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DIAGRAM 1. Beviljade understöd 2000–2019

Brandskyddsfondens bokslut har upprättats i enlighet med 
finansministeriets och statskontorets bestämmelser och 
anvisningar. Boksluten för bokföringsenheter och statliga 
fonder utanför budgeten upprättas i enlighet med bestäm-
melserna i lagen om statsbudgeten (423/1988) och förord-
ningen om statsbudgeten (1243/1992). Finansministeriet 
har den 19 januari 2016 meddelat en föreskrift (TM 1602) 
om scheman för bokslutet för statliga fonder utanför bud-
geten och de uppgifter som ska ingå i bilagorna till bokslu-
tet. Verksamhetsberättelsen har upprättats i enlighet med 
Statskontorets anvisning VK/948/00.00.00.01/2016. Den är 
utformad enligt lagen om brandskyddsfonden, men avviker 
från strukturen för bokföringsenheternas verksamhetsbe-
rättelser. Avvikelsen möjliggörs av Statskontorets boksluts-
anvisning (anvisning VK/948/00.00.00.01/2016, 10.11.2016).

Brandskyddsfonden är en fond som står utanför statsbud-
geten. Enligt lagen om brandskyddsfonden (306/2003) ska 
en brandskyddsavgift årligen betalas för brandförsäkrad fast 
och lös egendom i Finland i syfte att främja förebyggandet 
av eldsvådor samt räddningsverksamheten. Var och en som 
bedriver försäkringsrörelse i Finland är skyldig att betala 
brandskyddsavgift. 

Brandskyddsfonden förvaltas av inrikesministeriet och står 
under dess tillsyn. Allmän styrning och övervakning av 
brandskyddsfonden hör till inrikesministeriets uppgifter. In-
rikesministeriet har i uppgift att särskilt övervaka fondens 
ekonomi och verksamhet och att se till att fondens bokfö-
ring sköts på ett ändamålsenligt sätt. Brandskyddsfondens 

styrelse ansvarar för förvaltningen av fonden och för att 
ekonomin och verksamheten organiseras på ett ändamål-
senligt sätt. Fondens styrelse har i uppgift att fatta beslut i 
ärenden som är viktiga och omfattande med tanke på fon-
dens verksamhet och ekonomi och se till att tillsynen över 
bokföringen och finanserna är ändamålsenligt organiserad. 

För att lagens syfte ska nås kan allmänt understöd eller 
specialunderstöd beviljas ur brandskyddsfonden inom ra-
men för fondens medel och den årliga dispositionsplanen. 
På understöd som beviljas tillämpas statsunderstödslagen 
(688/2001), och i fråga om dessa understöd är fonden stats-
bidragsmyndighet enligt statsunderstödslagen. Understöd 
kan beviljas kommuner och räddningsverk, avtalsbrandkå-
rer samt organisationer i räddningsbranschen och andra 
motsvarande sammanslutningar. Brandmannaföreningar-
nas ungdomsavdelningar kan beviljas mindre understöd för 
skyddsutrustning. Även andra aktörer kan beviljas special-
understöd för produktion och anskaffning av läromedel, ut-
veckling av informationsbehandlingen och anskaffning av 
apparatur, försöks-, start-, forsknings- och utvecklingsverk-
samhet, upplysning och rådgivning samt standardisering. 
Projektfinansiering kan även beviljas statliga ämbetsverk 
och inrättningar. Fonden kan dessutom bevilja stipendier 
för den sökandes personliga bruk eller för projekt.

De understödsbelopp som betalats ur fonden per år fram-
går av diagram 1. Under 2000-talets första år var beloppen 
mindre än 6 miljoner euro, medan de 2017 och 2019 redan 
översteg 11 miljoner euro.

1.1 Ledningens översikt 

Brandskyddsfonden arbetar aktivt för främjande av brandfö-
rebyggande arbete och räddningsverksamhet. Fonden är en 
viktig finansiär när det gäller olika utvecklingsprojekt inom 
räddningsväsendet samt brandstationsprojekt och materie-
lanskaffningar som är knutna till räddningsverksamhet. Med 
understöden stöds främjandet av räddningsverksamheten 
och brandförebyggandet på olika håll i Finland, såväl i städer-
na som i glesbygden. Med fondens understöd främjas bland 
annat forskning och utveckling inom branschen, utveckling-
en av kompetensen hos räddningsväsendets personal, ut-
byggnaden av brandstationsnärverket, brandkårernas larm-
beredskap och kontinuiteten i avtalsbrandkårsverksamheten.

