessut.

samarbetspartner värderingarna inom räddningsbranschen.
Förbundets nationella kommission för mentalt arbetarskydd
har utfört ett viktigt arbete, som bland annat resulterade i
ett projekt för mentalt arbetarskydd och debriefing inom
räddningsväsendet. Förbundet hade också en representant
i arbetshälsogruppen för reformen av räddningsväsendet.
Internationell verksamhet
Förbundets deltagande och inflytande i internationell verksamhet höll samma nivå som tidigare år. Nytt för året var ett
femårigt avtal med Sankt Petersburgs universitet för brandmän. Inom ramen för avtalet ordnades i Sankt Petersburg
tre utbildningar för finländska innehavare av brandbefälstjänster, och dessutom förbereddes för 2019 utbildningar i
brandundersökning och arktisk verksamhet samt bilaterala
konferenser.
Tre personer deltog i den nordiska studievecka som ordnades i Sverige.
Förbundet deltog regelbundet och aktivt i FEU:s (Federation
of the European Union Fire Officer Associations) verksamhet,
där Finlands viktigaste ansvarsområde är brandmännens arbetssäkerhet (firefighter safety).
Det samarbetsforum för internationella frågor som inrättats
av förbundet och riktar sig till finländska aktörer i räddningsbranschen har etablerat sig som en del av utvecklingen av
den internationella verksamheten. Medlemmar i forumet är
förutom Brandbefälsförbundet också Räddningsbranschens
Centralorganisation i Finland, inrikesministeriet och Räddningsinstitutet.

Den verksamhet kring säkerhetskommunikation som förbundet bedrivit i samarbete med andra aktörer inom räddningsbranschen har bidragit till att öka beredvilligheten hos
räddningsväsendets personal att aktivare delta i säkerhetskommunikationen och utvecklingen av den.

Medlemstjänster och organisationsverksamhet
Förbundets mål att främja gemenskapskänslan i branschen
uppfylldes i enlighet med förbundets strategi, servicelöften
och verksamhetsplan. I förbundets evenemang deltog personer från olika brandbefälsgrupper och brandkårsformer
på bredare basis än tidigare. Särskilt glädjande var att även
den yngre befälsgenerationen och frivilligpersonalen deltog
i brandbefälsdagarna i högre grad än tidigare.

Expert- och utvecklingsverksamhet
Förbundets fortsatte att ha en etablerad roll som expert
under verksamhetsåret. Förbundets egna sakkunnigorgan
sammanträdde regelbundet, och därtill hade förbundet en
representant i cirka 30 olika expertarbetsgrupper. Till förbundets experter utsågs i regel de personer bland medlemmarna och på fältet som hade den största sakkunskapen.

Samarbetet mellan organisationerna i branschen skedde
enligt etablerade former, och bland annat tillämpades samarbetshandlingen med Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland. Förbundet hade ett nära samarbete med
bland annat Finlands Avtalsbrandkårers Förbund, Sotningsbranschens Centralförbund, Finnsecurity och andra organisationer i säkerhetsbranschen.

Expertarbetsgruppernas arbete och rådgivning låg i centrum för expertverksamheten. På initiativ av inrikesministeriet och med särskild hjälp av Brandskyddsfonden uppdaterade Brandbefälsförbundet tillsammans med sina

Kommunikationen om förbundet och branschen skedde via
medlemstidningen, den månatliga bulletinen och olika elektroniska kanaler. Via förbundets verksamhet fick deltagarna
tillgång till den senaste kunskapen och informationen.
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Finlands Avtalsbrandkårers Förbund rf
Brandskyddsfonden beviljade Finlands Avtalsbrandkårers
Förbund rf 170 000 euro i allmänt understöd 2018. En höjning av det allmänna understödet jämfört med året innan
gjorde det möjligt att anställa en organisationschef. Detta
har haft en positiv inverkan på förbundets effektivitet och
centrala resultat.
Effektivitet och centrala resultat
Under året deltog förbundet i ett projekt lett av inrikesministeriet som syftade till att förnya räddningsväsendet.
Förbundet har en representant i arbetsgruppen för främjande av avtalsbrandkårsverksamheten och i arbetshälsogruppen.
Under året hjälpte förbundet aktivt sina medlemsorganisationer 289 gånger i samband med olika utmaningar för
brandkårsverksamheten.
Genom 14 elektroniska meddelanden och tre brev informerade förbundet under året avtalsbrandkårerna, räddningsväsendet och avtalsbrandkårsverksamheten om viktiga och
aktuella frågor. Förbundet förmedlade 13 gånger meddelanden till avtalsbrandkårerna på begäran av myndigheterna.
Dessutom delade förbundet gratis ut flera skrifter och broschyrer som gagnade brandkårsverksamheten till alla avtalsbrandkårer, räddningsverk och samarbetspartner, sammanlagt 41 690 stycken.
Under året deltog förbundet i tolv arbets-, styr- och samarbetsgrupper, delegationer och juryer.
I november besökte förbundet olika verksamhetsställen vid
räddningsväsendet i Estland. Det estniska brödraförbundet
Päästeliit var värd för resan.
Viktiga prestationer var 13 regionala och andra utbildningar
som förbundet ordnade för representanter för brandkårerna.
Det ordnades 16 lokala utbildningar och fältbesök. Under
utbildningarna har vikten och betydelsen av avtalsbrandkårernas rådgivnings- och upplysningsarbete lyfts fram, och
brandkårernas arbetshälsa och medlemsvärvning har främjats genom olika utbildningar. Under utbildningarna har
broschyrer som främjar rådgivnings- och upplysningsarbetet delats ut.
Expertisen inom avtalsbrandkårsverksamheten har säkerställts med hjälp av projekt och arbetsgrupper som behandlat utvecklingen av räddningsväsendet, och fem yttranden
om avtalsbrandkårsverksamheten har under årets lopp
lämnats till riksdagen och olika ministerier. Förbundet har
också deltagit i olika seminarier inom räddningsbranschen.
Dessutom förberedde förbundet tillsammans med Finlands
Brandbefälsförbund och Räddningsbranschens Centralor-
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ganisation i Finland avtalsbrandkårernas insats under aktualitetsdagarna för räddningsbranschens befäl.
Förbundet fortsatte att utveckla brandkårernas operativa
och övriga verksamhet i enlighet med strategin för avtalsbrandkårer 2020. I verksamheten beaktades även Räddningsväsendets strategi för 2025. Strategins huvudpunkter
presenterades i samband med utbildning om reformen av
räddningsväsendet.

Brandforskningsrådet rf
Brandskyddsfonden beviljade Brandforskningsrådet rf 9 800
euro i allmänt understöd 2018. Kostnaderna för brandforskningsrådets verksamhet finansieras i sin helhet med medlemsavgifter och fondens understöd.
Verksamhet och verksamhetsutveckling
I Brandforskningsrådets ledningsgrupp ingår representanter
för inrikesministeriet, miljöministeriet, säkerhets- och kemikalieverket Tukes, Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK, Stiftelsen för Brandskyddets Främjande
sr och stålbyggnadsbranschens organisation Teräsrakenneyhdistys ry. Ombudsuppgifterna sköttes av SPEK. I december
meddelade miljöministeriet att det inte längre kommer att
ingå i rådets ledningsgrupp.
Brandforskningsrådets ledningsgrupp sammanträdde sju
gånger. Dessutom ordnades tre möten i vilka medlemmar
i intressentgrupperna deltog. I det största intressentgruppsmötet deltog förutom ledningsgruppen representanter för
Kommunförbundet, partnerskapsnätverket, Olycksutredningscentralen, Aalto, Teknologiska forskningscentralen VTT,
arbetsgruppen för brandundersökning Palotutkinta 2020
och Finlands Brandbefälsförbund. Under mötet framförde
intressentgrupperna sina åsikter om förslaget att Brandforskningsrådet ska upphöra att existera som en registrerad
förening och i stället fortsätta som en organisation i form av
ett nätverk. Diskussionen visade att det även i fortsättningen
finns ett behov av nätverkande och framför allt av brandforskningsdagar.
Brandforskningsrådets ledningsgrupp fortsatte att planera
och organisera nätverkets roll, uppgifter och organisationssätt. Resultatet blev att man beslutade att rådet ska förbli en
registrerad förening och att verksamheten ska förnyas under
2019 i samband med ordnandet av brandforskningsdagarna.

Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland
Brandskyddsfonden beviljade Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK) 2 275 200 euro i allmänt
understöd 2018. Fondens effekter på SPEK:s verksamhet
syns bland annat i utvecklingen av kompetensen hos den
personal som deltar i räddningsarbetet samt i främjandet av

Bild 5. Storlägret för brandkårsungdomar 2018 i Lochteå, 1–7.7.2018. År 2016 beviljade Brandskyddsfonden 100 000 euro (13,4 procent) i understöd för lägret. Lägret ordnas vart fjärde år. År 2018 hade lägret 2 700 deltagare från mer än 200 brandkårer i Finland, nästan 20 brandkårer i
Tyskland och en avdelning i Ryssland. Bild: Samuli Rosenberg.

brandkårsutbildningen och verksamheten vid de frivilliga
brandkårerna. Tack vare understödet från fonden har SPEK
kunnat bidra till effektiviseringen av brandkårernas arbete
för att förebygga olyckor. Dessutom har SPEK tack vare understödet allmänt kunnat öka medvetenheten om brandsäkerhetsfrågor.
Utbildningsverksamhet
SPEK fortsatte med utbildningssystemet för deltidsanställda
som deltar i räddningsverksamhet och för de anställda vid
avtalsbrandkårerna. För utbildningsanordnarna producerades stödtjänster för den webbaserade lärmiljön och brandkårsregistret.
Antalet kompetenskonton i lärmiljön www.edu.spek.fi var
3 975 i slutet av året (en ökning på 250 procent jämfört med
året innan) och 426 personer hade lärar- dvs. kursledarbehörighet (en ökning på 140 procent).
I videotjänsten https://vimeo.com/spektv fanns i slutet av
året 381 korta undervisningsvideor, som är fritt tillgängliga
för alla och som har använts som utbildningsmaterial.
I förvaltningsdatabasen för säkerhetskompetens www.haka.
spek.fi fanns i slutet av året 38 695 registrerade personer, varav 24 procent var kvinnor.

Åtta studiedagar för kursledare ordnades, i vilka sammanlagt
152 kursledare deltog.
Forskning
Målet för forsknings- och utvecklingsverksamheten var att
producera information om aktuella fenomen och inträffade
olyckor (eldsvådor och situationer med brandrisk, störningssituationer) och om hur man ska agera i dessa situationer.
Enkäter gjordes om det strömavbrott i Kajanaland som orsakades av upplegor (dvs. snö som samlats på trädgrenarna)
samt om sommarens skogsbränder och brandkåristernas
deltagande i släckningsarbetet, och det informerades aktivt om resultatet av enkäterna. Dessutom samlades enkätmaterial in om säkerhetsutbildning och skador i samband
med heta arbeten, brandsäkerheten i kyrkor samt bränder i
byggnader som inträffat 2017. Materialet bearbetades för att
kunna användas för kommunikation och utbildning samt av
olika arbetsgrupper.
År 2018 färdigställdes två publikationer: en rapport om användning av IoT-teknik (Internet-of-Things) vid utvecklingen
av brandsäkerheten i byggnader och i en integrerad och intelligent miljö, som ingick i SPEK:s serie Puheenvuoroja, samt
ett avsnitt som behandlade brandolyckor i artikeln “Koti- ja
vapaa-ajan tapaturmat ovat merkittävä kansanterveysongelma” i tidskriften Duodecim.
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Forskningsresultaten presenterades under de nationella
sociologidagarna, brand- och räddningsbranschens forskarmöte, regionala försvarskurser, Kommunmarknaden, seminariet Tulityöseminaari samt andra branschevenemang och
vetenskapliga evenemang. Experterna gav aktivt intervjuer
i olika medier och skrev yttranden, meddelanden och expertartiklar. De deltog i ett flertal forum i Finland och utomlands där man behandlade brand- och boendesäkerheten
för specialgrupper och rent generellt samt utvecklingen av
brand- och räddningsbranschen.
Upplysning och rådgivning
Publikationer i bokserien ”SPEK opastaa” (SPEK vägleder)
omarbetades till en fritt tillgänglig, elektronisk form. Några
av dessa handböcker för olika anordningar (mobil, pekplatta, dator) hann publiceras före årsskiftet. Den arbetsgrupp
för brandskyddsteknisk utveckling som samordnas av SPEK
utarbetade handlingsmodeller och undervisningsmaterial
som bland annat gäller släckanläggningar, rökventilation
och brandlarmanläggningar. Resultaten av utvecklingsgruppens arbete finns (på finska) på nätet: http://www.spek.fi/
Suomeksi/Kehittaminen/Palontorjuntatekniikka
Rådgivnings- och experttjänsterna producerade följande elektroniska publikationer (på finska): Kerrostalon pa-

loturvallisuus, Pihan jäteastiat ja tuhopolttojen torjunta,
Alkusammuttimet, Paloturvalaitteet ja järjestelyt och Pelastussuunnittelu, opas yrityksille ja muille työyhteisöille. Handböckerna finns på adressen https://spek.onedu.fi/koulutus
under Taloyhtiöille och Työpaikoille.
Kompetensen hos SPEK:s experter har varit synlig i medierna även när det gäller säkerhetskommunikation. Ett centralt
mål för SPEK:s säkerhetskommunikation 2018 var att öka rollen för förtjänad media. Kulmen för förtjänad media nåddes
i slutet av november när SPEK:s brandmästare intervjuades
både i Yles Aamu-TV och i MTV:s Huomenta Suomi. SPEK
nämndes i över 470 artiklar och 930 uppdateringar i de sociala medierna.
Den säkerhetskommunikation som riktades till medborgarna koncentrerades i ännu högre grad än förut till kampanjer
och projekt, framför allt Brandsäkerhetsveckan.
Kontakterna med räddningsverken har intensifierats ytterligare inom ramen för säkerhetskommunikationen, särskilt
i samband med kampanjer. Centralorganisationen ökade
samordningen av räddningsförbundens säkerhetskommunikation genom att utarbeta en blankett för förbunden, med

Bild 6. XXVIII Allmänna brandkåristmötet den 9 juni 2018 i Vasa. Mötet hade 230 deltagare. Representanter för alla brandkårsformer deltog i mötet för att utveckla yrkesfärdigheten, arbetssäkerheten och verksamhetsförutsättningarna i branschen. Utöver mötet ordnades olika evenemang
med brandkårstema och trevlig samvaro för alla som deltar i brandkårsverksamhet. Bild: Esa Siltaloppi Media Oy.

16

Brandskyddsfonden

vars hjälp de kan följa upp och föra statistik över säkerhetskommunikationen på ett enhetligt sätt.

24365: http://www.spek.fi/Suomeksi/Palokuntatoiminta/Palokuntalaiset/Uutiskirjeet-2019/Uutiskirjeet-2018.

Kampanjen NouHätä! slog nytt rekord 2018 då hela 524 högstadier deltog och cirka 45 000 elever fick säkerhetsundervisning. Kampanjen utvecklades så att den låg i linje med
grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, och en heltäckande verksamhetsplan utarbetades.
Man fortsatte även att förbättra kvaliteten på läromedlen.
NouHätä!-undervisningen sköttes huvudsakligen av utbildarna vid räddningsverken, och deras färdigheter förbättrades med hjälp av ett seminarium för utbildare.

Internationell verksamhet
Den internationella verksamheten fokuserade på kommunikation och på att presentera det finländska kunnandet i
internationella nätverk och forum. I de sociala medierna lyfte man bland annat fram de internationella dimensionerna
av olika katastrofer (skogsbränder, klimatförändringen osv.),
och i det internationella nyhetsbrevet redogjordes för SPEK:s
projekt och verksamhet.