Brandskyddsfondens understödsverksamhet styrs av lagstift-
ningen, de strategiska riktlinjerna för fonden, räddningsvä-
sendets verksamhetsriktlinjer, strategi och forskningsriktlinjer 
samt de resultatmål som fastställts i samarbete med inrikes-
ministeriet. Fonden främjar den grundläggande uppgiften, 
dvs. brandsäkerhet, men tar samtidigt hänsyn till strukturel-
la förändringar i samhället och prioriteringarna i regerings-
programmet och omriktar vid behov sina understöd. När 
strategin för fonden uppdateras beaktas de eventuella kon-
sekvenser som reformen av räddningsväsendet får för under-
stödspraxisen. 

År 2019 låg fokus i fondens verksamhet på att utveckla forsk-
nings- och utvecklingsverksamhet, effektivisera fondens 
kommunikation, utvärdera den interna kontrollen och risk-
hanteringen, skapa en praxis i fråga om resultatmålen samt 
bidra till projektet för att utveckla statsunderstöden. 

Fonden fortsatte det goda samarbete med inrikesministeriet 
när det gäller att utveckla effekterna av projektverksamheten 
vid räddningsväsendets forskningstjänster. Under berättelse-
året slutfördes ett omfattande utredningsprojekt som gällde 
forsknings- och utvecklingsprojekten och som genomfördes 
inom ramen för ett brett samarbete med aktörerna i rädd-
ningsbranschen och räddningsavdelningen. Som ett resultat 
av arbetet utlyste fonden en ansökningsomgång för forsk-
nings- och utvecklingsprojekt, där understöd kunde sökas 
inom vissa prioriterade områden, nämligen brandsäkerhet 
i bostäder, brandsäkerhet vid byggande och kapaciteten i 
räddningsväsendets tjänster. 

Inom kommunikationen låg fokus på att öka kännedomen 
om fonden och presentera understödsverksamheten. Under 
berättelseåret publicerade fonden flera presentationsvide-
or om sin understödsverksamhet och redogjorde även för 
verksamheten i tidningen Palokuntalainen - Brandkåristen. 
Fonden uppdaterade sin nya publikation om forsknings- och 
utvecklingsprojekt som genomförts med hjälp av understöd 
från fonden. Publikationen innehåller information om alla 

forsknings- och utvecklingsprojekt som fonden finansierat 
sedan 2010 (sammanlagt 318 st.). Understödsverksamhetens 
effekt och synlighet förbättrades genom att man började an-
vända dekaler och plaketter som informerar om understödet. 
Dessa delas tillsammans med beslutet ut till alla aktörer som 
beviljas understöd för materiel- och byggnadsprojekt och ska 
fästas på fordonet eller brandstationens yttervägg. 

Fonden fortsatte att utföra granskningsbesök vid materiel- 
och byggnadsprojekt och granskade dessutom de allmän-
na understöd som beviljats Sotningsbranschens Centralför-
bund och Finlands Avtalsbrandkårers Förbund. Med hjälp av 
granskningarna kontrollerade fonden att understödstagarna 
har använt understöden i enlighet med understödsbeslutet 
och villkoren i det. Fondens styrelse införde den uppdaterade 
utvärderingsram som utvecklats för utvärdering av den inter-
na kontrollen och riskhanteringen vid statens ämbetsverk 
och inrättningar och svarade på en enkät som utarbetats uti-
från utvärderingsramen. 

Riksdagen godkände förslagen till ändringar i lagen om 
brandskyddsfonden, och dessa trädde i kraft den 1 janu-
ari 2019. I lagen infördes en ny bestämmelse enligt vilken 
inrikesministeriet godkänner fondens resultatmål på fram-
ställning av fondens styrelse. Styrelsen utformade målen i 
resultatmålshandlingen med utgångspunkt i regeringspro-
grammet och fondens strategi. Den första resultatmålshand-
lingen undertecknades tillsammans med inrikesministeriet 
den 28 november 2019.

Under verksamhetsåret sammanträdde Brandskyddsfondens 
styrelse sex gånger och fattade sammanlagt 432 beslut, varav 
301 understödsbeslut. Sammanlagt ansöktes om 21,3 miljo-
ner euro i understöd varav 11,33 miljoner euro beviljades. Det 
betyder att cirka 53,13 procent av understödsansökningarna 
bifölls. Sett till beloppet beviljades mest understöd för forsk-
nings- och utvecklingsprojekt (29 procent) och minst i form 
av mindre understöd (4 procent). I tabellerna 1 och 7–9 re-
dogörs närmare för antalet beslut och understödsbeloppen 
per år. 