Även Brandsäkerhetsveckan slog rekord 2018. Evenemanget En dag på brandstationen ordnades på 359 platser och
hade cirka 120 000 besökare. Brandmetern, en webbenkät
som kartlägger kunskaperna i brandsäkerhet, besvarades
över 60 000 gånger.
Främjande av den frivilliga brandkårsverksamheten
Det allmänna brandkåristmötet i Vasa samlade över 200
brandkårister från olika delar av Finland. Under mötet behandlades konkreta lösningar med anknytning till det
verksamhetsprogram för brandkårerna som det beslutats
om under föregående möte. Verksamhetsprogrammet har
utarbetats av Räddningsbranschens Centralorganisation i
Finland, Finlands Avtalsbrandkårers Förbund och Finlands
Brandbefälsförbund, och lösningarna kan användas som utvecklingsunderlag av alla brandkårer.
För att följa åtgärdsrekommendationerna i verksamhetsprogrammet för brandkårerna inledde SPEK tillsammans med
fyra regionala räddningsförbund pilotprojektet ”24365 Palokuntamme parhaaksi” som handlar om hur man bäst kan
främja den egna brandkåren. Utbildningen av projektets
programmästare inleddes i november. Programmästarnas
uppgift är att stödja brandkårerna vid genomförandet av åtgärdsrekommendationerna.
Brandkårsungdomarnas motionskampanj Kuntohälytys
sporrade 14 ungdomsavdelningar att komma ut och röra på
sig. Målet med kampanjen var att ungdomarna ska röra på
sig mer under de övningar som ordnas varje vecka så att
övningarna blir mångsidigare.
SPEK kartlade avtalsbrandkåristernas erfarenheter av sommarens skogsbränder bland annat för att få information om
vilken belastning arbetet medfört, hur smidigt samarbetet
varit samt huruvida utrustningen och kunskaperna varit tillräckliga. Enkäten besvarades av 767 personer. Respondenterna bedömde att den egna belastningen varit rimlig och
vilopauserna lämpliga trots det stora antalet uppdrag och
de långa arbetspassen.
Närmare information om evenemang inom den frivilliga
brandkårsverksamheten finns (på finska) i nyhetsbrevet

Säkerhetsprojekt med medborgarna som målgrupp presenterades på EU-nivå, både i kommissionens Civil Protection
Forum och för kommissionens olika avdelningar, medlemsländerna och intressentgrupper som en del av det europeiska nätverket för informationsutbyte FIEP (Fire Information
Exchange Platform). SPEK:s styrelseordförande deltog i ett
internationellt symposium i Japan och berättade om Finlands strategi i fråga om beredskapsutbildning för medborgarna. Dessutom deltar SPEK i det internationella projektet BFireSafe@School, som finansieras via Erasmus+ och där
den bästa praxisen från NouHätä-kampanjen introduceras
på EU-nivå samtidigt som man får ta del av internationella
utvecklingsidéer.
Samarbetet med Östersjöstaternas råd fortsatte liksom det
aktiva arbetet inom takorganisationen CFPA-E i och med att
SPEK stod värd för organisationens årsmöte i Helsingfors.
Dessutom deltog representanter för SPEK aktivt i arbetet
inom CFPA-E:s alla kommittéer och arbetsgrupper.
Representanter för SPEK deltog i FN:s möte för europeiska
länder om förebyggande av katastrofrisker (European Forum of Disaster Risk Reduction, EFDRR) och i ett symposium
ordnat av Förenta staternas brandskyddsorganisation NFPA
som en del av CTIF:s representantmöte. I Finland lyftes organisationens expertis fram genom att man deltog i arbetet
inom uppföljningskommittén vid EU-fonden för inre säkerhet och inom nätverket för programmet för hantering av
katastrofrisker.
SPEK-gruppen
Till SPEK-gruppen hör 13 regionala räddningsförbund som
bland annat producerar utbildning för räddningsväsendet
och utvecklar säkerheten i respektive region genom upplysning och rådgivning.
I januari ordnade Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry (Västra-Finlands Räddningsförbund) på nytt världens största
kryssning för brandkårister, Tulimeri, med över 2 000 deltagare. Kryssningen samlar brandkårister från hela Finland,
vilket förklarar dess popularitet.
Ansvarig huvudarrangör för gruppens gemensamma storläger för brandkårsungdomar var Lapin Pelastusliitto ry,
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Bild 7. Selkeä poistumistiekartta kohokarttana. Erityisryhmien Älykäs Paloturvallisuus (ERÄS) –hankkeen tavoitteena oli edistää liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden paloturvallisuutta ja pelastustoimintaa
luomalla malli poistumisturvallisuuden kehittämiseksi. Palosuojelurahasto myönsi toukokuussa 2016 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:lle avustusta ERÄS-hankkeeseen 90 000 euroa. Kuva: Merja Saarela

medan Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland
ansvarade för innehållet. Lägret hade 2 662 deltagare, varav
1 730 var ungdomar och 932 vuxna.
Kurs- och lägercentret Palotarus
På grund av storlägret för brandkårsungdomar ordnades
inga regionala läger för brandkårsungdomar på Palotarus
kurs- och lägerområde. Trots det utnyttjades området 76
dygn (10 procent mer än 2017 och 25 procent mer än 2016)
för 32 olika evenemang.

Specialunderstöd för forsknings- och utvecklingsprojekt
När beslut fattades om forsknings- och utvecklingsprojekt,
upplysning och rådgivning, läromedel, standardisering och
personliga stipendier uppmärksammades särskilt sådana
projekt som är knutna till räddningsväsendets forskningsriktlinjer. Det var också viktigt att det var fråga om ett nationellt
projekt. Dessutom betonades effekterna av projekten redan
i ansökningsskedet. Till ansökan skulle bifogas en utredning
om effekterna av projektet och en kommunikationsplan.
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Vid beviljandet av specialunderstöd prioriterades framför
allt upplysningsprojekt i form av Brandsäkerhetsveckan
och kampanjen NouHätä! samt bland annat brandtest i en
sprinklerförsedd hälsocentral, räddningsmyndigheternas
beredskap inför massevenemang, uppdateringen av instruktionerna i händelse av kemikalieolyckor och utvecklingen av
brandkårernas frivilliga verksamhet. Fyra personliga stipendier beviljades, varav tre för doktorsavhandlingar.
Under berättelseåret beviljades sammanlagt 2,78 miljoner
euro i understöd för forsknings- och utvecklingsprojekt. Beloppet fördelades mellan 32 projekt som främjar förebyggande av bränder och räddningsverksamhet.

Innovationspriset 2018
Brandskyddsfondens innovationspris delas årligen ut för viktiga innovationer relaterade till räddningsväsendet. 19 förslag
lämnades in till fonden före utgången av tidsfristen. Innovationsprisjuryn behandlade förslagen vid sitt möte på våren,
och Brandskyddsfondens styrelse utsåg pristagarna med
beaktande av juryns motiveringar. Innovationspriset 2018 till-

Bild 8. Deltagarna och programledaren i programmet Suomen Paras Palomies. Den 16 december 2016 beviljade Brandskyddsfonden Helsingfors Räddningsförbund rf 70 000 euro i bidrag för programmet Suomen Paras Palomies. Programmets tio avsnitt spelades in i augusti–september
2017 vid Räddningsinstitutet och började sändas på Sub-kanalen den 29 mars 2018. Serien bedömdes ha 400 000–600 000 aktiva tittare. Enligt
den undersökning av programmets effekt som gjordes inom projektet gjorde många tittare en bedömning av sin egen säkerhetsmiljö och vidtog åtgärder för att förebygga eventuella bränder och olyckor. Bild: MTV:s bildarkiv

Bild 9. Jarno Joensuu, vinnare av Innovationspriset 2018. Pristagarna offentliggjordes vid Räddningsväsendets aktualitetsseminarium i Tammerforshuset den 22 november 2018. Bild: Perttu Vepsäläinen

bokslut 2018

19

delades brandförman Jarno Joensuu för en avrinningsränna
för flytande kemikalier. Hedersomnämnanden fick Pertti Väisänen för brandskyddsgallret Liekkiloukku ® och Anne-Mari
Heiskala för applikationen Hätäilmoitus kuvin.
Den avrinningsränna för flytande kemikalier som Jarno
Joensuu utvecklat gör att en tank kan tömmas lättare och
snabbare genom luckan på tankfackets tak när en olycka inträffar. I en olyckssituation välter tankfordon med farliga ämnen mycket ofta, varvid tanken måste tömmas innan fordonet
rätas upp igen. Det är emellertid svårt och tidskrävande att
tömma en tank som används för transport av flytande ämnen
när den ligger på sida.
Avrinningsrännan gör det möjligt att på ett kontrollerat sätt
ta tillvara vätskan från ett läckage som uppstår vid en olycka
och hindra den från att spridas i omgivningen. Med hjälp av
avrinningsrännan kan man också minska de totala kostnaderna för olyckan. Lasten kan räddas utan att tanken förstörs
och de farliga ämnena kan tas tillvara utan att de smutsas
ner eller miljön kommer till skada. Avrinningsrännan förbättrar också arbetssäkerheten eftersom den är lätt att installera

och gör att brandmännen inte behöver arbeta ovanpå den
välta tanken..
Brandskyddsgallret Liekkiloukku®, som har utvecklats av
Pertti Väisänen, är en helt ny typ av brandskyddsgaller för
brinnande vätskor som även kan användas som arbets- och
gångyta. Brandskyddskonstruktionen släpper först igenom
den brinnande vätskan varefter den kväver den. Liekkiloukku kräver inga kemikalier eller någon mekanik för att fungera och kan placeras på avrinningsbassänger för alla slags
brännbara vätskor. Brandskyddsgallret gör att utrymmet
ovanför bassängerna tryggt kan användas för att gå och
arbeta på samt för förvaring. Anordningen säkerställer att
eventuella vätskebränder till följd av läckage eller olyckor
kvävs på mindre än sju sekunder.
Anne-Mari Heiskala har utarbetat applikationen Hätäilmoitus kuvin, som kan hjälpa personer med tal- och kommunikationssvårigheter av olika grad att göra en nödanmälan. För
närvarande kan man göra en nödanmälan genom att ringa
eller skicka ett sms. Det nya med applikationen är att den
som gör en nödanmälan inte behöver kunna skriva eller tala.

Bild 10. Avrinningsrännan används för att tömma en last med svavelsyra. Bild: Jarno Joensuu.
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Utvärdering av effekterna av understöden

1.3.1 Verksamhetens volym

Under de senaste åren har fonden låtit göra externa utvärderingar av de beviljade understödens effekter enligt typ
av understöd. I enlighet med fondens strategi är målet att
uppnå största möjliga effekt med varje euro som beviljats
i understöd. Man kommer att använda sig av resultaten av
effektutvärderingarna under de kommande åren.

Verksamhetens volym ökade under berättelseåret. Både antalet redovisningar (328 st.) och antalet understödsbeslut
som behandlades vid sekretariatet (334 st.) ökade jämfört
med tidigare år. Det faktum av verksamhetens volym årligen
ökar har i sin tur ökat det administrativa arbetet för fondens
sekretariat. Dessutom har långa tjänstledigheter, flera vikariatkedjor och personalomsättningen belastat sekretariatet
under berättelseåret.

1.3 Funktionell effektivitet, produktivitet och kvalitetsledning
Brandskyddsfondens funktionella effektivitet består av verksamhetens volym, produktivitet och lönsamhet samt kvalitetsledningen. Antalet understödsbeslut och redovisningsberedningar ökade under berättelseåret. På grund av det
ökade antalet beslut förbättrades nyckeltalen för ekonomin

År 2018 fattade styrelsen sammanlagt 439 beslut (2017:
432). Av dessa var 334 understödsbeslut (2017: 292), 20 ändrings- och förlängningsbeslut, 84 övriga beslut och 1 beslut
om rättelse. Även antalet beviljande beslut (255) var större
än året innan (243) (tabell 7 och 8).
Fondens sekretariat gjorde under berättelseåret en arbetsinsats som motsvarade 4,12 årsverken. Detta är mer än året

Tabell 7. Antal beslut och redovisningar vid fonden 2014–2018
År

Alla beslut sammanlagt

Antal understödsbeslut

Antal redovisningar

2018

439

334

328

2017

432

292

318

2016

379

276

288

2015

344

298

267

2014

336

279

271

Tabell 8. Verksamhetens volym vid Brandskyddsfonden
Verksamhetens volym

2018

2017

2016

6

6

6

439

432

379

understödsbeslut

334

292

276

beslut om ändring eller förlängning

20

24

19

beslut om återkrav

0

26

22

beslut om rättelse

1

8

0

*övriga beslut

84

82

62

Redovisningar som behandlats av sekretariatet

328

318

288

Ärenden som behandlats av sekretariatet, totalt

767

750

667

73

72

63

Sakkunnigrådets och innovationsprisjuryns möten, totalt

3

3

3

Publikationer och externa utredningar

1

0

1

4,12

3,73

3,98

Styrelsemöten
Styrelsebeslut totalt

Beslut per styrelsemöte

Sekretariatets årsverken
* De administrativa och övriga besluten har slagits samman i bokslutet för 2018 (2016–2018)
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Tabell 9. Understödsbeslut per möte i fonden
Understödsbeslut och behandlingsmöte

2018

2017

2016

st.

Understöd

st.

Understöd

st.

Understöd

Alla understödsbeslut, antal och sökt understödsbelopp*

334

25 597 783 €

292

20 862 083 €

276

22 513 203 €

Beviljade understöd, antal och andel bifallna
ansökningar, %

255

76,35 %

243

83,2 %

215

Beviljade understöd, antal och understödsbelopp (euro)

255

10 833 805 €

243

11 489 763 €

215

10 963 241 €

Beviljade understöd, antal och understödsbelopp i
genomsnitt (euro)

255

42 486 €

243

47 283 €

215

50 992 €

Andel bifallna ansökningar och beviljat understöd i
förhållande till sökt (%)

76,35 %

42,3 %

83,2 %

55,1 %

77,9 %

48,7 %

Ansökningar om allmänt understöd (29.11.2018)

st.

Understöd

st.

Understöd

st.

Understöd

Ansökningar, antal och sökt understödsbelopp

4

3 310 852 €

5

3 085 565 €

5

2 948 765 €

Beviljade understöd, antal och understödsbelopp (euro)

4

3 220 000 €

5

3 030 000 €

5

2 875 000 €

97,3 %

100 %

98,2 %

100 %

97,5 %

Andel bifallna ansökningar och beviljat understöd i förhål- 100,0 %
lande till sökt (%)

77,9 %

Forsknings- och utvecklingsprojekt (27.2.2018 och 6.9.2018)

st.

Understöd

st.

Understöd

st.

Understöd

Ansökningar, antal och sökt understödsbelopp

51

4 390 624 €

39

4 119 336 €

49

6 839 384 €

Beviljade understöd, antal och understödsbelopp (euro)

32

2 781 657 €

25

3 369 591 €

27

3 211 384 €

Andel bifallna ansökningar och beviljat understöd i
förhållande till sökt (%)

62,7 %

63,4 %

64,1 %

81,8 %

55,1 %

47,0 %

Materielprojekt (inkl. systemprojekt) (18.5.2018)

st.

Understöd

st.

Understöd

st.

Understöd

Ansökningar, antal och sökt understödsbelopp

95

3 381 930 €

83

3 406 297 €

80

3 116 458 €

Beviljade understöd, antal och understödsbelopp (euro)

54

2 260 662 €

57

2 460 857 €

49

2 202 808 €

56,8 %

66,8 %

68,7 %

72,2 %

61,3 %

70,7 %

Byggnadsprojekt (5.4.2018)

st.

Understöd

st.

Understöd

st.

Understöd

Ansökningar, antal och sökt understödsbelopp**

27

14 056 529 €

21

9 820 212 €

20

9 185 634 €

Beviljade understöd, antal och understödsbelopp (euro)

15

2 175 726 €

17

2 261 306 €

14

2 272 732 €

55,6 %

15,5 %

80,1 %

23,0 %

70,0 %

24,7 %

Mindre materiel för avtalsbrandkårer (alla 6 möten)

st.

Understöd

st.

Understöd

st.

Understöd

Ansökningar, antal och sökt understödsbelopp

157

457 848 €

144

430 673 €

122

422 962 €

Beviljade understöd, antal och understödsbelopp (euro)

150

395 760 €

139

368 009 €

120

401 317 €

Andel bifallna ansökningar och beviljat understöd i
förhållande till sökt (%)

Andel bifallna ansökningar och beviljat understöd i
förhållande till sökt (%)

Andel bifallna ansökningar och beviljat understöd i
förhållande till sökt (%)

95,5 %

86,4 %

96,5 %

85,4 %

98,4 %

94,9 %

* Det ansökta understödsbeloppet (25 597 783 euro) omfattar både ansökningar som bifallits och ansökningar som avslagits.
** Det ansökta understödsbeloppet för byggnadsprojekt utgör kalkylmässigt 40 procent av de totala kostnader som anges i ansökningarna. År
2018 var de totala kostnaderna för byggnadsprojekten 35 141 323 euro, varav 40 procent är 14 056 529 euro. I övrigt fördelas det ansökta understödet enligt följande: allmänt understöd 3 310 852 euro, forsknings- och utvecklingsprojekt 4 390 624 euro, materielprojekt 3 381 930 euro,
mindre understöd 457 848 euro.
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innan (3,73). Värt att notera är att endast fondens egen personal beaktas när årsverkena beräknas i produktivitetskalkylerna.
Under berättelseåret ökade verksamhetens volym på det
sätt som anges i tabell 8. Arbetsinsatserna för genomförandet av strategin, fondens projekt för intern kontroll och övriga utvecklingsåtgärder ingår inte i kalkylerna
Alla beslut om understöd fattas på fondstyrelsens möten,
och under berättelseåret hölls totalt sex möten (och dessutom ett e-postmöte). För allmänna understöd och specialunderstöd gäller bestämda ansökningstider och besluten bereds i förväg inför ett visst styrelsemöte. Mindre understöd
på under 12 500 euro som beviljas avtalsbrandkårer 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 efter det att ansökningen har inkommit, under förutsättning att den sökande
bifogat alla handlingar som behövs för beslutet och att det
är minst två veckor till följande styrelsemöte.

Beredningen och handläggningen av Innovationspriset
innebär mycket arbete för sekretariatet, även om det inte
syns i antalet beslut eller effektivitetssiffrorna. Ansökningsprocessen leder årligen till ett understödsbeslut (vinnaren)
även om fonden får cirka 20 pristagarförslag som behandlas
av sakkunnigrådet och sekretariatet

1.3.2 Verksamhetens produktivitet och lönsamhet
Nyckeltalen för fondens ekonomi finns i tabell 10. Lönsamhet 1 i tabellen motsvarar verksamhetskostnaderna enligt
fondens intäkts- och kostnadskalkyl dividerade med antalet
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 sekretariatets
årsverken och produktivitet 2 antalet behandlade ärenden
dividerat med sekretariatets årsverken.
Lönsamhetssiffrorna visar att verksamhetskostnaderna ökade, både per beslut och per behandlat ärende. Produktivitetssiffrorna per beslut och per behandlat ärende sjönk.