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. Fonden har 
strävat efter att redovisningen av influtna brandskyddsavgif-
ter ska tidigareläggas så att ekonomiplaneringen kan effek-
tiviseras ytterligare. Brandskyddsfonden fortsätter det goda 
samarbetet med inrikesministeriet och andra aktörer när det 
gäller såväl det förberedande arbetet som uppföljningen av 
de konsekvenser som utvecklingen av räddningsväsendet får 
för fondens understödspraxis.

1. Brandskyddsfondens verksamhetsberättelse 2019

■  Beviljat understöd           *) budget 2020
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Byggnader
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Forskning och utveckling
29%

Mindre understöd 
4%

Allmänna understöd
 28%

1.2 Effektivitet 
Brandskyddsfondens mål är att uppnå största möjliga effekt 
med varje euro som beviljas i understöd. De centrala under-
stödsobjekten är forsknings- och utvecklingsverksamhet i 
räddningsbranschen, allmänna understöd till organisatio-
ner inom räddningsbranschen, organisationernas upplys-
nings- och utbildningsverksamhet samt brandstations- och 
materielprojekt genomförda av räddningsområden, kom-
muner och avtalsbrandkårer. Fonden är en viktig finansiär 
när det gäller olika utvecklingsprojekt samt brandstations-
projekt och materielanskaffningar inom räddningsväsen-
det.

Under berättelseåret uppgick det totala beviljade understö-
det till 11,33 euro, varav cirka 4,22 miljoner euro beviljades 
kommuner, cirka 4,67 miljoner euro organisationer inom 
räddningsbranschen, cirka 1,13 miljoner euro avtalsbrand-
kårer och cirka 1,31 miljoner euro andra aktörer. Tabell 1 
anger närmare hur understöden fördelades mellan de olika 
typerna av understöd. Tabell 2 beskriver fördelningen av un-
derstöd enligt mottagargrupp och typ av understöd.

Beviljade understöd Mn euro Procent
Materiel 2,52 € 22 %

Byggnader 1,89 € 17 %

Forskning och utvecklingn 3,31 € 29 %

Mindre understöd 0,39 € 4 %

Allmänna understöd 3,22 € 28 %

Totalt 11,33 € 100 %

TABELL  1.

Beviljade understöd enligt typ av understöd 2019 

DIAGRAM 2. Beviljade understöd 2019 

 

Understöd Kommuner Organisationer inom 
räddningsbranschen

Avtalsbrandkårer Övriga*

Materiel 2 076 340 €  442 148 €  

Byggnader 1 592 482 €  294 376 €  

Forsknings- och utvecklingsprojekt 548 082 € 1 447 968 €  1 313 304 €

Mindre understöd   392 828 €  

Allmänna understöd  3 220 000 €   

Totalt 4 216 904 € 4 667 968 € 1 129 352 € 1 313 304 €

TABELL 2.

Fördelning av understöd enligt mottagargrupp och typ av understöd  

*Övriga: Bland statliga inrättningar och statligt finansierade organisationer beviljades bland annat Räddningsinstitutet understöd för åtta 
projekt till ett belopp på sammanlagt 0,73 miljoner euro. I gruppen Övriga ingår även ett projekt vid Meteorologiska institutet och ett vid 
Tammerfors universitet (Tammerfors tekniska universitet, fram till 1.1.2019), två projekt vid Aalto-universitetet, tre projekt som genomförs av 
aktiebolag, ett stipendieprojekt och ett stipendium.

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. När det gäller projekt för totalre-
novering av gamla brandstationer bedömer fonden de 
omedelbara och långsiktiga fördelarna samt i vilken mån 
renoveringen bidrar till en längre användningstid för bygg-
naden. Vid fördelningen av understöden beaktas tillgången 
till räddningsväsendets tjänster och till personal samt tryg-
gandet av arbetsförmågan i hela landet. 

När understöd beviljas granskas ansökningarna på natio-
nell, regional och lokal nivå. Regionförvaltningsverken och 
räddningsverken ordnar räddningsverkens respektive av-
talsbrandkårernas projekt i den egna regionen i prioritets-
ordning enligt hur viktigt de anser att det är att projektet in-
leds under ansökningsåret. När Brandskyddsfonden beviljar 
understöd beaktar den anslagskvoten, behovsprövningen, 
regionförvaltningsverkens och räddningsverkens bedöm-
ningar och projekt enligt ansökningsanvisningen. Samma 
förfarande gäller såväl byggnads- som materielunderstöd.

År 2019 mottog fonden 19 ansökningar som gällde bygg-
nadsprojekt. Sammanlagt 15 byggnadsunderstöd bevilja-
des, vilket motsvarar 78,9 procent av ansökningarna (2018: 
55,6 procent). Med de byggnadsunderstöd som Brand-
skyddsfonden beviljar stöds alla räddningsområden i Fin-
land. Den regionala fördelningen av beviljade byggnadsun-
derstöd beskrivs i tabell 3. 

Av de beviljade byggnadsunderstöden hänförde sig 7 till 
nybyggen och 8 till totalrenovering eller utbyggnad av 
brandstationer. Byggnadsunderstöden fördelades mellan 
kommuner (11) och avtalsbrandkårer (4), men en del av 
kommunernas byggnadsprojekt gäller brandstationer för 
avtalsbrandkårer.

Under berättelseåret var det sammanlagda beloppet av un-
derstöd för byggnadsprojekt 1 886 858 euro (2018: 2 175 
726 euro). Det genomsnittliga beloppet av understöd till 
kommuner var 144 771 euro (2018: 150 567 euro). Det ge-
nomsnittliga beloppet av understöd till avtalsbrandkårer var 
73 594 euro (2018: 122 974 euro).

VÅr 2019 var det maximala understödet för byggnadsprojekt 
220 000 euro. Fem projekt beviljades maximalt understöd: 
Vörå kommun, Alajärvi stad, Koskis kommun, Masku kom-
mun och Hinnerjoen VPK. Understöd av olika storlek bevilja-
des Fredrikshamns stad, Parikkala kommun, Lemi kommun, 
Bobäck Frivilliga Brandkår r.f., Heinäjoen VPK ry, Klaukkalan 
Metsäkylän VPK ry, Toivakka kommun, Taivalkoski kommun, 
Haapajärvi stad och Paltamo kommun.

Antalet ansökningar för byggnadsprojekt varierar årligen. 
De har dock minskat sedan början av 2010-talet. Fram till 
2013 mottog fonden över 30 ansökningar årligen. Därefter 
har antalet ansökningar varit färre än 30 per år och 2019 in-
kom endast 18 ansökningar. En orsak till detta är sannolikt 
den planerade landskapsreformen, som gjort att projekt 
flyttats fram. Byggandet har troligen även bromsats upp av 
kommunernas svaga ekonomi, som har gjort att kommu-
nerna inte kan binda sig till stora investeringar.

Fondstyrelsens understödsbeslut 2019 presenteras per 
projekt i bilaga 1 till verksamhetsberättelsen (Under-
stöd som fonden beviljat 2019). På s. 7–27 presenteras 
dessutom i korthet de understöd som beviljats 2019. 

Fonden lät 2015 göra en extern utvärdering av effekterna 
av de understöd som beviljats materielprojekt och 2014 av 
de understöd som beviljats byggnadsprojekt. Resultaten av 
dessa utvärderingar utnyttjades vid utvärderingen och ut-
vecklingen av understödsverksamheten.
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Bild 1.Dragnäsbäck FBK:s nya brandstation. I april 2018 beviljades 220 000 euro i understöd. Brandstationen är 415 m2 och togs i bruk i juli 
2019. Medlemmarnas aktiva deltagande bidrog väsentligt till att man kunde hålla sig till tidsplanen och budgeten. Dragnäsbäck FBK har 
årligen cirka 30 uppdrag. Bild: Jan Krooks.

TABELL 3. 
Regional fördelning av beviljade understöd för byggnadsprojekt 
och antal ansökningar 2017–2019

Regionförvaltningsverk Beviljade understöd/ 
antal ansökningar 2019

Beviljade understöd/ 
antal ansökningar 2018

Beviljade understöd/ 
antal ansökningar 2017

Södra Finland 6/6 3/7 2017

Sydvästra Finland 3/5 2/7 3/4

Västra och Inre Finland 3/5 4/5 1/2

Östra Finland 0/0 3/5 4/5

Norra Finland 3/3 1/1 4/4

Lappland 0/0 1/1 0/0

Åland 0/0 1/1 1/1

Totalt 15/19 15/27 17 / 21

Specialunderstöd för materielprojekt

Räddningsverk och avtalsbrandkårer kan beviljas unders-
töd för materielprojekt. Med hjälp av materielprojekten 
förnyas räddningsväsendets fordonspark och föråldra-
de befolkningslarmsystem, tryggas räddningsväsendets 
verksamhetsmöjligheter under föränderliga förhållanden 
och förbättras räddningsverkens ledningsberedskap. Un-
derstöd för materielprojekt beviljas oftast för den tunga 
fordonsparken, där anskaffningskostnaderna är stora. 