Tabell 10. Fondens ekonomi och nyckeltal
Fondens ekonomi

2018

2017

2016

310 603

279 383

283 691

Överföringsekonomins utgifter, euro

10 184 652

10 597 122

10 041 831

Influtna brandskyddsavgifter, euro

11 012 492

11 248 334

11 200 912

Nya understödsbeslut totalt, euro

10 833 805

11 489 763

10 963 241

Dispositionsplan för fondens medel, euro*

11 190 000

11 000 000

10 800 000

Disponerade medel, euro

10 954 408

11 614 146

11 201 932

2018

2017

2016

Lönsamhet 1: verksamhetskostnader/styrelsebeslut totalt, euro

708

647

749

Lönsamhet 2: verksamhetskostnader/ärenden som sekretariatet behandlat, euro

405

373

425

Produktivitet 1: beslut/årsverken vid sekretariatet

106,6

115,8

95,2

Produktivitet 2: behandlade ärenden/årsverken vid sekretariatet

186,2

201,1

167,6

63,9

62,5

55,6

Effektivitet 1: Andel ansökningar som handlagts inom 4 månader, % **

99,7 %

99,7 %

86,3 %

Effektivitet 2: Andel redovisningar som handlagts inom 2 månader, %

91,2 %

92,1 %

97,21 %

Längsta handläggningstid för ansökan eller redovisning, arbetsdagar

126

134

107

Verksamhetskostnadernas andel av överföringsekonomins utgifter, %

3,05 %

2,64 %

2,83 %

Verksamhetskostnadernas andel

2,82 %

2,48 %

2,53 %

av influtna brandskyddsavgifter, %

2,82 %

2,48 %

2,53 %

Planmässighet: andel av dispositionsplanen som realiserades, %

97,9 %

105,6 %

103,7 %

Verksamhetskostnader, euro

Nyckeltal

Ärenden som behandlats av sekretariatet/månad, genomsnitt

* Dispositionsplanen för fondmedlen inkluderar inte de uppskattade förvaltningsutgifterna. De disponerade medlen inkluderar även de realiserade förvaltningsutgifterna.
** Fonden har från 2017 övergått till att handlägga ansökningar inom 4 månader i stället för inom 3 månader, som tidigare var fallet.
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Verksamhetskostnaderna har ökat något men är fortsatt
låga, cirka tre procent. Under berättelseåret hade fondens
sekretariat lite mer arbetskraft än förut, fyra ordinarie tjänsteinnehavare och en praktikant från augusti.

1.3.3 Kvalitetsledning
Handläggningstider för understödsansökningar och
redovisningar
Fonden har som mål att handlägga ansökningar inom fyra
månader. Handläggningstiden räknas från den stund då ansökan kommer in. När det finns en utsatt ansökningstid räknas handläggningstiden från den dag då ansökningstiden

löper ut. På grund av fondens mötesrytm kan det tidigare
tremånadersmålet inte nås till exempel under tiden mellan
vårens sista och höstens första möte. I november 2016 beslutade fondens styrelse därför att målet ska vara fyra månader fr.o.m. 2017, varför nyckeltalen inte kan jämföras med
nyckeltalen för 2016. Nyckeltalen anges i tabell 11 (Handläggningstider för understöd och redovisningar).
Specialunderstöd betalas i regel i efterhand mot en redovisning med verifikat. Fonden har satt som mål att handlägga
redovisningsansökningar inom två månader från det att de
kommer in. Sammanlagt 91,2 procent av redovisningsansökningarna (299 st.) behandlades inom denna tid.

Tabell 11. Handläggningstider för understöd och redovisningar
Handläggningstider vid
fonden

2018

2017

2016

Understödsansökningar

st.

%

st.

%

st.

%

0–4 mån

333

99,7 %

291

99,7 %

*239

86,6 %

5–6 mån

1

0,3 %

1

0,3 %

*37

13,4 %

över 6 mån

0

0%

0

0%

0

0%

Redovisningsansökningar

st.

%

st.

%

st.

%

0–2 mån

299

91,2 %

293

92,1 %

280

97,2 %

3–6 mån

29

8,8 %

25

7,9 %

8

2,8 %

över 6 mån

0

0%

0

0%

0

0%

* Siffrorna för 2016 visar antalet understödsbeslut som fattats inom 0–3 månader. Jämförelseperioden har genom fondstyrelsens beslut 2017
ändrats till fyra månader eftersom till exempel ansökningar vars handläggning infaller mellan vårens sista och höstens första möte inte hinner
handläggas inom tre månader på grund av mötesrytmen.

Kvaliteten i understödsverksamheten och de interna
processerna
Fonden gör insatser av olika slag för att säkerställa att fondens beslut och den understödda verksamheten håller god
kvalitet. Information går ut på bred front om understöd som
utlyses för ansökan vid bestämda tidpunkter och utlysningsbrev skickas ut med detaljerade instruktioner om ansökan.
Fonden använder också allmänna anvisningar för ansökan
om understöd. På fondens webbplats finns elektroniska ansöknings- och redovisningsblanketter med anvisningar för
ansökan om och utbetalning av understöd.
Vart fjärde år gör Brandskyddsfonden en omfattande kundnöjdhetsenkät bland alla som ansökte om understöd året
innan. Fonden gör en omfattande utvärdering för att bland
annat utreda understödstagarnas erfarenheter av och åsikter om ansökningsprocessen, beslutsfattandet och motiveringarna till besluten. Resultaten av kundnöjdhetsenkäten
har använts för att utveckla understödsverksamheten och
de interna processerna. Enkäter har tidigare gjorts 2011 och
2015. Nästa enkät görs i början av 2019. Cirka 250 omfattan-
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de enkäter skickas ut, både till dem vars ansökningar bifallits
och till dem vars ansökningar avslagits. Enkätens innehåll
är alltid detsamma, vilket gör det möjligt att jämföra svaren
med resultaten från tidigare år. Enkäten besvaras via länken
webropol. Svaren är konfidentiella, och respondenternas
identitet framkommer inte någonstans i enkäten.
Fonden säkerställer ansökningarnas kvalitet bland annat
genom formbundna utlåtandeförfaranden. När det gäller
materiel- och byggnadsprojekt granskar regionförvaltningsverket ansökningarna och ordnar ansökningarna i den egna
regionen i prioritetsordning. Till ansökningarna om byggnadsprojekt bifogas ett utlåtande från räddningsverket och
en projektspecifik ram för utvärdering av det regionala behovet av kommunernas och avtalsbrandkårernas projekt
med tanke på räddningsverksamhetens aktionsberedskap.
Syftet med förfarandet är att säkerställa att den regionala
kunskapen och de regionala behoven beaktas i beslutsfattandet.
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 blankett som fylls i elektroniskt. För specialunderstöd som söks för forsknings- och
utvecklingsprojekt ska den sökande som bilaga till ansökan
lämna en tabell över effektmålen med vilken man säkerställer att den sökande har övervägt projektets effekter redan i
ansökningsskedet.
Brandskyddsfondens styrelse ansvarar för förvaltningen av
fonden och för att ekonomin och verksamheten organiseras
på ett ändamålsenligt sätt. Fondens styrelse har i uppgift att
fatta beslut i ärenden som är viktiga och omfattande med
tanke på fondens verksamhet och ekonomi och se till att
tillsynen över bokföringen och finanserna är ändamålsenligt
organiserad. Styrelsen beslutar bland annat om understöd
som beviljas ur fonden och om annan finansiering efter föredragning av fondens sekretariat. Styrelseprotokollen finns till
påseende på Brandskyddsfondens webbplats.
Omprövning av Brandskyddsfondens beslut får begäras
inom 30 dagar från det att beslutet delgivits. År 2013 behandlade Brandskyddsfonden en begäran om omprövning
och 2014 två begäranden. Under 2015 och 2016 behandlades inga omprövningsbegäranden, medan sammanlagt
åtta behandlades 2017. Under 2018 behandlade Brandskyddsfonden en begäran om omprövning.
I det omfattande projekt för intern kontroll som fonden inledde 2015 utreddes med hjälp av en enkät hur brandstationen används för närvarande och om det finns lokaler
som inte används eller som i något skede inte har använts
av räddningsväsendet. Användningstiden är 30 år för den
egendom som omfattas av de byggnadsprojekt som fonden
beviljar understöd för. År 2016 fattades de första besluten
om återkrav. Åren 2016–2018 krävdes totalt 648 825 euro
tillbaka genom beslut om återkrav av byggnadsunderstöd.

Tabell 12. Inom fondens projekt för intern kontroll granskades den nuvarande användningen
av alla byggnadsobjekt som beviljats understöd
1988–2013. Till fonden återfördes via återkravsbeslut sammanlagt 648 825 euro.
År

Understöd som återbetalats till fonden inom
ramen för det interna
kontrollprojektet, €

Antal

2018

27 644

2

2017

394 257

26

2016

226 924

22

Totalt

648 825

50

Elektronisk dokument- och ärendehantering
Inrikesministeriet och Brandskyddsfonden använder förvaltningsområdets gemensamma ärendehanteringssystem
Acta. Rutinerna för ärendehantering ses emellertid nu över
vid alla ministerier. Processerna digitaliseras och ärendehanteringssystemet Vahva, som är gemensamt för alla ministerier, tas i bruk stegvis 2018–2020. Vid inrikesministeriet kommer Vahva enligt den nu gällande tidsplanen att ersätta Acta
2020.
Vahva innehåller alla moderna informationshanteringsfunktioner såsom ärendehantering, dokumenthantering, lagring
och informationsstyrningssystem samt stöd för automatisering av processerna.
Arbetet för att fastställa fondens elektroniska ärendehanteringsplattform inleddes i januari 2015 men avbröts på grund
av den nationella reformen av räddningsväsendet. Övergången till Vahva påverkar också införandet av fondens e-tjänster.
E-tjänsterna kommer sannolikt att införas som ett led i uppbyggandet av e-tjänster i samband med systemet Vahva.
Kommunikation
Brandskyddsfondens mål är aktiv och aktuell kommunikation via fondens webbplats och sociala medier. År 2018 skapades ett eget Twitter-konto för fonden, där man informerar
om styrelsens beslut samt publicerar korta meddelanden
och annan aktuell information. Nättidningen på fondens
webbplats har uppdaterats mer aktivt än förut. Dessutom
förnyades webbplatsen både till utformning och innehåll.
Under våren förslog fondens styrelse att man sammanställer en så kallad ”Top 10”-lista över de områden inom vilka
fonden särskilt önskar att det genomförs forskningsprojekt.
Syftet med listan är att hjälpa dem som ansöker om understöd att hitta viktiga forskningsämnen med anknytning till
förebyggande av bränder och främjande av räddningsväsendet samtidigt som fonden säkerställer att den får ansökningar som gäller sådana forskningsprojekt som räddningsbranschen har störst nytta av inom ramen för lagstiftningen
för fonden. Top 10-listans innehåll behandlades under två
möten i slutet av året, och det erhållna materialet kommer
att vidareutvecklas.
I slutet av hösten publicerade fonden en sammanställning
av forsknings- och utvecklingsprojekt som fått understöd
från fonden och slutförts 2010–2017. Sammanställningen
har varit efterfrågad och fonden har arbetat med den under
en längre tid. Understödstagarna har nytta av den på många
sätt, både informationsmässigt och genom att nya projektansökningar kan riktas mot sådana ämnen som det ännu
inte har forskats kring eller som kräver mer djupgående til�läggsutredningar. Publikationen finns på fondens webbplats och beskriver projekten med hjälp av en rubrik och ett
sammandrag samt länkar till projektens slutrapporter om
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de finns att tillgå. I fortsättningen kommer publikationen
att uppdateras årligen. (https://www.palosuojelurahasto.fi/
wp-content/uploads/Palosuojelurahaston_2018_net-linkit.
pdf ) (på finska)
Under styrelsens mötes- och utvecklingsdag i slutet av hösten godkändes ett förslag om att byggnadsprojekt som fått
bidrag ska märkas ut med en plakett som placeras bredvid
entrédörren. Materielunderstöd ska anges med en dekal
som fästs på ett synligt ställe på bilens kaross, till exempel på
dörren eller sidan av bilen. Plaketten och dekalen är försedda med Brandskyddsfondens logo och en text som anger
att byggnaden eller materielen har fått bidrag från fonden.
På det här sättet förbättras fondens kommunikation som en
del av understödspraxisens effekter.
En video om Brandskyddsfondens innovationspris görs årligen, där man presenterar vinnarna och de innovationer som
belönats. Videon för 2018 kan ses på fondens YouTube-kanal. (https://youtu.be/-2IYWLVvLyM)

finanserna är ändamålsenligt organiserad. I enlighet med
lagen om placeringsfonder består Brandskyddsfondens
styrelse av en styrelseordförande och sju medlemmar med
ersättare. Inrikesministeriet utnämner styrelseordföranden
samt medlemmarna och ersättarna för en treårig mandatperiod. Den nuvarande styrelsens mandatperiod började
den 1 mars 2017 och slutar den 29 februari 2020. Enligt 4 §
i statsrådets förordning om brandskyddsfonden består styrelsen av en ordförande och som ledamöter en företrädare
för inrikesministeriets räddningsavdelning, en företrädare
för kommunernas centralorganisation, en företrädare för
försäkringsbranschens centralorganisation samt fyra övriga
medlemmar. Enligt etablerad praxis har två riksdagsledamöter, en räddningsdirektör och en företrädare för räddningsbranschens organisationer ingått i styrelsen.

1.4 Personal, hantering och utveckling
av intellektuella resurser

Under 2018 sammanträdde styrelsen sex gånger. Dessutom
höll styrelsen ett e-postmöte. Brandskyddsfondens styrelse
har i flera år haft för vana att utöver sina ordinarie möten
hålla ett utvecklingsseminarium där man behandlar olika
utvecklingsinsatser i fondens verksamhet, får information
om fondens understödsobjekt och håller presentationer om
aktuella teman inom räddningsväsendet. Under berättelseåret hölls ett två dagars mötes- och utvecklingsseminarium
i Kittilä.

Brandskyddsfondens styrelse fattar beslut i ärenden som är
viktiga och omfattande med tanke på fondens verksamhet
och ekonomi och ser till att tillsynen över bokföringen och

Fondens sekretariat är i inrikesministeriets tjänst. Uppgifterna och ansvarsfördelningen i fondens sekretariat fastställs

Styrelsens sammansättning 1.1–31.12.2018:
Ordförande:

Minna Arve, stadsdirektör, Åbo stad (t.o.m. 30.6.2018)
Anne Holmlund, vice styrelseordförande för Satakuntaliitto, 			
inrikesminister 2007–2011 (fr.o.m. 1.7.2018)

Medlemmar:

Mika Kättö, lagstiftningsdirektör, inrikesministeriet, vice ordförande
personlig ersättare Taito Vainio, styrnings- och utvecklingsdirektör, inrikesministeriet
Vesa-Pekka Tervo, utvecklingschef, Finlands Kommunförbund,
personlig ersättare Paavo Taipale, chef för samhällstekniken, Finlands Kommunförbund
Petri Mero, ledande sakkunnig, Finanssiala ry
personlig ersättare Lea Mäntyniemi, direktör, Finanssiala ry
Ari Torniainen, riksdagsledamot, Centerns riksdagsgrupp
personlig ersättare Elsi Katainen, Centerns riksdagsgrupp
Mika Raatikainen, riksdagsledamot, Sannfinländarnas riksdagsgrupp
personlig ersättare Mika Niikko, riksdagsledamot, Sannfinländarnas riksdagsgrupp
Veli-Pekka Ihamäki, räddningsdirektör, föreningen Suomen Pelastusjohtajat
personlig ersättare Simo Tarvainen, räddningsdirektör, föreningen Suomen Pelastusjohtajat
Jari Hyvärinen, räddningsdirektör, Räddningsbranschens centralorganisation i Finland
personlig ersättare Brita Somerkoski, utbildningsplanerare, Sotningsbranschens Centralförbund,
Finlands Brandbefälsförbund, Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland
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Bild 11. Brandskyddsfondens styrelse 1.3.2017–30.6.2018. På bilden (fr. v.) Minna Arve, Mika Kättö, Mika Raatikainen, Petri Mero, Ari Torniainen,
Jari Hyvärinen, Vesa-Pekka Tervo, Veli-Pekka Ihamäki.

Bild 12. Brandskyddsfondens styrelse fr.o.m. 1.7.2018. Bakre raden: Mika Kättö (fr. v.), Mika Raatikainen och Ari Torniainen. Främre raden: Vesa-Pekka Tervo (fr. v.), Veli-Pekka Ihamäki, Petri Mero, Jari Hyvärinen och Anne Holmlund.
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järjestöjen yleisavustuksiin 3,03 miljoonaa euroa, tutkimus- ja kehityshankkeisiin 3,4
miljoonaa euroa ja sopimuspalokuntien pienavustuksiin 0,4 miljoonaa euroa.
varje år i befattningsbeskrivningarna och i följande års ar- De influtna brandskyddsavgifterna var cirka 2,1 procent
Rakennushankkeisiin avustuksia myönnettiin kertomusvuonna 85 726 euroa enemmän ja
betsplan som behandlas på ett styrelsemöte. Fondens an- mindre än 2017 (11 248 334,43 euro). Den fortsatt svaga
kalustohankkeisiin 9 338 euroa vähemmän kuin suunniteltiin. Vuoden 2018 varojen
ställda deltar årligen i resultat- och utvecklingssamtal i enlig- ekonomiska situationen återspeglas nu retroaktivt i de inja kalustohankkeisiin
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en budget och en dispositionsplan. Brandskyddsfondens
styrelse godkände på sitt möte den 29 november 2017
budgeten och dispositionsplanen för medlen 2018. Man
bedömde då att de redovisade intäkterna skulle uppgå till
cirka 11,6 miljoner euro, men utfallet på 11,01 miljoner euro
understeg detta beloppet. Detta saknar dock betydelse för
fondens ekonomi eftersom 619 000 euro av de understödsanslag som reserverats för forsknings- och utvecklingsprojekt inte utnyttjades. Tack vare outnyttjade understöd och
återkrav var slutresultatet att något mer kapital än väntat
inflöt till fonden.
I budgeten för 2018 beräknades cirka 7,57 miljoner euro gå
till att betala understöd på basis av beslut som fattats under tidigare år medan 11,19 miljoner euro anslogs för nya
beslut. Man beslutade att genom nya beslut enligt dispositionsplanen anslå 2,09 miljoner euro till byggnadsprojekt,
2,27 miljoner euro till materielprojekt, 3,03 miljoner euro till
allmänna understöd för organisationer, 3,4 miljoner euro till
forsknings- och utvecklingsprojekt och 0,4 miljoner euro till
mindre understöd för avtalsbrandkårer.

bestämde sig för att stödja. De understöd som beviljades
för avtalsbrandkårernas mindre materielanskaffningar motsvarade nästan planen och underskred de reserverade medlen med endast 4 240 euro. Ett stort antal ansökningar om
mindre materielanskaffningar vid avtalsbrandkårerna inkom
under berättelseåret, och de var fler än någonsin tidigare.
I verksamhets- och ekonomiplanen för 2018 reserverades
sammanlagt 410 000 euro för fondens förvaltningsutgifter. De realiserade förvaltningsutgifterna var sammanlagt 310 603 euro (2017: 279 383 euro) och understeg
budgeten. Utvecklingen av fondens elektroniska plattform
för ärendehantering inleddes inte under berättelseåret. Den
elektroniska plattformen börjar utvecklas när det är möjligt
med beaktande av reformen av räddningsväsendet, reformen av lagen om brandskyddsfonden och utvecklingen av
statsförvaltningens gemensamma elektroniska system. På
det stora hela var budgetutfallet bra även om beloppet av
de influtna brandskyddsavgifterna var mindre än väntat.
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av det beviljade understödsbeloppet eftersom de influtna
brandskyddsavgifterna
är en
uppskattning för de kommanUnder berättelseåret
beviljades 85 726
mer i understöd
Palosuojelumaksukertymä
on euro
viimeisten
noin kahdenkymmen
vuoden aikana
noussut
åren ochentistä
uppgifterna
därför taholle.
vid behov kan uppdateras.
för byggnadsprojekt
och 9 4),
338jolloin
euro mindre
i understöd
suotuisasti (kaavio
myös avustusta
onför
voitudemyöntää
useammalle
materielprojekt än planerat. Dispositionsplanen för medlen Fondens mål är att varje år bevilja understöd till ett belopp
som motsvarar
de influtna
brandskyddsavgifterna efter av2018 överskreds
med sammanlagt
76 388 euro i fråga om vähennetään
Taloussuunnitelmassa
palosuojelumaksukertymästä
arvioidut
hallintomenot,
för förvaltningsutgifter.
byggnadsoch
materielprojekt.
Under berättelseåret
aktu- drag
jonka
jälkeen
loput on tarkoitus
myöntää avustuksina
palonehkäisyä
ja pelastustoimintaa
aliserades
ett flertal
viktiga byggnadsprojekt
som mukaisesti.
fonden
edistäviin
hankkeisiin
taloussuunnitelman
Tavoitteen toteutumiseen on

merkitystä arvioidun palosuojelumaksukertymän lisäksi avustusten alitoteumalla,
avustuspalautuksilla sekä takaisinperinnöillä.

Diagram 4. Influtna brandskyddsavgifter i relation till beviljade understöd 2001–2021*
Kaavio 4. Palosuojelumaksukertymä suhteessa myönnettyihin avustuksiin 2001–2021*
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Diagram 5. Influtna brandskyddsavgifter i relation till beviljade understöd 2001–2021*
Kaavio 5. Palosuojelumaksukertymä suhteessa myönnettyihin avustuksiin 2001–2021*
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stödsbesluten fattas i början av året går det inte att göra en
exakt bedömning av beloppet av frigjorda förbindelser när
understöden delas ut. Strävan är dock att uppskatta outnyttjade understöd noggrannare än tidigare så att understöd
kan delas ut till allt fler mottagare varje år. Beloppet av outnyttjade understöd har under de senaste sex åren varierat
mellan 316 132 euro och 682 924 euro. De projekt där understöden inte utnyttjats till fullo följs upp för att det i framtiden ska kunna göras en bättre bedömning av outnyttjade
understödbelopp.

Tabell 13. Projekt med outnyttjat understöd
(frigjorda förbindelser) 2013–2018
År

Euro

2018

491 509

2017

336 574

2016

561 786

2015

682 924

2014

316 132

2013

406 749

1.5.3 Intäkts- och kostnadskalkyl
I bokslutet redovisas talen för räkenskapsperioden 2018 i
euro och jämförelsetalen för 2017.
Brandskyddsfondens intäkter 2018 bestod nästan uteslutande av brandskyddsavgifter som försäkringsbolag betalat till
fonden för 2017 (11 012 492 euro). Av brandskyddsavgifterna
för 2017 överförs cirka 40 000 euro till intäkterna för 2019, eftersom betalningsprestationerna i fråga intäktsförs i fonden
först 2019. I slutet av januari 2019 meddelade Finska Skadeförsäkring att deras bokförare hade upptäckt att bolaget inte
hade betalat brandskyddsavgiften för 2017 (31 369,07 euro).
Dessutom intäktsfördes vissa mindre betalningsprestationer
först 2019, varför de inte har kunnat beaktas i bokföringen
för 2018.
För betalningsprestationer som inte blivit redovisade fastställs en dröjsmålsränta (9,5 procent fr.o.m. 1.1.2009). I återkrav av understöd fick fonden sammanlagt 27 644 euro, vilket bestod av en återbetalning på 24 092 euro från Ilmola
kommun och en återbetalning på 3 552 euro från Pyhäranta
kommun. Av återbetalningen från Ilmola kommun utgörs 1
750 euro av räntor. Detta belopp har inte tagits upp separat

Bild 13. Fondens sekretariat 2018. Generalsekreterare Johanna Herrala (fr. v.), praktikant Solja Kumpulainen (från 15.8.2018), planerare Sanna
Virtaniemi och specialsakkunnig Ira Nikoskinen. På bilden saknas Satu Björke som är administrativ assistent.
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under de finansiella intäkterna i bokslutet, eftersom räntornas andel fastställdes först efter det att bokslutsuppgifterna
färdigställts.
De realiserade förvaltningskostnaderna var sammanlagt
310 603 euro (279 383 euro). Förvaltningskostnadernas an-

del av de influtna brandskyddsavgifterna var mycket liten,
2,82 procent (2017: 2,48 procent). Personalkostnaderna i intäkts- och kostnadskalkylen (22 515,92 euro) inkluderar endast styrelsens arvoden (inkl. pensionskostnader och övriga
lönebikostnader). Sekretariatets lönekostnader finns under
inköp av tjänster.

Tabell 14. Inköp av tjänster från statens ämbetsverk och inrättningar, konto 43950000
År

Totalt
Euro

2018
2017
2016
2015
2014
2013

247 031,66
227 505,67
232 315,45
205 364
243 394,78
*281 947,40

Serviceavgifter till Palkeet
Euro
12 387,24
13 448,08
14 446,20
11 045,76
12 393,26
**49 178,25

Lönekostnader för
sekretariatet Euro

Årsverken vid
sekretariatet

234 644,42
214 057,59
217 869,25
192 970,74
229 026,78
232 769,15

4,12
3,73
3,98
3,51
3,98
3,96

* Sedan 2012 har fonden haft fyra anställda. Från 2013 till våren 2014 hade fonden fyra ordinarie tjänsteinnehavare. Därefter har fonden haft tre
ordinarie anställda och en praktikant. Åren 2015–2017 har en del av de anställda varit tjänstlediga. År 2018 hade fonden fyra tjänsteinnehavare
och en praktikant under en del av året.
** Av den höga serviceavgiften till Palkeet 2013 utgjorde 21 629,25 euro normala kostnader. Därtill debiterades 27 549 euro för systemkostnader
(ibruktagning av R8)
.

Fonden köpte tjänster (inkluderar alla konton som börjar med 43) för sammanlagt 270 755,28 euro under 2018.
År 2017 uppgick de köpta tjänsterna till sammanlagt
249 527,02 euro. De köpta tjänsterna (de konton som börjar
med 43) inkluderar tryckkostnader, post-, telefon- och datakommunikationstjänster, it-driftstjänster, utbildningstjänster,
kosthållning, expert- och forskningstjänster, köp av tjänster
från statliga ämbetsverk och inrättningar samt övriga externa tjänster. Den största utgiftsposten utgörs av sekretariatets
lönekostnader och ingår i de tjänster som köpts från statliga
ämbetsverk och inrättningar. I sekretariatets lönekostnader
beaktas sedan 2017 nedskärningen i semesterpenningen.
Antalet anställda vid sekretariatet har nu stabiliserats till fyra
tjänsteinnehavare, vilket kommer att öka lönekostnaderna.
Fonden har också en praktikant under en del av året.
Kontot för inköp av tjänster från statens ämbetsverk och
inrättningar (43950000) inkluderar lönekostnaderna för sekretariatet samt avtalsfaktureringarna från Servicecentret för
statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet). Kostnaderna på kontot (43950000) uppgick under berättelseåret till
247 031,66 euro (2017: 227 505,67 euro och 2016: 232 315,45
euro.) År 2018 har moms lagts till i faktureringen av Palkeets serviceavgift. Eftersom fonden står utanför budgetekonomin och har en egen bokföringsenhet ska fonden betala
moms på avgiften. Momsskyldigheten utreddes 2017.
Löner och arvoden till utomstående inklusive pensionskostnader och övriga lönebikostnader uppgick till 21 544,68
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euro (2017: 22 515,92 euro) och resetjänsterna till 6 930,23
euro (2017: 3 287,50 euro.) I resetjänsterna ingår även
granskningsbesök vid understödsobjekten, som sekretariatet inledde 2017.

Tabell 15. Löner och arvoden till utomstående
(inkl. pensionskostnader och lönebikostnader)
samt resetjänster
Löner och arvoden till
utomstående,
konto 41030300

Resetjänster,
konto 45020001

År

Euro

Euro

2017

22 515,92

3 287,50

2016

23 383,81

8 006,57

2015

24 200,50

7 826,37

2014

24 248,18

2 919,15

2013

24 179,96

4 409,40

År 2018 var kostnaderna för överföringsekonomin 10 184 652
euro, medan kostnaderna för överföringsekonomin 2017
var 10 597 122 euro. Kostnaderna för överföringsekonomin
bestod 2018 av beviljade understöd och återbetalda understöd. En del av kostnaderna för överföringsekonomin betalas under berättelseåret. Understöd som inte betalats under
året är med i resultatregleringarna, dvs. balansräkningen.
Enligt dispositionsplanen för medlen betalas 40 procent av

understödet ut samma år det beviljas, 40 procent följande år
och 20 procent det tredje året. Kostnaderna för överföringsekonomin består av intäktsöverföringar till lokalförvaltningen, näringslivet, organisationer utan vinstsyfte, hushåll och
statsförvaltningen.
Kostnaderna till lokalförvaltningen var 3 986 648 euro under berättelseåret, dvs. 46 564 euro mindre än året innan
(4 033 212 euro). Kostnaderna till näringslivet var 259 174
euro, medan de år 2017 var 37 436 euro. Kostnaderna till
icke-vinstsyftande organisationer var 5 345 389 euro. År
2017 var kostnaderna till icke-vinstsyftande organisationer
5 292 850,87 euro. Kostnaderna till hushåll var 87 790 euro
medan kostnaderna 2017 uppvisade 13 939 euro minus på
grund av en rättelse av kostnadskontot. Kostnader till statsförvaltningen var 505 651 euro. År 2017 var motsvarande
kostnader 1 247 562 euro.
Det är normalt att kostnaderna för överföringsekonomin varierar från år till år. Variationen i kostnaderna för överföringsekonomin beror både på variationer i beviljat understöd och
på fondens intäktsförda understöd för projekt som avslutats
innan allt understöd använts. Understödspengar kan även
intäktsföras i fonden via återkravsbeslut. Till följd av projektet
för intern kontroll av byggnadsprojekt gjordes under berättelseåret via återkravsbeslut några rättelser av kostnadskontot som gällde lokalförvaltningssektorn.
År 2018 återbetalades 27 644 euro till fonden via beslut om
återkrav som gällde byggnadsprojekt (uppföljningsobjekt
93300001). Återbetalningarna på eget initiativ uppgick till
1 924 euro (uppföljningsobjekt 93300002). År 2017 återbetalades sammanlagt 394 257 euro på grund av återkrav, medan sammanlagt 4 245,13 euro återbetalades på eget initiativ.
Räkenskapsperiodens överskott var 506 783,20 euro. Överskottet var 121 024,47 euro större än året innan (385 758,73
euro). Överskottet var måttligt trots återbetalningarna av
understöd (491 509 euro). Utan återbetalningarna skulle räkenskapsperiodens resultat ha visat ett överskott på
15 274,20 euro. Räkenskapsperiodens resultat var balanserat, även om beloppet av de influtna brandskyddsavgifterna var mindre än väntat. Utvecklingen av fondens ekonomi
kan följas under årets gång. Under slutet av berättelseåret
beviljades mindre understöd än planerat till forsknings- och
utvecklingsprojekt, vilket bidrog till en balanserad ekonomi.
Räkenskapsperiodens överskott har upptagits under eget
kapital i balansräkningen.

1.5.4 Balansräkning
Brandskyddsfondens finansieringstillgångar (samlingskontofordran på staten) var vid ingången av räkenskapsperioden sammanlagt 20 767 224,32 euro och vid utgången
21 472 770,65 euro. Beloppet vid utgången av räkenskaps-

perioden inkluderar resultatregleringar för 3 715,25 euro. På
de fordringar som fonden har på staten betalas ingen ränta.
Fondens kortfristiga främmande kapital var i slutet av räkenskapsperioden 11 443 733,06 euro, varav kortfristiga leverantörsskulder utgjorde 383 854,49 euro (248 325,34 euro i
slutet av föregående år) och obetalda förbindelser baserade på Brandskyddsfondens tidigare beslut 11 058 963 euro
(10 994 990 euro i slutet av föregående år). Dessa förbindelser är upptagna i fondens kortfristiga resultatregleringar.
Brandskyddsfondens fordringar på försäkringsbolag och
andra betalningsskyldiga för 2019 beräknas uppgå till cirka
11,6 miljoner euro. I de brandförsäkringsavgifter som försäkringsbolagen tar ut ingår en brandskyddsavgift på 3 procent
som i bolagens balansräkningar av den 31 december 2018
syns som en skuld till staten, och den har dragits av från bolagens premieintäkter. Brandskyddsavgifterna ska enligt 5 §
i lagen om brandskyddsfonden betalas till Brandskyddsfonden senast den 31 december 2019. Dessa belopp redovisas
inte som fordringar i Brandskyddsfondens bokföring.
Besluten om allmänna understöd 2019 (3 220 000 euro) fattades vid styrelsemötet den 29 november 2018. De allmänna understöden kommer i regel att betalas i efterhand mot
verifikat i tre omgångar under 2019. Understödstagaren kan
ansöka om förskott för varje betalning. Dessa förbindelser är
inte upptagna i de kortfristiga resultatregleringarna i balansräkningen 2018, utan räknas som förbindelser för 2019 och
har inkluderats i kostnaderna för överföringsekonomin och
i de kortfristiga resultatregleringarna som nya beslut den 1
januari 2019.
Räkenskapsperiodens överskott var 506 783,20 euro. Efter
överföringen av överskottet uppgår fondens eget kapital till
10 029 037,59 euro. Tack vare de ovan anförda orsakerna har
fonden fortfarande en utmärkt faktisk likviditet och ekonomisk ställning.
De uppgifter som ges i noterna till bokslutskalkylerna finns
nedan i denna bokslutshandling.

1.5.5 Finansieringsanalys
I fondens finansieringsanalys redovisas penningflödet från
fondens egen verksamhet, penningflödet från överföringsekonomin samt penningflödet från finansieringen över en
treårsperiod (2016–2018). Penningflödet från fondens egen
verksamhet var 10,69 miljoner euro, cirka 2,64 procent mindre än 2017 (10,98 miljoner euro). År 2016 var penningflödet
från fondens egen verksamhet 10,91 miljoner euro. En ökning i penningflödet från fondens egen verksamhet beror
på en ökning av brandskyddsavgifterna medan en minskning beror på en minskning av de influtna avgifterna.
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År 2018 var kostnaderna för överföringsekonomin (10,18
miljoner euro) 3,96 procent lägre än året innan (10,6 miljoner euro). År 2016 var kostnaderna för överföringsekonomin 10,04 miljoner euro. Fondens kassaflöde uppgick till 0,2
miljoner euro, då det föregående år var 0,09 miljoner euro
och året dessförinnan 1,16 miljoner euro. Fondens likvida
medel (21 472 770,65 euro) ökade jämfört med året innan
(20 767 224,32 euro) med totalt 705 546,33 euro (3,4 procent). Fondens likvida medel ökade 2017 med 479 659,53
euro (2,4 procent) jämfört med 2016. Ökningen i likvida
medel beror främst på intäktsöverskottet från tidigare år.