När det gäller materiel- och byggnadsprojekt behandlas 
de årliga anslagen för understöd i budgeten som en hel-
het. Fonden har bestämt att anslagen för materiel- och 
byggnadsprojekt under våren kan överskrida de planera-
de anslagen om förbindelser har frigjorts i början av året 
på grund av projekt med outnyttjat understöd.  

Inom ansökningstiden mottog fonden 84 ansökningar om 
understöd. Totalt beviljades 2 518 488 euro i understöd. 
Den regionala fördelningen av beviljade materielunders-
töd beskrivs i tabell 4. Jämförelsesiffror anges för 2017 och 
2018. Antalet ansökningar 2019 var 11 färre än året innan.

Sammanlagt 64 materielprojekt beviljades understöd, vil-
ket motsvarar 76,2 procent av ansökningarna. År 2018 be-
viljades 54 materielprojekt understöd, vilket motsvarar 56,8 
procent av ansökningarna. 

Räddningsverken lämnade in sammanlagt 52 unders-
tödsansökningar, varav 37 (71,2 procent) bifölls. Räddnings-
verken beviljades totalt 2 076 340 euro i understöd 2019. 
Avtalsbrandkårerna lämnade in sammanlagt 32 unders-
tödsansökningar, varav 27 (84,4 procent) bifölls. Avtalsbran-
dkårerna beviljades totalt 442 148 euro i understöd. 

Bild 2. Lahden VPK köpte en manskapstransportbil i februari 2019. Bilen kan bland annat användas för att leda vattenförsörjningsuppgifter. 
Bilen är utrustad för användning av ledningssystem. Brandskyddsfonden beviljade 16 000 euro i understöd för bilen i maj 2018. Bild: Marko 
Nieminen. 
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Mindre understöd för avtalsbrandkårer  

Mindre understöd för avtalsbrandkårer beviljas sådana fri-
villiga brandkårer, anstaltsbrandkårer, fabriksbrandkårer, 
militärbrandkårer och andra sammanslutningar inom rädd-
ningsbranschen som har ett avtal enligt räddningslagen 
med det lokala räddningsväsendet. Brandmannaförening-
arnas ungdomsavdelningar kan beviljas mindre understöd 
för skyddsutrustning. Understöden syftar till att effektivisera 
larmberedskapen och öka arbetssäkerheten genom materi-
elanskaffningar. Understöden främjar också avtalsbrandkår-
sverksamhetens kontinuitet och förutsättningar. Beslut om 
mindre understöd fattas på varje fondstyrelsemöte. 

Under verksamhetsåret inlämnades sammanlagt 144 an-
sökningar om mindre understöd, varav 138 bifölls och 6 fick 
avslag. Dessutom fick fonden ta emot två omprövningsbe-
gäranden, varav det ena ledde till att beslutet ändrades till 

sökandens fördel. Ansökningarna var mer jämnt fördelade 
över de olika räddningsverkens områden än tidigare år. Lik-
som året innan inkom flest ansökningar från Satakunta (25 
st.) och Mellersta Nyland (22 st.)  

Största delen av understödsansökningarna gällde avtals-
brandkårernas utrustnings- och materielanskaffningar. 14 
av ansökningarna gällde byggnadsprojekt. Två ansökningar 
gällde anskaffning av begagnade fordon medan två ansök-
ningar gällde anskaffning av fyrhjulingar. Dessutom ansök-
tes det om understöd för fyra släpvagnar och en släpvagn 
för vattenförsörjning. Under de senaste åren har avtals-
brandkårerna kunnat ansöka om understöd för ordnande 
av säkerhetskommunikations- och utbildningsevenemang 
och andra evenemang för barn och unga och mindre mate-
rielanskaffningar i samband med dem samt för gemensam 
utrustning för ungdomsläger. Tre sådana ansökningar läm-
nades in till fonden. 

Mindre understöd beviljas i fråga om alla projektansökning-
ar som uppfyller villkoren för understöd. Totalt beviljades 
392 828 euro i understöd (2018: 395 760 euro). Detta inklu-
derar ett positivt rättelsebeslut. Det genomsnittliga bevilja-
de understödet var 2 728 euro (2018: 2 638 euro), det minsta 
189 euro och det största 10 911 euro. 