1.6 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 tillräckligheten
när det gäller den interna kontrollen och den riskhantering
som ingår i den samt ett utlåtande som utarbetats på basis
av detta och som gäller den interna kontrollens tillstånd och
de viktigaste utvecklingsbehoven (utlåtande om utvärdering och bekräftelse gällande den interna kontrollen).
I utlåtandet om utvärdering och bekräftelse gällande den
interna kontrollen konstateras ändamålsenligheten och tillräckligheten när det gäller den interna kontrollen och riskhanteringen samt den interna kontrollens tillstånd och de
viktigaste utvecklingsbehoven.
Fondstyrelsen fick 2015 i uppgift att ta i bruk en systematisk
utvärderingsram för den interna kontrollens och riskhanteringens tillstånd, vilket skedde 2016–2017. Fondstyrelsen
har också systematiskt utvärderat den interna kontrollens
och den relaterade riskhanteringens aktualitet och tillräcklighet samt den interna kontrollens tillstånd och de viktigaste utvecklingsbehoven.
HAUS Kehittämiskeskus Oy lät utföra en utvärderingsenkät
om den interna kontrollen och riskhanteringen inom Brandskyddsfondens styrelse och sekretariat hösten 2016. Enkäten baserade sig på finansministeriets utvärderingsmodell
för intern kontroll och riskhantering och på dess snäva ram.
Den interna kontrollens och riskhanteringens tillstånd var
bra inom de olika delområdena. Utvärderingskriterierna var
bra, ganska bra, ingen åsikt, måttligt och svagt. Medeltalet
för de sex utvärderingsområdena var 4,12 av 5.
Fondens nya styrelse granskade den interna kontrollens och
riskhanteringens tillstånd på sitt möte i slutet av 2017 och
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beslutade att den interna kontrollen och riskhanteringen
ska vidareutvecklas. Man beslutade att ärendet behandlas
årligen till exempel i samband med bokslutsarbetet.
År 2017 genomfördes i fonden två följdenkäter om riskhanteringen av BroadScope Management Consulting Oy.
I enkätens första fas identifierades riskerna och därefter
upprättades en preliminär riskkarta och beskrivningar av de
identifierade och potentiella riskerna.
I den andra enkäten bedömdes de identifierade och potentiella riskerna enligt konsekvenser och sannolikhet. Medeltal
beräknades för riskernas konsekvenser och sannolikhet. Om
medeltalet översteg 2,5 bedömdes sannolikheten för att risken realiseras vara högre än genomsnittet och konsekvenserna vara allvarligare. Endast tre riskbeskrivningar fick ett
medeltal som var över 3. Den högsta riskkoefficienten var
3,18 och gällde brandskyddsavgifterna. Om brandskyddsavgifterna minskar får det konsekvenser för fondens verksamhet. Det näst högsta medeltalet var 3,13 och handlade om
att det inte lämnas in tillräckligt många kvalitativa ansökningar som gäller forsknings- och utvecklingsverksamhet
eller att bra forskningsprojekt inte initieras.
Behandling av riskkartan 2018
Fondstyrelsen behandlade och bedömde riskkartan under
sitt möte den 29 november 2018 (protokoll 6/2018). Man
diskuterade vilka eventuella förändringar som skett i kartan
efter den senaste mätningen. Risknivåerna bedömdes på
följande sätt: nivån är oförändrad / området har förbättrats /
området har försämrats.
Under diskussionen ansåg styrelsemedlemmarna att risknivån hade sjunkit när det gäller forsknings- och utvecklingsverksamhetens understödstagare, understödsverksamheten, informationssystemen och programmen,
verksamhetskulturen, verksamhetsutvecklingen samt verksamhets- och ekonomiplaneringen. Dessa områden hade tidigare varit antingen gula eller röda (forsknings- och utvecklingsverksamhetens understödstagare, verksamhets- och
ekonomiplanering samt informationssystem och program),
vilket innebar en större riskpotential.
Räddningsväsendet ändrades på riskkartan från grönt till
gult, eftersom landskapsreformen medför förändringar i
fondens understödsverksamhet, och det ännu inte går att
bedöma alla förändringar. Som ett gult område på kartan
infördes även utvärdering och digitalisering av ansökningsverksamheten, eftersom detta ansågs ha blivit en ny risk.
Till exempel blir det inom kort aktuellt att utveckla fondens
elektroniska plattform för ärendehantering. Dessutom ändrades verksamhetsutveckling och produktivitet från grått till
gult.

Diagram 6. Brandskyddsfondens riskkarta 2018.

Kaavio 6. Palosuojelurahaston vuonna 2018 päivittämä riskikartta. Toiminnot eivät itsessään ole riskejä.
Ne voivat sisältää erilaisia haasteita, esimerkiksi viestinnästä, kehittämisestä, muutoksesta tai sopeutumisesta,
joita kuvataan jäljempänä.
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Loppuvuodesta 2018 tehdyn riskiarvion perusteella toimintoja, joita tulisi hallinnoida ei
ollut (vuonna 2017 oli 3 kpl). Toimintoja, joita tulee seurata, oli nyt puolestaan 16 (vuonna
2017 yhteensä 11 kpl). Vihreällä värillä olevia toimintoja oli nyt 12 (aiemmin 11), harmaita
toimintoja, jotka eivät muodosta riskiä rahaston toiminnalle oli 23 (aiemmin 25). Rahaston
hallitus lisäsi lisäksi riskikarttaan yhden uuden toiminnon (Hakemusten arviointi ja
digitalisointi), joka merkittiin seurattavaksi kohteeksi (keltainen).
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Taulukko 16. Palosuojelurahaston riskikartan riskitasojen kuvaukset ja määrät vuosina 2018 ja 2017.

Tabell 16. Beskrivningar av risknivåerna i Brandskyddsfondens riskkarta samt antal 2018 och 2017.
Det finns inte längre några funktioner som man bör få kontroll över medan andelen funktioner som bör
följas upp har ökat
Röd
Risker som
man bör få
kontroll över
st.

Gul
Risker som
följs upp

2018
2017

Vuosi

st.

Grön
Liten sannolikhet att risken
realiseras
st.

Grå
Ingen risk för
fondens verksamhet
st.

0

16

12

23

51

3

11

11

25

50

Riskklassificeringen och riskvärdet kan ändras och preciseras
på fondstyrelsens möten utifrån en gemensam diskussion
och bedömning. Den interna kontrollens och riskhanteringens tillstånd rapporteras årligen i fondens bokslut. Fonden
ska en gång under styrelsens treåriga mandatperiod utföra
en utvärderingsenkät om den interna kontrollen och riskhanteringen. Enkäten ska basera sig på finansministeriets
utvärderingsmodell för intern kontroll och riskhantering och
på dess ram. Enkäten utförs 2019. Under mellanåren rapporteras det om den interna kontrollens och riskhanteringens
tillstånd på andra sätt, antingen genom en fördjupning av
tidigare material eller genom att andra metoder används
som grund för utvärderingen.
Enligt den riskbedömning som gjordes i slutet av 2018 fanns
det inga funktioner som man bör få kontroll över (2017: 3
stycken). Däremot fanns det nu 16 funktioner som bör följas
upp (2017: 11 stycken). Funktionerna med grönt var nu 12
(tidigare 11), medan funktionerna med grått, som inte utgör
någon risk för fondens verksamhet, var 23 (tidigare 25). Styrelsen utökade riskkartan med en funktion (Utvärdering och
digitalisering av ansökningsverksamheten), som markerades
som en funktion som bör följas upp (gul).
Riskhanteringsplan 2018
År 2017 bestämde fonden att det ska fastställas metoder för
att hantera sannolika risker med omfattande konsekvenser
samt göras upp en riskhanteringsplan som beskriver sannolikheten för riskerna och fastställer de behövliga åtgärderna,
tidsplanen och ansvaret för vidarebehandling av ärendet.
Riskhanteringsplanen, riskernas sannolikhet och konsekvenser samt åtgärderna granskas årligen i samband med en utvecklingsdag eller ett styrelsemöte. Samtidigt granskas också
den interna kontrollens och riskhanteringens tillstånd.
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Totalt

I riskhanteringsplanen beskrivs riskernas sannolikhet och
konsekvenser samt riskvärdet. Dessutom fastställs åtgärder,
tidsplan och ansvar för skötseln av ärendet. Fonden beslutade att fokusera på forsknings- och utvecklingsprojekt i riskhanteringsplanen, eftersom denna del fick det näst högsta
medeltalet för risknivån (3,13) i den enkät som gjordes 2017.
Detta berodde på att det inte lämnas in tillräckligt många
kvalitativa ansökningar som gäller forsknings- och utvecklingsverksamhet eller att bra forskningsprojekt inte initieras.
Riskhanteringsplanen beskrivs i tabell 17. I fråga om influtna
brandskyddsavgifter, som fick det högsta riskvärdet, konstaterade styrelsen att det även om fonden får in färre brandskyddsavgifter är möjligt att sköta fondens ekonomi och
understödsverksamhet på planenligt sätt inom ramen för
respektive understödsanslag.

Tabell 17. Riskhanteringsplan
Brandskyddsfondens riskhanteringsplan
Funktion

Forsknings- och utvecklingsprojekt

Riskbeskrivning

Det lämnas inte in tillräckligt kvalitativa ansökningar som gäller forsknings- eller utvecklingsprojekt
eller så initieras inte bra forskningsprojekt.

Sannolikhet
3,13 / 5

Enligt enkäten är sannolikheten för risken större än genomsnittet. Riskkoefficienten var 3,13.
Ett medeltal för sannolikheten för att risken realiseras beräknades utifrån enkäten. Om medeltalet
överskred gränsvärdet 2,5 ansågs sannolikheten för att risken realiseras vara större än i genomsnitt.

Konsekvenser
2,83 / 5

Enligt enkäten är riskens konsekvenser större än genomsnittet. Riskkoefficienten var 2,83.
Ett medeltal för riskens sannolika konsekvenser beräknades utifrån enkäten. Om medeltalet överskred
gränsvärdet 2,5 ansågs det att risken fick större konsekvenser för funktionen än i genomsnitt.

Riskvärde
8,86

Funktionens riskvärde utgörs av riskkoefficienten för sannolikheten multiplicerad med riskkoefficienten för konsekvenserna (3,13*2,83). Detta var det högsta riskvärde som enkäten gav.

Åtgärder och
tidsplan samt
ansvar

1.

En publikation om forskningsprojekt som slutförts med hjälp av understöd från fonden har
utarbetats. Publikationen som utarbetats av sekretariatet blev klar den 13 november 2018 då
omfattande information om den gick ut bland annat via Twitter och e-post och därefter även via
inrikesministeriets intranät den 16 november 2018. I publikationen beskrivs alla forsknings- och
utvecklingsprojekt som slutförts med hjälp av understöd från fonden 2010–2018.

2.

År 2019 sammanställs en spalt med frågor och svar, där man samlar centrala frågor som även
gäller forsknings- och utvecklingsprojekt. Ansvar: sekretariatet

3.

Ett Twitter-konto har skapats för att effektivisera kommunikationen.
Kontot inrättades i april 2018, den första tweeten skrevs den 18 maj 2018. Fonden tweetar om
sin understödsverksamhet. Det har skrivits 4 tweetar om forsknings- och utvecklingsprojekt.
Ansvar: sekretariatet

4.

En Top 10-lista upprättas, vilket innebär att fonden tillsammans med
räddningsväsendets experter planerar en särskild lista med de viktigaste forsknings- och
utvecklingsprojekt som fonden vill få in ansökningar om. Det första mötet hölls den 26 september 2018, arbetet fortsätter under 2019.
Ansvar: sekretariatet tillsammans med räddningsväsendets experter

5.

Artiklar om forsknings- och utvecklingsprojekt publiceras i fondens nättidning.
Ansvar och tidsplan: sporadiskt, sekretariatet

6.

Informationen om forsknings- och utvecklingsprojekt förbättras. Information om att ansöka
om understöd för forsknings- och utvecklingsprojekt skickas direkt till universitet och yrkeshögskolor. Ansvar: sekretariatet

7.

De sökande informeras om vikten av att satsa på förhandsplaneringen av projekten, bland annat
på att skapa samarbetsnätverk innan ansökan lämnas in.
Ansvar: sekretariatet

8.

Ansökningsanvisningarna och andra anvisningar preciseras. I arbetet beaktas framför allt
resultaten av en omfattande kundnöjdhetsenkät (i början av 2019 skickas en enkät till alla som
fick ett understödsbeslut 2018). Enkäten skickas till cirka 250 aktörer och innehåller en heltäckande utvärdering av bland annat hur väl fondens understödsprocesser fungerar, understödsanvisningarna, det erhållna beslutet och kommunikationen överlag. Enkäten skickas både till dem
vars ansökningar bifallits och till dem vars ansökningar avslagits.
Ansvar: sekretariatet
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1.6.1 Granskningar och centrala observationer kom det inte något väsentligt att anmärka på i fråga om de
projekt och kampanjer som fått understöd, förutom att det i
relaterade till Brandskyddsfonden
Statens revisionsverk SRV har avgett en mellanrapport från
revisorn daterad den 7 mars 2018 om revisionen av Brandskyddsfonden för 2017 samt revisorns årssammandrag daterat den 19 mars 2018.
I revisorns årssammandrag konstateras det att revisionen
hänfört sig till Brandskyddsfondens verksamhetsberättelse
och bokslutskalkyler inklusive noter samt den bokföring och
resultatredovisning som legat till grund för dessa uppgifter,
den interna kontrollen samt iakttagandet av lagen och förordningen om Brandskyddsfonden och de centrala bestämmelserna om statsbudgeten.
I årssammandraget konstateras det att bokslutet har härletts
korrekt från bokföringen. Balansräkningen innefattar tillbörliga balansspecifikationer. Det finns inget att anmärka på
bokslutskalkylerna inklusive noter.
När det gäller beskrivningen av resultatet har revisionen
endast omfattat uppgifterna om den funktionella effektiviteten. Antalet beslutsärenden som behandlades under
styrelsemötena var betydligt fler under räkenskapsåret är
året innan. Även antalet redovisningar som sekretariatet behandlade var fler är året innan. De presenterade uppgifterna
kan anses vara tillräckliga i förhållande till Brandskyddsfondens verksamhet.
Det har gjorts en dator- och stickprovsbaserad granskning
av Brandskyddsfondens bokföring i samband med bokslutsgranskningen. Vid granskningen av bokföringen uppdagades det inte något väsentligt att anmärka på.
Utlåtandet om utvärdering och bekräftelse gällande den
interna kontrollen har utarbetats som en följdenkät utifrån
den utvärderingsenkät som gjordes året innan och som
baserade sig på finansministeriets utvärderingsmodell och
dess snäva ram. Enkäten bestod av två delar och handlade
om identifiering och bedömning av risker. Den genomfördes med tillämpning av COSOERM-modellens riskkarta och
riktades till Brandskyddsfondens styrelse och sekretariat.
Uppgifterna i utlåtandet om utvärdering och bekräftelse
gällande den interna kontrollen strider inte mot de observationer som gjordes i samband med granskningen.
I samband med granskningen utreddes tre specialunderstöd som betalats i sin helhet och redovisats under 2017,
där man hade beviljat understöd för projekt och kampanjer
som främjar brandskyddet. För vart och ett av de tre understöden gick man igenom hela ansökningsprocessen från
understödsansökan till redovisningen. I granskningen fram-
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samband med det specialunderstöd som beviljats en av understödstagarna fanns brister i fråga om specifikationen och
inriktandet av resekostnaderna.