Flest mindre understöd beviljades för projekt i Satakunta 
(25 st.) och Mellersta Nyland (21 st.). Därefter följde områ-
dena för Västra Nylands, Egentliga Finlands, Birkalands och 
Helsingfors räddningsverk (10−16 st.) Räddningsverksom-
rådena i Egentliga Tavastland, Kymmenedalen, Päijänne-Ta-
vastland, Södra Karelen, Mellersta Finland, Lappland, Södra 
Österbotten, Södra Savolax och Österbotten beviljades 2−7 
mindre understöd. I Älvdalarnas, Uleåborg-Nordöstra Öster-
bottens respektive Ålands räddningsverksområde bevilja-

TABELL 5. 
Beviljade materielunderstöd enligt typ av materiel 
2019

Typ Rädd-
ningsverk

FBK Totalt

Lätt fordon 2 22 24

Tungt fordon 27 1 28

Specialmateriel 1 4 5

Befolkningslarm 7 - 7

Terminalutrustning - - 0

Båt - - 0

Totalt 37 27 64

KARTA 1. 
Den regionala fördelningen av mindre understöd till avtalsbrandkårer 2018 (vänstra bilden) och 2019 
(högra bilden).

Allmänna understöd och specialunderstöd för 
organisationer inom räddningsbranschen    

yrkesinriktade påbyggnads- och kompletteringsutbildning-
en kan sotare och brandbefäl förbättra sin yrkeskompetens. 
Allmänna understöd beviljas dessutom som stöd för upp-
lysning och rådgivning riktad till allmänheten. Syftet är att 
förbättra allmänhetens kunskaper och färdigheter om hur 
man förebygger bränder och hur man bör agera i nödsitu-
ationer.

År 2019 beviljades sammanlagt 3 220 000 euro i allmänt 
understöd (2018: 3 030 000 euro). Allmänt understöd bevil-
jades Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö - Räddningsbran-
schens Centralorganisation i Finland ry och nio regionala 
räddningsförbund samt Suomen Palopäällystöliitto - Fin-
lands Brandbefälsförbund ry, Finlands Avtalsbrandkårers 

TABELL 4. 
Regional fördelning av beviljade understöd för materielprojekt
och antal ansökningar 2017–2019 

Region Beviljade understöd/
antal ansökningar 2019

Beviljade understöd/
antal ansökningar 2018

Beviljade understöd/
antal ansökningar 2017

Södra Finland  26/33 28/39 19/38

Sydvästra Finland 12/18 7/18 7/7

Västra och Inre Finland 16/19 11/15 12/14

Östra Finland 5/5 5/16 10/13

Norra Finland 0/0 0/0 3/3

Lappland 4/5 3/6 6/6

Åland 1/4 0/1 0/2

Totalt 64/84 54/95  57/83

des en avtalsbrandkår understöd. En avtalsbrandkår i om-
rådet för Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets 
räddningsverk fick avslag på sin ansökan. 

Från Östra Nyland, Norra Savolax, Norra Karelen och Kajana-
land inkom inga ansökningar. Från Norra Karelen och Kaja-
naland inkom det inte heller några ansökningar 2018.

Det har inte skett några nämnvärda förändringar i den regi-
onala fördelningen av understöden. Fördelningen påverkas 
bland annat av att brandkårsavtalens utformning och områ-
denas verksamhetskultur skiljer sig från varandra i olika de-
lar av Finland. I vissa områden ansvarar avtalsbrandkårerna 
i högre grad själva för anskaffningarna, medan det i andra 
områden i regel är räddningsverken som ansvarar för an-
skaffningen av utrustning och materiel. Dessutom varierar 
antalet avtalsbrandkårer mellan de olika områdena. 
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Bild 3. Den 28 september 2019 ordnade SPEK studiedagar om vägtrafikräddning för avtalsbrandkårerna på kurs- och lägercentret Palotarus. På 
bilden övar man tekniken för att rädda människor ur fordon. Bild: Markku Savolainen

Jämförelse Antal evenemang Deltagare Utbildningsdagar
Plan 2019 53 2 850 4 000

Utfall 2019 56 2 985 4 141

TABELL 6. 
Finlands Brandbefälsförbunds utbildningar och deltagarantal under verksamhetsåret 2019 

Förbund rf och Nuohousalan Keskusliitto ry (Sotningsbran-
schens Centralförbund).

Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland 
Brandskyddsfonden beviljade Räddningsbranschens Cen-
tralorganisation i Finland (SPEK) 2 377 000 euro i allmänt 
understöd 2019. Med hjälp av understödet från fonden 
främjas brandkårsverksamheten i hela landet och säkerställs 
att brandkåristerna har de kunskaper som behövs för upp-
gifterna inom räddningsväsendet och föreningsverksam-
heten. Understödet har främjat brandkårernas arbete för att 
förebygga olyckor, vilket har ökat människornas medveten-
het om brandsäkerhetsfrågor. 