Enligt bokslutet har man i Brandskyddsfonden under verksamhetsåret inte observerat fel, missbruk eller brott knutna
till fondens medel. Fel eller missbruk uppdagades inte heller
i revisionen. Det finns inget att anmärka på verksamhetsberättelsens uppgifter om återkrav.
Utlåtanden och ställningstaganden 2018
Under 2018 gav Brandskyddsfonden tre utlåtanden. Utlåtanden om ändringarna i lagen om brandskyddsfonden gavs
till riksdagens miljöutskott den 12 april 2018 och till riksdagens förvaltningsutskott den 13 november 2018. Därtill gav
fonden den 4 maj 2018 ett utlåtande till S:t Michel stad om
försäljning av räddningsverkets fordon som anskaffats med
hjälp av understöd från Brandskyddsfonden till ett bolag
med verksamhet inom finansieringsleasing.
Den 11 december 2018 kommenterade Brandskyddsfonden räddningsavdelningens utlåtande till undervisningsoch kulturministeriet om ett utkast till en ordlista som gäller
statsunderstödsverksamhet.
I sitt ställningstagande av den 18 juni 2018 (SMDno-2017–339) rörande bokslutet 2017 konstaterar inrikesministeriet att Brandskyddsfonden har beaktat responsen från
tidigare år och vidtagit åtgärder med anledning av dem.
Enligt ministeriets ställningstagande är uppgifterna i Brandskyddsfondens verksamhetsberättelse och bokslut riktiga och tillräckliga. Den verksamhetsberättelse som ingår i
Brandskyddsfondens bokslut beskriver ytterst utförligt fondens och dess understödstagares verksamhet under räkenskapsåret. Mot bakgrund av responsen under tidigare år har
Brandskyddsfonden utvecklat analysen av resultaten och
effekterna.
I sitt ställningstagande konstaterar ministeriet att Brandskyddsfondens verksamhetskostnader för 2017, precis som
under tidigare år, hölls på en låg nivå jämfört med året innan
och utgjorde mindre än tre procent av medelsanvändningen. Fondens likviditet är fortfarande utmärkt.
I ställningstagandet konstateras det att Brandskyddsfonden
bör fortsätta det goda samarbetet med inrikesministeriet vid
uppföljningen av de konsekvenser som reformen av räddningsväsendet och omarbetningen av bestämmelserna om
räddningsväsendet får för fondens understödspraxis och
dess förberedelser. Brandskyddsfonden ska även beakta de

konsekvenser som omarbetningen av bestämmelserna om
sotningstjänster i räddningslagstiftningen och av bestämmelserna om ordnande av yrkesutbildning får för fondens
understödspraxis. Dessutom ska Brandskyddsfonden förbereda sig på att under 2019 ta i bruk statens nya tjänst för
beställningar och hantering av fakturor (Handi).
Inrikesministeriet gav den 14 november 2017 ett utlåtande
om Brandskyddsfondens genomförandeplan för strategin
2018. Utlåtandet utarbetades gemensamt av inrikesministeriets räddningsavdelning samt förvaltnings- och utvecklingsavdelning.
Inrikesministeriet ansåg att det är positivt att Brandskyddsfonden i sin verksamhet beaktar att ansvaret för att utveckla utbildningen för avtalsbrandkårerna överförs till
Räddningsinstitutet och att tryggandet av verksamhetsförutsättningarna för systemet med avtalsbrandkårer förblir
ett mål för fondens särskilda stöd. Inrikesministeriet välkomnade också att de eventuella konsekvenserna av omarbetningen av bestämmelserna om sotning i räddningslagen
beaktas vid bedömningen av sotningstjänsteras behov av
understöd.
Inrikesministeriet ansåg även att det är positivt att Brandskyddsfonden vid utvärderingen av forsknings- och utvecklingsprojekt beaktar i vilken grad projekten motsvarar de
teman som anges i forsknings- och utvecklingsriktlinjerna
för räddningsväsendet och att fonden strävar efter att utöka
den forskning som främjar fondens verksamhet genom att
förbättra kommunikationen med högskolorna. Inrikesministeriet välkomnade att fondens styrelse har börjat tillämpa
den utvärderingsram som utvecklats för utvärdering av den
interna kontrollen och riskhanteringen och fortsätter med
utvecklingsarbetet i samband med den.
I utlåtandet konstaterades det att systemet Rondo (R8) kommer att ersättas med ett nytt system i alla bokföringsenheter.
Det nya systemet börjar användas under 2019. Brandskyddsfonden bör förbereda sig på det arbete som införandet av
systemet medför.
Inrikesministeriets mål är att revidera lagen om Brandskyddsfonden så att inrikesministeriets styrningsrätt i förhållande
till fonden ökar. I och med ändringen skulle inrikesministeriet ansvara för den allmänna styrningen och övervakningen
av Brandskyddsfondens verksamhet och ministeriet skulle
även godkänna fondens resultatmål.
Inrikesministeriets interna granskning
Inrikesministeriets enhet för intern granskning utförde en
granskning av Brandskyddsfonden 2015 och en uppföljningsgranskning i slutet av 2016. Utifrån granskningen kon-

staterade enheten att Brandskyddsfonden har vidtagit alla
utvecklingsåtgärder som är möjliga i dess verksamhetsmiljö
och som hade lyfts fram vid granskningen av fonden.
Enheten för intern granskning gav fonden tre utvecklingsuppgifter: processbeskrivningarna för understöden, inledandet av systematiska granskningsbesök vid de objekt som fått
understöd (i synnerhet byggnadsobjekt) och en utvärdering
av regionförvaltningsverkets roll i processerna för handläggning av understöd för byggnads- och materielprojekt. Under
berättelseåret uppdaterades de processbeskrivningar som
blivit klara och systematiska granskningsbesök gjordes vid
understödsobjekten. Fondens omfattande process för intern
kontroll av byggnadsprojekt slutfördes definitivt 2018, då de
sista återkraven intäktsfördes i fonden. Regionförvaltningsverkens roll i utvärderingen av byggnads- och materielprojekt kommer att granskas när reformen av räddningsväsendet har slutförts och när regionförvaltningsverkens roll har
preciserats.

1.6.2 Fondens granskningsbesök vid
understödsobjekt
År 2018 utförde Brandskyddsfonden granskningar av byggnads- och materielprojekt. Sammanlagt tre byggnadsprojekt granskades (i Tavastehus samt i Kittilä vid brandstationerna i Kittilä och Levi). För de byggnader som granskades
hade understöd beviljats under perioden 2005–2011. Av de
granskade brandstationerna användes två av räddningsverket och en huvudsakligen av en avtalsbrandkår.
År 2018 granskades även sex materielprojekt (vid Esbo FBK,
Idänpään ja ympäristön VPK, Kittilän VPK och Kylmäkosken
VPK samt två projekt vid räddningsverket i Egentliga Tavastland). Det materiel som granskades hade beviljats understöd mellan 2014 och 2018. Två tankbilar, två manskapsbilar,
en räddningsdykarbil och ett mindre understöd granskades.
Förutom vid ett av de objekt som granskades hade understödet använts i enlighet med villkoren i beslutet och inga
fortsatta åtgärder behövdes. I fråga om ett av de granskade
projekten pågår processen fortfarande, och granskningsmaterialet gås igenom mot bakgrund av tilläggsutredningar.
Under berättelseåret sammanställde fonden även två större granskningsrapporter. I oktober 2017 gjorde fonden en
granskning av Räddningsbranschens Centralorganisation i
Finland (SPEK). Granskningen begränsades till att omfatta
ett allmänt understöd som SPEK beviljades 2016 (SPEK i Böle)
och till ett specialunderstöd (ett forskningsprojekt om orsakerna till varför en brandkår inleder eller avslutar sin verksamhet). Dessutom genomförde fonden i december 2017
en granskning av Finlands Brandbefälsförbund. Granskning-
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en begränsades till att omfatta ett allmänt understöd som
Brandbefälsförbundet beviljades 2016 och ett specialunderstöd (ett projekt om räddningsväsendets utbildning om
våld och hotfulla situationer). På grund av att sekretariatets
arbetsbörda har vuxit slutförs rapporterna först våren 2019.
Fonden har inte tidigare gjort granskningar som gäller allmänna understöd, och detta är ett tidskrävande arbete som
förutsätter att man sätter sig in i hur en granskning ska gå
till. Fonden kommer att överväga att låta externa aktörer
genomföra andra liknande granskningar.

1.6.3 Uppgifter om fel och missbruk
Brandskyddsfonden har inte under verksamhetsåret observerat fel, missbruk eller brott knutna till fondens medel.

1.6.4 Uppgifter om återkrav
Under berättelseåret fattades inga beslut om återkrav. Fonden fattade dock två beslut om begäran om omprövning
av återkrav som det beslutats om 2016 och 2017. Omprövningsbegärandena var knutna till Brandskyddsfondens omfattande projekt för intern kontroll av byggnadsunderstöd,
där den nuvarande användningen av de byggnadsobjekt
som beviljats understöd 1988–2013 granskades.
Efter besluten om omprövningsbegärandena uppgick de
återkrav som betalades tillbaka till fonden 2018 till sammanlagt 27 644 euro. Dessutom betalade en aktör tillbaka ett understöd på eget initiativ.
I Brandskyddsfondens omfattande projekt för intern kontroll av byggnadsunderstöd granskades den nuvarande
användningen av alla byggnadsobjekt som beviljats understöd 1988–2013. Sammanlagt 548 begäranden om utredningar skickades till kommuner, avtalsbrandkårer och räddningsverk. Som en följd av den interna kontrollen fattades
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2016–2017 sammanlagt 48 beslut om återkrav (beslut om
återkrav fattades i fråga om 9 procent av de objekt som utreddes). Det stora antalet beslut om återkrav förklaras av att
användningstiden för den egendom som omfattas av byggnadsprojekten är 30 år. Under den period som kontrollen
omfattade hade det ingåtts många kommunsammanslutningar och alla fondens beslut hade inte beaktats på grund
av sammanslagningarna, den långa användningstiden och
personalomsättningen. Under den aktuella perioden meddelades besluten i pappersform per post. I dag får understödstagarna information om fondens beslut på elektronisk
väg. Endast ett av Brandskyddsfondens beslut om återkrav
från 2016 överklagades hos Åbo förvaltningsdomstol.
Hösten 2017 gav fondens styrelse förvaltningsdomstolen ett
utlåtande i ärendet. Enligt utlåtandet ansåg Brandskyddsfonden att det i besvären inte framförts några grunder för att
häva beslutet. Den kommun som överklagat beslutet avgav
därefter ett genmäle och krävde att förvaltningsdomstolen
behandlar ärendet utifrån de motiveringar som framförts.
Åbo förvaltningsdomstol förkastade kommunens besvär
den 3 augusti 2018. Enligt förvaltningsdomstolens beslut
var det beslut av Brandskyddsfondens styrelse som överklagades inte lagstridigt varför det inte fanns skäl att ändra
beslutet. Förvaltningsdomstolen ansåg att det i ärendet inte
framkommit sådana omständigheter som gör att grunderna
för brandskyddsfondens beslut kan anses felaktiga.

1.7 Styrelsens förslag till behandling av
resultatet
Brandskyddsfondens styrelse föreslår att överskottet för 2018
på 506 783,20 euro upptas i fondens eget kapital. Efter överföringen uppgår fondens eget kapital till 10 029 037,59 euro.

Tabell 18. Betalningar till följd av återkrav, 2 st.
Understödstagare
Ilmola kommun (SMDno-2017-1842)

Beslutsdatum

Belopp (euro)

12.03.2018

24 092

Brandskyddsfondens styrelse fattade den 25 april 2006 ett beslut som gällde byggandet av en brandstation (SM-2006-720/Tu-3944). Fondens
styrelse beviljade Ilmola kommun ett understöd på 200 000 euro. Brandskyddsfondens styrelse beslutade vid sitt möte den 29 november 2017
att av Ilmola kommun återkräva sammanlagt 24 092 euro av det statsunderstöd som beviljades kommunen för byggande av en ny brandstation 2006. Av det belopp som återkrävdes var 1 750 euro ränta. (Beslut SMDno-2017-1842). Ilmola kommun begärde omprövning av Brandskyddsfondens beslut SMDno-2017-1842 med en omprövningsbegäran daterad den 28 december 2017. Ilmola kommun ansåg att återkravet
av statsunderstödet var ogrundat och krävde att Brandskyddsfonden skulle upphäva sitt beslut om återkrav. Enligt Ilmola kommuns uppfattning definierades sjuktransportverksamhet som räddningsverksamhet enligt den lagstiftning som gällande vid tidpunkten för beviljandet.
Vid sitt möte den 27 februari 2018 beslutade Brandskyddsfondens styrelse att inte ompröva beslut SMDno-2017-1842. Av Ilmola kommun
återkrävdes i enlighet med villkoren i statsunderstödslagen (688/2001) sammanlagt 24 092 euro av det statsunderstöd som beviljats 2006.
Pyhäranta kommun (SMDno-2016-1134)

17.05.2017

3 552

Pyhäranta kommun fick den 26 maj 1988 ett förhandsbeslut och den 9 november 1990 ett beslut av Brandskyddsfondens styrelse om understöd för kostnader för totalrenovering av en brandstation (Dnro 1646/761/88). Fondens styrelse beviljade Pyhäranta kommun ett understöd
på 9 686 euro (57 590 mark). Brandskyddsfondens styrelse beslutade vid sitt möte den 31 augusti 2016 att av Pyhäranta kommun återkräva
sammanlagt 6 837 euro av det statsunderstöd som 1990 beviljats kommunen för totalrenovering av brandstationen. Av det belopp som återkrävdes var 1 978 euro ränta. (Beslut SMDno-2016-1134). Pyhäranta kommun begärde omprövning av beslutet med omprövningsbegäran
SMDno-2016-1134 daterad den 10 oktober 2016. Pyhäranta kommun ansåg att återkravet av statsunderstödet var ogrundat och begärde
att Brandskyddsfonden skulle upphäva beslutet och avstå från återkravet. Enligt Pyhäranta kommuns omprövningsbegäran har den lokal för
vilken understöd beviljats en gång i tiden uttryckligen renoverats för brandkårsverksamhet och använts för detta ändamål i närmare 20 år tills
det regionala räddningsverket efter en reform ansåg att lokalen inte längre behövdes. För närvarande används lokalen för ungdomsarbete.
Brandskyddsfondens styrelse beslutade att ändra villkoren i sitt beslut SMDno-2016-1134 daterat den 31 augusti 2016 på så sätt att det belopp
som återkrävs av kommunen jämkas och kalkylen för återbetalning av understödet beaktar det beviljade understödsbeloppet och de år under
vilka den egendom som förvärvats med statsunderstöd inte har använts. Dessutom lämnas förändringen i byggnadskostnadsindex obeaktad.
Det tas inte ut någon ränta på det belopp som återkrävs. Fonden beslutade att i enlighet med villkoren i statsunderstödslagen (688/2001) av
Pyhäranta kommun återkräva sammanlagt 3 552 euro av det statsunderstöd som beviljats 1990. Pyhäranta kommun överklagade ärendet hos
Åbo förvaltningsdomstol. Åbo förvaltningsdomstol förkastade kommunens besvär den 3 augusti 2018. Enligt förvaltningsdomstolens beslut
var det beslut av Brandskyddsfondens styrelse som överklagades inte lagstridigt varför det inte fanns skäl att ändra beslutet.
ÅTERKRAV SAMMANLAGT:

27 644

– VARAV RÄNTOR SAMMANLAGT:

1 750

Tabell 19. Återbetalningar på eget initiativ, 1 st.
Understödstagare

Belopp, euro

Brandforskningsrådet rf (SMDno-2016-1489)

1 924

Den 30 november 2016 fick Brandforskningsrådet rf ett beslut om allmänt understöd från Brandskyddsfonden för 2017. (SMDno-2016-1489).
Fondens styrelse beviljade Brandforskningsrådet ett understöd på 17 000 euro. Av det beviljade allmänna understödet utnyttjades inte 8
924 euro. Vid den slutliga utbetalningen till Brandforskningsrådet drog fonden av 7 000 euro i oanvänt understöd. Dessutom återbetalade
Brandforskningsrådet på eget initiativ skillnaden på 1 924 euro.
ÅTERBETALNINGAR PÅ EGET INITIATIV, TOTALT:

1 924
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Bilaga till verksamhetsberättelsen: Understöd som fonden beviljat 2018
Allmänt understöd
TILL ORGANISATIONER I RÄDDNINGSBRANSCHEN FÖR 2019 (möte 29.11.2018)
Sökande

Understödets syfte

Ansökt
understöd,
euro

Beviljat
understöd,
euro

Finlands Avtalsbrandkårers Förbund Förebyggande av bränder och främjande av
rf
räddningsverksamheten

170 000

170 000

Nuohousalan Keskusliitto ry
Förebyggande av bränder och främjande av
(Sotningsbranschens Centralförbund) räddningsverksamheten

322 752

287 000

Suomen Palopäällystöliitto - Finlands Förebyggande av bränder och främjande av
Brandbefälsförbund r.y.
räddningsverksamheten

386 000

386 000

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Förebyggande av bränder och främjande av
- Räddningsbranschens Centralorga- räddningsverksamheten
nisation i Finland ry

2 432 100

2 377 000

Allmänt understöd totalt

3 310 852

3 220 000

Specialunderstöd
PROJEKT FÖR FORSKNING, UTVECKLING, LÄROMEDEL, UPPLYSNING OCH RÅDGIVNING 2018
(möten 27.2.2018, 5.4.2018 och 6.9.2018)
Sökande

Projekt

Arbetshälsoinstitutet

Ergo - Firefighter

27.2.2018

19 997

9 998

Arbetshälsoinstitutet, Arja Uusitalo

Handbok om företagshälsovårdssamarbete för räddningsverken och deras företagshälsovård, e-bok

27.2.2018

71 144

35 572

Brita Somerkoski

Översättning av bok om brandsäkerhet

27.2.2018

21 510

21 510

Heidi Wirilander

Doktorsavhandlingen "Cultural heritage’s preservation
in disaster planning, disaster
response and disaster recovery
processes"

27.2.2018

6 600

6 600

Mikko Puolitaival

Fenomenbaserad säkerhetsfostran. Läroplanen ändrades,
hur påverkas säkerhetsfostran?

27.2.2018

35 682

29 840

Päijänne-Tavastlands räddningsverk

Mässa om övergripande säkerhet 2018

27.2.2018

38 400

35 400

42

Brandskyddsfonden

Beslutsdatum

Projektets
totala kostnader

Beviljat
understöd,
euro

Räddningsinstitutet

Mot mer fruktbar säkerhetskommunikation: mobilspel
som ett medel för att öka
lågstadieelevernas säkerhetsmedvetenhet

27.2.2018

169 794

127 345

Räddningsinstitutet

TOKEVA2020

27.2.2018

203 318

152 489

Räddningsverkens partnerskapsnätverk Anmälningar om brandrisk och
utveckling av myndighetssamarbetet

27.2.2018

250 250

106 250

Sami Kerman

Kunskapsledning vid räddningsverken

27.2.2018

43 920

29 840

Suomen Palopäällystöliitto - Finlands
Brandbefälsförbund r.y.

Förberedelse av brandtest i en
sprinklerförsedd hälsocentral

27.2.2018

38 247

28 685

Suomen Palopäällystöliitto - Finlands
Brandbefälsförbund r.y.

Mentalt arbetarskydd och
debriefing inom räddningsväsendet

27.2.2018

120 320

120 320

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Projekt för att utveckla brandRäddningsbranschens Centralorganisa- kårerna ”24365 Palokuntamme
tion i Finland ry
parhaaksi”

27.2.2018

260 515

130 000

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Brandsäkerhetsveckan 2018
Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland ry

27.2.2018

495 000

495 000

Tapaturva Oy

Arbetssäker placering av
fordon på uppdragsplatsen
samt teknisk uppdatering av
kurserna om utryckningar och
räddningsvägar

27.2.2018

97 451

46 465

Turun ammattikorkeakoulu Oy (Åbo
yrkeshögskola)

Framtidens interaktiva teknologi – virtuell verklighet som
ett verktyg för brandsäkerhetskommunikation

27.2.2018

96 048

72 036

Suomen Palopäällystöliitto - Finlands
Brandbefälsförbund r.y.

SuomiAreena 2018 – Främjande av räddningsväsendets
samhällspåverkan

5.4.2018

35 429

12 578

Aalto-universitetet

Simulering av värmeisoleringsmaterials termomekaniska
beteende

6.9.2018

68 458

34 229

Arbetshälsoinstitutet, verksamhetsstället i Uleåborg

Hantering av den fysiska belastning som räddarna utsätts
för i sitt arbete – ny strategi för
att främja återhämtningen

6.9.2018

87 845

43 922

Birkalands räddningsverk

Utveckling av brandmuseet till
en fenomenbaserad inlärningsmiljö

6.9.2018

80 000

40 000

bokslut 2018

43

CTIF Finlands nationella kommitté/
CTIF Finlands nationella komRäddningsbranschens Centralorganisa- mitté
tion i Finland rf

6.9.2018

125 000

125 000

Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos,
affärsverk

Brandkårernas finska mästerskap 2018 (Jehumalja)

6.9.2018

103 060

51 350

Hämeen ammattikorkeakoulu

Numerical analysis techniques
for structural fire safety design
of steel structures

6.9.2018

128 300

64 150

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Räddningsmyndigheternas
beredskap inför massevenemang – forskningsinformation
som praktiskt verktyg

6.9.2018

245 550

147 330

Räddningsinstitutet

Stipendier för personer som
avlagt YH-examen inom räddningsväsendet

6.9.2018

2 000

2 000

Räddningsinstitutet

Mätare för bedömning av räddningsverkens processer

6.9.2018

141 378

103 650

Räddningsinstitutet

Utveckling av räddningsverkens anmälningsförfaranden
och samarbetsgrupper

6.9.2018

162 625

107 713

Somana ry

Hipsu ja Tipsu – Nyt palaa! Forumteaterturné för 5–8-åringar
för att främja brandsäkerheten

6.9.2018

28 000

25 200

Suomen Palopäällystöliitto - Finlands
Brandbefälsförbund r.y.

FEU:s festseminarium och
möte 2020

6.9.2018

102 791

51 395

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Kampanjen Nou Hätä! 2019
Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland ry

6.9.2018

306 000

306 000

Teknologiska forskningscentralen VTT
Ab

Brandtest i en sprinklerförsedd
hälsocentral

6.9.2018

285 290

208 290

Uudenmaan Pelastusliitto - Nylands
Räddningsförbund ry

Åtgärder för att minska avtalsbrandkåristernas utsatthet vid
räddningsarbete

6.9.2018

11 500

11 500

3 881 422

2 781 657

Forsknings- och utvecklingsprojekt,
totalt
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Specialunderstöd
MATERIELPROJEKT OCH LARMSYSTEM 2018 (möte 18.5.2018)
Sökande

Understödets syfte

Ahlaisten VPK ry

Båt (inkl. trailer och tilläggsutrustning)

Birkalands räddningsverk

Ansökta totala
Godtagbara
kostnader (euro) kostnader (euro)

Beviljat understöd (euro)

43 027

43 027

17 210

Släckningsbil

288 920

160 000

64 000

Birkalands räddningsverk

Tankbil

272 800

140 000

56 000

Degerö FBK - Laajasalon VPK ry

Tankbil

310 000

140 000

56 000

Egentliga Finlands regionala räddnings- Släckningsbil, Reso
verk

360 000

160 000

64 000

Egentliga Tavastlands räddningsverk

Tankbil, för avtalsbrandkåren i Hattula

328 600

140 000

56 000

Egentliga Tavastlands räddningsverk

Befolkningslarm, Humppila

31 000

31 000

12 400

Egentliga Tavastlands räddningsverk

Släckningsbil, Tavastehus

488 560

160 000

64 000

Helsingfors räddningsverk

Bil med skylift, Skillnadens brandstation

806 000

180 000

72 000

Helsingfors räddningsverk

Servicebil 1/2018

49 600

40 000

16 000

Herralan VPK r.y.

Manskapstransportbil

17 360

17 360

6 944

Jäkärlän VPK r.y.

Skärsläckare Cold cut cobra

55 000

55 000

22 000

Kaarinan VPK ry

Manskapstransportbil

59 200

40 000

16 000

Kauvatsan W.P.K. ry

Båt (inkl. motor och utrustning)

47 368

47 368

18 947

Kymmenedalens räddningsverk

Räddningsbil, Kotka

410 000

160 000

64 000

Kymmenedalens räddningsverk

Tankbil, för avtalsbrandkåren i Pyttis

291 400

140 000

56 000

Lahden VPK r.y.

Manskapstransportbil

72 379

40 000

16 000

Lapplands räddningsverk

Släckningsbil, Kemi

360 000

160 000

64 000

Lapplands räddningsverk

Tankbil, Enontekiö

290 000

140 000

56 000

Lapplands räddningsverk

Högeffektslarm (3 st.)

87 000

87 000

34 800

Laukkosken VPK r.y.

Manskapsbil

50 691

40 000

16 000

Lempäälän Nurmen VPK ry

Motorspruta

20 416

20 416

8 166

Mellersta Finlands räddningsverk

Tankbil

465 000

140 000

56 000

Mellersta Finlands räddningsverk

Peke-system (16 st.)

111 898

111 898

44 759

Mellersta Nylands räddningsverk

Tankbil, räddningscentralen i Vanda

432 000

140 000

56 000

Mellersta Nylands räddningsverk

Ledningscentralbil

68 200

68 200

19 280

Mellersta Österbottens och Jakobstads- Befolkningslarm, Lochteå, Vetil och
områdets räddningsverk
Kannus

48 360

48 360

19 344

Nokian VPK r.y.

Manskapsbil

60 000

40 000

16 000

Norra Karelens räddningsverk

Bil med skylift

877 000

180 000

72 000

Norra Savolax räddningsverk

Släckningsbil, Kiuruvesi

347 200

160 000

64 000

Norra Savolax räddningsverk

Släckningsbil, Suonenjoki

347 200

160 000

64 000

Päijänne-Tavastlands räddningsverk

Släckningsbil, Heinola

425 468

160 000

64 000

Päijänne-Tavastlands räddningsverk

Tankbil, Sysmä

280 877

140 000

56 000

Renkomäen VPK

Släp med kran

65 720

40 000

16 000

Riihimäen VPK

Manskapstransportbil

61 478

40 000

16 000

Satakunta räddningsverk

Släckningsbil, Kanta-Pori brandstation

330 000

160 000

64 000
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Satakunta räddningsverk

Släckningsbil, Kankaanpää

320 000

160 000

64 000

Sibbo Skärgårds FBK rf

Brandbåt (inkl. motor och navigationsutrustning)

40 000

40 000

16 000

Sockenbacka FBK rf

Skadebekämpningsbil

40 000

40 000

16 000

Södra Karelens räddningsverk

Släckningsbil, Simpele

540 000

160 000

64 000

Södra Karelens räddningsverk

Jourbil, Ruokolax

50 000

40 000

16 000

Södra Karelens räddningsverk

Befolkningslarm, Ruokolax och Villmanstrand

60 000

60 000

24 000

Södra Savolax räddningsverk

Släckningsbil, Pieksämäki

378 200

160 000

64 000

Södra Savolax räddningsverk

Karosskonstruktion för tankbil

127 720

127 720

51 088

Södra Österbottens räddningsverk

Befolkningslarm, Töysä

54 312

54 312

21 724

Södra Österbottens räddningsverk

Släckningsbil

310 000

160 000

64 000

Tuusulan VPK r.y.

Manskapsbil

70 000

40 000

16 000

Vehkalahden vapaaehtoinen keskuspalokunta

Skylift

53 320

40 000

16 000

Västra Nylands räddningsverk

Hävare med integrerad stege, centralräddningsstationen

732 000

180 000

72 000

Västra Nylands räddningsverk

Släckningsbil, Karis

521 000

160 000

64 000

Österbottens räddningsverk

Släckningsbil

322 400

160 000

64 000

Österbottens räddningsverk

Tankbil

272 518

140 000

56 000

Östra Nylands räddningsverk

Tankbil, Borgå

434 000

140 000

56 000

Östra Nylands räddningsverk

Ledningsbil, Borgå

173 600

80 000

32 000

13 158 792

5 671 661

2 260 662

Materielprojekt totalt

Specialunderstöd		
BYGGNADSPROJEKT 2018 (möten 5.4.2018 och 18.5.2018)
Sökande

Understödets syfte

Birkalands räddningsverk

Brandövningshus på Kangasala brandstations övningsområde

Dragnäsbäck FBK r.f.

Ny brandstation

Kontiolax kommun

Omläggning av yttertaket på avtalsbrandkårens brandstation, reparation av
läckageskador på det övre bjälklaget och
installation av ett system för bortledning
av regnvatten

Luumäki kommun

Ny brandstation

Mänttä-Vilppula stad

Ansökta totala
kostnader (euro)

Godtagbara
kostnader
(euro)

Beviljat understöd (euro)

265 000

265 000

106 000

1 121 084

1 121 084

220 000

401 760

216 950

65 085

2 792 000

2 311 186

220 000

Totalrenovering av yttertaket och bortledning av takvatten

135 408

124 000

49 000

Polvijärvi kommun

Totalrenovering och utbyggnad av brandstationen

1 101 120

1 041 120

220 000

Puolanka kommun

Ny brandstation

1 395 850

972 325

220 000

Rekolan VPK r.y.

Totalrenovering och höjning av garaget

104 170

36 000

14 400

46

Brandskyddsfonden

Risten VPK r.y.

Köp av fastighet som ska bli en ny brandstation och nödvändiga ändringsarbeten

349 300

336 306

134 522

Sulkava kommun

Ny brandstation

2 847 188

2 424 992

220 000

Tavastehus stad

Totalrenovering av brandstation

10 788 000

7 227 846

220 000

Torneå stad

Utbyggnad av brandstationen

547 590

128 976

51 590

Vårdö kommun

Nytt garage

47 740

47 740

19 096

Åbo stad

Ny brandstation i Kakskerta

2 323 760

2 311 360

220 000

Äänekoski stad

Ny brandstation

6 076 000

5 566 000

196 033

30 295 970

24 130 886

2 175 726

Byggnadsprojekt totalt

Specialunderstöd
AVTALSBRANDKÅRERNAS UTRUSTNING (alla möten)
Avtalsbrandkår

Anskaffning

Beviljat datum

Ansökta totala
kostnader
(euro)

Godtagbara kost- Beviljat (euro)
nader (euro)

Alberga FBK rf

Utrustning och materiel

5.4.2018

9 773

8 250

3 300

Asolan VPK r.y.

Utrustning och materiel

6.9.2018

752

752

300

Asolan VPK r.y.

Utrustning och materiel

29.11.2018

3 033

3 033

1 213

Asolan VPK r.y.

Utrustning och materiel

5.4.2018

5 610

5 610

2 244

Bobäck FBK r.f.

Utrustning och materiel

5.4.2018

9 060

9 060

3 624

Broby FBK r.f.

Utrustning och materiel

5.4.2018

1 234

1 234

493

Degerö FBK - Laajasalon VPK ry

Materiel

6.9.2018

9 260

9 103

3 641

Dragnäsbäck FBK r.f.

Utrustning och materiel

27.2.2018

10 679

10 679

4 271

Drumsö FBK rf

Utrustning och materiel

18.5.2018

1 736

1 736

694

Esbo FBK rf

Utrustning och materiel

27.2.2018

13 589

13 589

5 435

Eurajoen VPK r.y.

Utrustning och materiel

5.4.2018

5 905

5 905

2 361

Euran VPK ry

Utrustning och materiel

24.10.2018

17 117

15 260

6 104

Evitskog FBK rf

Utrustning och materiel

29.11.2018

2 485

2 484

993

Forssan VPK ry

Utrustning och materiel

6.9.2018

11 657

11 005

4 402

Friherrsin VPK r.y.

Utrustning och materiel

18.5.2018

5 549

3 501

1 400

Grankulla FBK r.f.

Materiel

6.9.2018

3 100

3 100

1 240

Gumbo FBK rf

Utrustning och materiel

24.10.2018

6 277

6 277

2 510

Haga FBK r.f.

Utrustning och materiel

29.11.2018

667

520

208

Haga FBK r.f.

Utrustning och materiel

18.5.2018

3 707

3 338

1 335

Hammars FBK r.f.

Utrustning och materiel

24.10.2018

9 675

9 675

3 870

Harjavallan VPK r.y.

Utrustning och materiel

24.10.2018

9 950

9 950

3 980

Harjavallan VPK r.y.

Utrustning och materiel

24.10.2018

5 249

3 676

1 470

Harjunalustan VPK ry

Utrustning och materiel

5.4.2018

6 913

6 913

2 765

Hauhon Kk:n VPK r.y.

Utrustning och materiel

29.11.2018

9 241

9 241

3 696

Heinäjoen VPK ry

Byggande, utrustning och
materiel

18.5.2018

8 255

8 255

3 301

Heinäjoen VPK ry

Byggande

18.5.2018

7 314

7 314

2 925

Helsingfors FBK rf

Utrustning och materiel

18.5.2018

3 704

2 580

1 032

Hindhår-Boe FBK r.f.

Utrustning och materiel

6.9.2018

4 779

4 779

1 911
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Hinnerjoen VPK ry

Utrustning och materiel

18.5.2018

2 075

2 010

804

Honkilahden VPK ry

Utrustning och materiel

27.2.2018

6 232

4 555

1 822

Huhtamon VPK ry

Utrustning och materiel

18.5.2018

2 064

1 426

570

Humppilan VPK r.y.

Utrustning och materiel

5.4.2018

4 666

4 666

1 866

Hämeenlinnan VPK r.y.

Utrustning och materiel

27.2.2018

4 839

4 839

1 935

Idänpään ja ympäristön VPK ry

Utrustning och materiel

29.11.2018

6 329

5 961

2 384

Idänpään ja ympäristön VPK ry

Utrustning och materiel

18.5.2018

7 500

7 221

2 888

Iitin VPK r.y.

Utrustning och materiel

27.2.2018

3 051

3 051

1 220

Imatran VPK ry

Utrustning och materiel

6.9.2018

5 815

3 995

1 597

Jakobstads FBK r.f.

Utrustning och materiel

27.2.2018

10 441

10 441

4 176

Jokelan VPK ry

Utrustning och materiel

18.5.2018

10 253

6 270

2 508

Jokelan VPK ry

Utrustning och materiel

18.5.2018

4 177

3 884

1 553

Jokioisten VPK ry

Utrustning och materiel

5.4.2018

3 772

3 772

1 508

Jämijärven V.P.K. ry

Utrustning och materiel

6.9.2018

5 197

1 997

697

Jämsän VPK r.y.

Utrustning och materiel

6.9.2018

953

953

381

Kankaanpään VPK r.y.

Utrustning och materiel

27.2.2018

4 352

4 352

1 740

Karvian V.P.K. r.y.

Utrustning och materiel

18.5.2018

10 425

10 425

4 169

Kauvatsan W.P.K. ry

Utrustning och materiel

5.4.2018

16 653

14 252

5 701

Keikyän VPK r.y.

Materiel

5.4.2018

5 008

5 008

2 003

Kellokosken VPK ry

Utrustning och materiel

5.4.2018

22 080

22 080

8 832

Kiikoisten V.P.K. ry

Utrustning och materiel

5.4.2018

11 231

11 231

4 492

Kittilän VPK r.y.

Materiel

5.4.2018

198

198

79

Kittilän VPK r.y.

Materiel

5.4.2018

1 228

1 227

491

Klaukkalan Metsäkylän VPK ry

Utrustning och materiel

5.4.2018

10 512

10 512

4 204

Kodisjoen VPK ry

Materiel

5.4.2018

1 605

1 605

641

Kokemäen VPK r.y.

Utrustning och materiel

5.4.2018

14 415

14 266

5 706

Koljalan VPK r.y.

Materiel

29.11.2018

1 259

1 259

503

Koljalan VPK r.y.

Byggande

29.11.2018

8 985

8 985

3 593

Koljalan VPK r.y.

Utrustning och materiel

27.2.2018

1 890

1 890

756

Koljalan VPK r.y.

Byggande

5.4.2018

12 439

12 439

4 975

Koljalan VPK r.y.

Utrustning och materiel

18.5.2018

12 447

12 447

4 978

Kotkan VPK ry

Byggande, utrustning och
materiel

5.4.2018

11 395

11 394

4 557

Kuhmalahden V.P.K. r.y.

Utrustning och materiel

18.5.2018

9 986

9 986

3 994

Kustavin VPK r.y.

Utrustning och materiel

18.5.2018

2 964

2 964

1 185

Kuusiston VPK r.y.

Utrustning och materiel

24.10.2018

7 538

7 538

3 015

Kuusjoen VPK ry

Utrustning och materiel

5.4.2018

3 445

3 445

1 378

Kylmälä FBK rf

Utrustning och materiel

27.2.2018

11 532

11 532

4 612

Kyröskosken VPK r.y.

Utrustning och materiel

6.9.2018

5 193

5 193

2 077

Kårböle FBK r.f.

Utrustning och materiel

5.4.2018

3 852

1 933

773

Kälviän VPK r.y.

Byggande

24.10.2018

1 791

1 790

716

Köyliön Läntinen VPK ry

Utrustning och materiel

29.11.2018

9 404

3 893

1 557

Köyliön VPK ry

Utrustning och materiel

24.10.2018

7 442

5 966

2 386

Lappeenrannan VPK r.y.