Utbildningsverksamhet
Under verksamhetsåret fortsatte SPEK att tillämpa utbild-
ningssystemet för deltidsanställda som deltar i räddnings-
verksamhet och anställda vid avtalsbrandkårerna enligt den 
gamla läroplanen på det sätt som avtalats med Räddningsin-
stitutet. Under perioden 2020–2022 övergår SPEK stegvis till 
nya kurser som följer de läroplaner som Räddningsinstitutet 
har utarbetat. Under övergångsperioden upprätthåller SPEK 
materialet för sju kurser som överförs till Räddningsinstitutet 
så att det överensstämmer med ändringar i lagstiftningen 

och i andra bestämmelser. Dessutom uppdaterar och upp-
rätthåller SPEK i fortsättningen materialet för cirka 20 kurser 
i den nuvarande läroplanen. SPEK och Räddningsinstitutet 
kom överens om att SPEK ska starta en ny kurs för utbildare.
 
För utbildningsanordnare har SPEK upprättat en webbase-
rad inlärningsmiljö och stödtjänster i förvaltningsdatabasen 
för säkerhetskompetens HAKA. Antalet kompetenskonton 
i webbmiljön edu.spek.fi var 4 858 i slutet av 2019 (3 975 i 
slutet av 2018) och 438 personer hade lärar- dvs. kursledar-
behörighet (426 år 2018). I videotjänsten vimeo.com/spektv 
fanns i slutet av 2019 sammanlagt 396 korta undervisnings-
videor, som är fritt tillgängliga för alla och som används som 
utbildningsmaterial.

Upplysning och rådgivning 
År 2019 inledde SPEK ett projekt för att uppdatera anvis-
ningarna om räddningsplaner i samarbete med räddnings-
verkens partnerskapsnätverk. Syftet med uppdateringen är 
att förenhetliga övervakningen av innehållet i räddningspla-
nerna samt handböckerna om utarbetandet av planerna.
 
På nätet publicerades handböcker om brandsäkerhet i kyr-
kor, säkerhetsmärkning i byggnader, evakuering av perso-

ner med rörelse- och funktionsnedsättning samt rökbastur. 
SPEK publicerade också en handbok om förebyggande av 
anlagda bränder och ett utkast till kompetensrekommen-
dationer för brandingenjörer inom ramen för de europeiska 
brandskyddsförbundens takorganisation CFPA-E. En hand-
bok med låsningsanvisningar för utrymningsvägar public-
eras i början av 2020. 

Två nya projekt inleddes, varav det ena handlar om 
människoorienterad brandsäkerhet och det andra om ny 
teknik som stöd för utvecklingen av brandsäkerheten i bo-
städer. I samarbete med Tammerfors universitet inleddes ett 
projekt om ny teknik och brandsäkerhet och tillsammans 
med ARA ett projekt om att främja brandsäkerheten i hy-
reshus med hjälp av tekniska lösningar. År 2019 startades 
ett nätverk för boendesäkerhet för personer som behöver 
särskilt stöd, till vilket de centrala organisationerna för per-
soner som behöver särskilt stöd bjöds in. I samarbete med 
säkerhets- och kemikalieverket Tukes inleddes dessutom 
ett fortsättningsprojekt om hur brandvarnare åldras. Alla 
projekten genomfördes och allt material framställdes med 
hjälp av allmänt understöd från Brandskyddsfonden. 

Utveckling av brandkårsverksamheten  
Brandkårernas verksamhetsformer och verksamhet utveck-
lades genom projektet ”Palokuntamme parhaaksi” som 
stöddes av Brandskyddsfonden. Inom ramen för projektet 
ordnades 20 regionala workshoppar, där man utbytte infor-
mation och tillsammans bearbetade den. Workshopparna 
bidrog till nätverkandet inom brandkårerna. 

År 2019 fastställdes för varje brandkår ett influensområde 
utifrån brandstationernas läge. Brandkårernas medlemsan-
tal har nu ställts i proportion till invånarantalet i det egna in-
fluensområdet och brandkårsungdomarnas antal har ställts 
i proportion till antalet 7–17-åringar i området. Med hjälp av 
nyckeltalen och indikatorerna vill man skapa en lägesbild 
som bygger på faktiska uppgifter och som kan användas 
som underlag för utvecklingen av den lokala verksamheten.

I förvaltningsdatabasen för säkerhetskompetens HAKA re-
gistrerades 2019 sammanlagt 309 evenemang som ord-
nades av SPEK-gruppen, i vilka 7 419 personer deltog. 
SPEK-gruppen ordnade bland annat 23 läger, i vilka sam-
manlagt 3 380 personer deltog. 