Utrustning och materiel

27.2.2018

4 570

4 570

1 827
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Lappfjärds FBK rf

Utrustning och materiel

27.2.2018

12 206

10 142

4 057

Larsmo Brandmannaklubb rf

Utrustning och materiel

18.5.2018

4 549

3 085

1 234

Lauritsalan VPK r.y.

Materiel

6.9.2018

12 741

12 741

5 096

Lavian VPK r.y.

Utrustning och materiel

27.2.2018

7 046

7 046

2 818

Lempäälän VPK ry

Utrustning och materiel

6.9.2018

1 875

1 875

749

Lemun VPK r.y.

Utrustning och materiel

5.4.2018

3 466

1 959

783

Malax brandmannaförening rf

Utrustning och materiel

18.5.2018

3 426

3 426

1 370

Malmin VPK - Malms FBK ry

Utrustning och materiel

27.2.2018

5 838

2 064

825

Marudd FBK rf

Utrustning och materiel

18.5.2018

12 233

4 232

1 693

Meltauksen VPK r.y.

Utrustning och materiel

18.5.2018

3 810

3 810

1 524

Naantalin VPK ry

Utrustning och materiel

18.5.2018

1 488

1 488

595

Nakkilan VPK r.y.

Utrustning och materiel

5.4.2018

13 335

13 335

5 333

Noormarkun VPK ry

Utrustning och materiel

6.9.2018

23 622

23 622

9 448

Nurmijärven Keskus V.P.K. ry

Utrustning och materiel

29.11.2018

7 389

7 248

2 899

Nurmon VPK r.y.

Utrustning och materiel

27.2.2018

9 783

9 783

3 913

Ohkolan VPK r.y.

Utrustning och materiel

29.11.2018

14 427

14 427

5 770

Oulunkylän VPK ry

Utrustning och materiel

29.11.2018

1 743

1 743

697

Oulunkylän VPK ry

Byggande

27.2.2018

11 034

11 034

4 413

Paimion VPK r.y.

Materiel

5.4.2018

8 849

8 849

3 539

Panelian VPK ry

Utrustning och materiel

27.2.2018

11 390

11 390

4 556

Parkanon VPK ry

Utrustning och materiel

29.11.2018

15 547

15 547

6 218

Perttulan VPK ry

Utrustning och materiel

6.9.2018

16 413

16 413

6 565

Pihlavan VPK r.y.

Utrustning och materiel

18.5.2018

13 924

13 014

5 205

Piikkiön VPK ry

Utrustning och materiel

6.9.2018

7 676

6 660

2 664

Pirkkalan VPK ry

Utrustning och materiel

24.10.2018

21 411

21 411

8 564

Pitkäjärven VPK ry

Byggnad, utrustning och
materiel

24.10.2018

12 201

7 161

2 864

Pitkäjärven VPK ry

Utrustning och materiel

5.4.2018

1 071

1 071

428

Pomarkun VPK ry

Utrustning och materiel

18.5.2018

5 926

2 329

931

Porin VPK ry

Utrustning och materiel

27.2.2018

13 027

12 405

4 962

Pornaisten VPK ry

Utrustning och materiel

27.2.2018

2 261

1 124

449

Puistolan VPK r.y.

Materiel

5.4.2018

1 378

1 378

551

Rantakulman VPK r.y.

Utrustning och materiel

5.4.2018

2 070

2 070

827

Rautpohjan VPK ry

Materiel

24.10.2018

10 759

10 759

4 303

Rautpohjan VPK ry

Utrustning och materiel

29.11.2018

4 189

4 189

1 675

Rekolan VPK r.y.

Utrustning och materiel

6.9.2018

3 310

3 310

1 323

Replot FBK r.f.

Utrustning och materiel

5.4.2018

2 771

2 770

1 108

Risten VPK r.y.

Utrustning och materiel

5.4.2018

3 528

3 528

1 411

Rovaniemen VPK r.y.

Utrustning och materiel

6.9.2018

4 012

4 012

1 604

Saarenkylän VPK ry

Materiel

6.9.2018

4 732

4 252

1 700

Salmentaan VPK r.y.

Utrustning och materiel

18.5.2018

5 744

5 744

2 297

Sammatin VPK ry

Materiel

6.9.2018

7 440

7 440

2 976

Savion VPK ry

Utrustning och materiel

5.4.2018

19 639

19 639

7 855

Solf FBK

Utrustning och materiel

6.9.2018

2 317

2 317

926
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Somerniemen VPK ry

Utrustning och materiel

18.5.2018

12 395

12 395

4 958

Sottungsby FBK r.f.

Utrustning och materiel

29.11.2018

9 683

8 347

3 338

Suomusjärven VPK r.y.

Materiel

24.10.2018

7 567

7 567

3 026

Suttilan VPK r.y.

Utrustning och materiel

24.10.2018

2 357

2 357

942

Suttilan VPK r.y.

Utrustning och materiel

18.5.2018

2 102

902

360

Säkylän VPK r.y.

Utrustning och materiel

6.9.2018

7 935

7 935

3 174

Sälinkään VPK r.y.

Utrustning och materiel

5.4.2018

2 235

2 235

893

Särkisalmen VPK ry

Utrustning och materiel

18.5.2018

12 448

11 247

4 499

Sääksjärven VPK ry

Utrustning och materiel

18.5.2018

18 763

18 763

7 505

Tammisalon VPK r.y.

Materiel

24.10.2018

6 225

6 225

2 490

Tammisalon VPK r.y.

Utrustning och materiel

5.4.2018

2 208

1 458

583

Tampereen VPK r.y.

Utrustning och materiel

5.4.2018

4 950

4 950

1 980

Tervolan VPK r.y.

Utrustning och materiel

5.4.2018

6 212

6 212

2 484

Teuron-Kuuslammin VPK ry

Utrustning och materiel

5.4.2018

3 099

3 099

1 239

Tirilän VPK r.y.

Utrustning och materiel

27.2.2018

1 689

1 689

675

Tornion VPK ry

Utrustning och materiel

6.9.2018

6 505

6 382

2 552

Tuiskulan VPK ry

Utrustning och materiel

6.9.2018

4 193

4 193

1 677

Tuorilan VPK ry

Utrustning och materiel

18.5.2018

1 075

1 075

430

Tuusulan VPK r.y.

Utrustning och materiel

24.10.2018

22 419

20 382

8 152

Tuusulan VPK r.y.

Utrustning och materiel

27.2.2018

8 561

5 464

2 185

Ulvilan VPK r.y.

Utrustning och materiel

29.11.2018

5 770

5 770

2 307

Ulvilan VPK r.y.

Utrustning och materiel

18.5.2018

12 107

12 107

4 842

Uuraisten VPK r.y.

Materiel

6.9.2018

9 900

9 900

3 960

Vaaralan VPK r.y.

Utrustning och materiel

24.10.2018

5 961

5 849

2 339

Valkealan Jokelankylän VPK ry

Utrustning och materiel

29.11.2018

2 649

2 649

1 059

Vampulan kunnan V.P.K. r.y.

Utrustning och materiel

29.11.2018

11 625

11 625

4 585

Vampulan kunnan V.P.K. r.y.

Utrustning och materiel

27.2.2018

2 666

2 666

1 066

Vanhan Käpylän VPK ry

Utrustning och materiel

5.4.2018

5 278

5 020

2 008

Vanhankylän seudun VPK - Gammelgård nejdens FBK ry

Utrustning och materiel

24.10.2018

11 850

11 850

4 740

Vasa FBK rf

Utrustning och materiel

27.2.2018

1 989

1 989

795

Vesikansan VPK r.y.

Utrustning och materiel

18.5.2018

4 412

2 150

860

Vähikkälän ja Sauvalan VPK r.y.

Utrustning och materiel

29.11.2018

10 352

10 352

4 140

Ylikiimingin Palomiehet ry

Utrustning och materiel

27.2.2018

2 305

2 305

922

Ylöjärven VPK ry

Materiel

6.9.2018

1 798

1 798

719

Ylöjärven VPK ry

Utrustning och materiel

18.5.2018

2 472

2 472

988

Österby FBK rf

Utrustning och materiel

27.2.2018

2 510

2 510

1 003

989 965

395 760

Avtalsbrandkårer, totalt
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1 065 327

2. Brandskyddsfondens intäkts- och kostnadskalkyl
1.1.2018 - 31.12.2018

1.1.2017 - 31.12.2017

KOSTNADER AV VERKSAMHET
Material, förnödenheter och varor
Inköp under räkenskapsperioden
Personalkostnader
Hyror

8 479,08

1 879,01

21 544,68

22 515,92

145,00

0,00

Inköp av tjänster

270 755,28

249 527,02

Övriga kostnader

9 679,07

ÅTERSTOD I

-310 603,11

5 461,41

-310 603,11

-279 383,36
-279 383,36

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
Finansiella intäkter

0,00

ÅTERSTOD II

0,00

19 190,00

-310 603,11

19 190,00
-260 193,36

ÖVERFÖRINGSEKONOMINS INTÄKTER OCH KOSTNADER
Kostnader
Till lokalförvaltningen
Till näringslivet
Till icke-vinstsyftande samfund

3 986 648,00

4 033 212,00

259 174,00

37 436,00

5 345 389,00

5 292 850,87

Till hushållen

87 790,00

Till statsförvaltningen

505 651,00

ÅTERSTOD III

-13 939,00
-10 184 652,00

1 247 562,00

-10 495 255,11

-10 597 121,87
-10 857 315,23

INTÄKTER AV SKATTER OCH OBLIGATORISKA AVGIFTER
Avgifter av skattenatur
Betalda mervärdesskatter

11 012 491,69
-10 453,38

RÄKENSKAPSPERIODENS INTÄKTS-/KOSTNADSÅTERSTOD

11 248 334,43
11 002 038,31

506 783,20

-5 260,47

11 243 073,96

385 758,73
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3. Brandskyddsfondens balansräkning
AKTIVA

31.12.2018

31.12.2017

OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR
KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Resultatregleringar

3 715,25

3 715,25

83 327,59

83 327,59

21 469 055,40

21 469 055,40

20 683 896,73

20 683 896,73

KASSA, BANKTILLGODOHAVANDEN OCH ANDRA
FINANSIERINGSMEDEL
Samlingskontofordran på staten
OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR
SAMMANLAGT
AKTIVA SAMMANLAGT

PASSIVA

21 472 770,65

20 767 224,32

21 472 770,65

20 767 224,32

31.12.2018

31.12.2017

Fondens kapital

6 575 274,74

6 575 274,74

Förändringar i kapitalet från tidigare
räkenskapsperioder

2 946 979,65

2 561 220,92

EGET KAPITAL

Räkenskapsperiodens intäkts-/
kostnadsåterstod

506 783,20

10 029 037,59

385 758,73

9 522 254,39

FRÄMMANDE KAPITAL
KORTFRISTIGT
Leverantörsskulder
Poster som ska redovisas vidare
Resultatregleringar
FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT
PASSIVA SAMMANLAGT
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383 854,49

248 325,34

915,57
11 058 963,00

1 654,59
11 443 733,06

10 994 990,00

11 244 969,93

11 443 733,06

11 244 969,93

21 472 770,65

20 767 224,32

4. Brandskyddsfondens finansieringsanalys 2018
EGEN VERKSAMHET
Brandskyddsavgifter
Ränteinkomster och intäktsföring av vinst
Utgifter för inköp av varor och tjänster
Personalkostnader
Övriga utgifter
PENNINGFLÖDET FRÅN EGEN VERKSAMHET

1.1.–31.12.2018

1.1.–31.12.2017

1.1.–31.12.2016

11 012 491,69

11 248 334,43

11 200 911,75

0,00

19 190,00

0,00

-279 234,36

-251 406,03

-246 527,17

-21 544,68

-22 515,92

-23 283,81

-20 277,45

-10 721,88

-17 526,18

10 691 435,20

10 982 880,60

10 913 574,59

-3 986 648,00

-4 033 212,00

-4 458 800,00

-259 174,00

-37 436,00

2 170,00

ÖVERFÖRINGSEKONOMI
Inkomstöverföringar till lokalförvaltningen
Inkomstöverföringar till näringslivet
Inkomstöverföringar till hushållen
Övriga inkomstöverföringar inom landet
PENNINGFLÖDET FRÅN ÖVERFÖRINGSEKONOMIN
PENNINGFLÖDET FRÅN INVESTERINGARNA

-87 790,00

13 939,00

-63 143,00

-5 851 040,00

-6 540 412,87

-5 522 057,64

-10 184 652,00

-10 597 121,87

-10 041 830,64

0,00

0,00

0,00

FINANSIERING
Förändring i eget kapital

0,00

0,00

0,00

198 763,13

93 900,80

1 155 219,13

PENNINGFLÖDET FRÅN FINANSIERINGEN

198 763,13

93 900,80

1 155 219,13

FÖRÄNDRING I LIKVIDA MEDEL

705 546,33

479 659,53

2 026 963,08

LIKVIDA MEDEL 1.1.

20 767 224,32

20 287 564,79

18 260 601,71

LIKVIDA MEDEL 31.12.

21 472 770,65

20 767 224,32

20 287 564,79

Förändring i skulden
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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 43950000 Inköp av tjänster från
statens ämbetsverk och inrättningar. Sekretariatets personalkostnader med lönebikostnader uppgick under
berättelseåret till 234 644,42 euro och 2017 till sammanlagt 214 057,59 euro
Jämförbarhet med tidigare år
Bokslutet för 2018 är jämförbart med bokslutet för 2017.
Händelser efter bokslutet
Av brandskyddsavgifterna för 2017 överförs cirka 40 000,00 euro till intäkterna för 2019.		

Bilaga 2:
Dispositionsplan för fondens medel
2018

2017

2016

Plan €

Utfall €

Plan €

Utfall €

Plan €

Utfall €

1. Allmänna understöd till räddningsbranschens organisationer

3 000 000

3 030 000

2 870 000

2 875 000

2 830 000

2 830 000

2. Specialunderstöd för byggnadsprojekt

2 090 000

2 175 726

1 900 000

2 261 306

2 020 000

2 272 732

3. Specialunderstöd för materielanskaffning

2 300 000

2 260 662

2 430 000

2 460 857

2 400 000

2 202 808

4. Övriga specialunderstöd

3 400 000

2 781 657

3 400 000

3 369 591

3 200 000

3 211 384

4.1. Läromedel

57 082

4.2. Databehandling

166 570

391 272

0

586 000

1 095 760

1 480 485

1 543 121

558 281

4.4. Upplysning och rådgivning

999 415

891 400

877 220

4.5. Övriga projekt

176 395

177 500

245 291

0

0

0

68 280

5 000

43 560

4.3. Forskning och utveckling

4.6. Standardisering
4.7. Stipendier
5. Mindre materiel för avtalsbrandkårer

400 000

395 760

400 000

368 009

350 000

401 317

6. Terminaler för räddningsväsendets
fältledningssystem

ingår i
punkt 3

0

ingår i punkt
3

0

ingår i punkt
3

0

7. Förvaltningsutgifter

410 000

310 603

330 000

279 383

305 000

283 691

11 600 000

10 954 408

11 330 000

11 614 146

11 105 000

11 201 932

Sammanlagt
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Bilaga 3: Specifikation av personalkostnaderna

Personalkostnader
Löner och arvoden
Lönebikostnader
Pensionskostnader
Övriga lönebikostnader
Sammanlagt

2018

2017

18 414,00

19 266,00

18 414,00

19 266,00

3 130,68

3 249,92

2 920,68

2 968,60

210,00

281,32

21 544,68

22 515,92

0,00

0,00

Ledningens löner och arvoden

0,00

0,00

Naturaförmåner

varav resultatbaserade poster

0,00

0,00

Ledningen

0,00

0,00

Övrig personal

0,00

0,00

Semesterlöneskuld

0,00

0,00

Bilaga 9 till Brandskyddsfondens bokslut:
Finansiella poster i balansräkningen och skulder
31.12.2018

Rörlig ränta

Fast ränta

1-5 år

Samlingskontofordringar på staten

0,00

0,00

0,00

21 469 055,40

0,00

0,00

21 469 055,40

Sammanlagt

0,00

0,00

0,00

21 469 055,40

0,00

0,00

21 469 055,40

Över 5 år

Under 1 år

Sammanlagt

Under 1 år

1–5 år

Över 5 år

Finansiella poster bland aktiva

Bilagorna 4–8, 10–15 till Brandskyddsfondens bokslut
Bilaga 4

Grunderna för avskrivningar enligt plan och ändringarna i dem

Inget att anmäla

Bilaga 5

Avskrivningar av anläggningstillgångar samt andra utgifter med lång verkningstid

Inget att anmäla

Bilaga 6

Finansiella intäkter och kostnader

Inget att anmäla

Bilaga 7

Lån som beviljats ur fonden

Inget att anmäla

Bilaga 8

Värdepapper och investeringar i form av eget kapital

Inget att anmäla

Bilaga 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
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6. Underskrifter
Bokslutshandlingen har godkänts i Helsingfors den 27 februari 2019.
Brandskyddsfondens styrelse

Anne Holmlund, ordförande

Mika Kättö, vice ordförande

Jari Hyvärinen, medlem

Veli-Pekka Ihamäki, medlem

Petri Mero, medlem

Mika Raatikainen, medlem

Vesa-Pekka Tervo, medlem
medlem

Ari Torniainen, medlem

Revisorns revisionsanteckning
Statens revisionsverk har reviderat detta bokslut som upprättats enligt god bokföringssed.
Över utförd revision har i dag avgivits berättelse.

Helsingfors den 21 mars 2019

Revisor
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