Den arbetsgrupp som arbetar med en reform av utbildning-
en för organisationer färdigställde under verksamhetsåret 
strukturen för innehållet i kurserna för utbildare och ledare. 
Materialet i fråga kan användas i samband med olika utbild-
ningar. Materialet behandlades under höstens brandkårist-
dagar och alla brandkårister kunde ta del av och kommen-
tera det i lärmiljön EduSPEK.

Kvaliteten på brandkårernas ungdomsarbete utvecklas med 
hjälp av verktyget Kipinä, som togs i bruk 2019. SPEK följer 
upp resultatet i respektive räddningsverksområde. Syftet 
med verktyget är att förbättra kvaliteten på brandkårernas 
ungdomsarbete och samordna verksamheten i brandkårer-
nas ungdomsavdelningar.

Under verksamhetsåret utarbetades en kurs för lägerfunk-
tionärer inom brandkårernas ungdomsarbete, som kommer 
att införas sommaren 2020.  På kurs- och lägercentret Palo-
tarus hölls under sommaren två regionala läger för brand-
kårsungdomar och ett räddningsförbundsläger. År 2019 
användes området 103 dygn för 29 evenemang (2018 an-
vändes det 76 dygn för 32 evenemang).

Finlands Brandbefälsförbund 
Brandskyddsfonden beviljade Finlands Brandbefälsförbund 
(SPPL) 386 000 euro i allmänt understöd 2019. Fondens all-
männa understöd riktades till utbildnings-, expert-, utveck-
lingsverksamhet och internationell verksamhet samt till 
kommunikation, säkerhetskommunikation och medlems-
tjänster. Det allmänna stödet gjorde det möjligt att produ-
cera mångsidig och aktuell utbildning för att främja kompe-
tensen inom branschen. Det allmänna stödet möjliggjorde 
också expertkommissioner, bl.a. kommissionen för arbete 
på hög höjd, kommissionen för vägtrafikräddning, kommis-
sionen för vattendykning och kommissionen för mentalt 
arbetarskydd, vilka samordnas av förbundet och bidrar till 
hela branschens utveckling genom att påverka utveckling-
en av tekniker, strategier, arbetsmetoder och handlingssätt i 
det egna området. Med hjälp av det allmänna stödet kunde 
man inom kommunikationen och säkerhetskommunikatio-
nen öka synligheten och effekten i olika kanaler samt för-
bättra dialogen både inom branschen och med utomstå-
ende intressentgrupper. För medlemstjänsternas del gjorde 
det allmänna stödet det bland annat möjligt att förankra 
branschens värderingar och främja gemenskapskänslan.
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Brandskyddsfondens allmänna understöd är av stor bety-
delse för verksamhetens effekter, eftersom understödet 
möjliggör olika långsiktiga och systematiska åtgärder. Tack 
vare stödet kan till exempel avslutade projekt förankras, vi-
dareutvecklas och integreras i annan verksamhet.

Utbildning
Under verksamhetsåret överskred förbundet sina planenli-
ga kvantitativa mål för utbildningen: sammanlagt ordnades 
56 evenemang (enligt planen: 53) med 2 985 deltagare (2 
850) medan antalet utbildningsdagar uppgick till 4 141 (4 
000). Föreläsningar och utbildningar inom ramen för nio oli-
ka evenemang streamades på webben eller laddades ner 
649 gånger. 

Utöver att ordna centraliserade, nationella utbildningar 
ordnade förbundet också regional utbildning. Syftet med 
de regionala utbildningarna var att utveckla ledningen av 

den senaste tekniken och taktiken inom räddningsverksam-
heten samt att träna och öka personalledningskompeten-
sen.

Deltagande i utbildning via olika nättjänster, exempel-
vis Teams, har blivit en bestående verksamhetsform, som 
oberoende av platsen möjliggör interaktiv utbildning. In-
spelningar på nätet gör det möjligt att ta del av innehållet 
oberoende av tid och plats, vilket gör att det kan utnyttjas 
effektivt även i organisationernas interna utbildningar.

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. Ut-
bildningsverksamhetens teman behandlade ingående såväl 
räddningsverksamhet, förebyggande av olyckor, personal-

ledning som arbetarskydd. Evenemanget Road Rescue som 
handlar om vägtrafikräddning och som förbundet lansera-
de 2018 har etablerat sig som en mötesplats för experter.

Brandbefälsförbundet ordnade också tävlingar. Den vik-
tigaste var brandkårernas finska mästerskap Jehumalja, 
i vilket 39 lag deltog. FM-tävlingen är en av de äldsta täv-
lingarna i yrkesskicklighet i vårt land och det största årliga 
tävlingsevenemanget i branschen.

Kommunikation och säkerhetskommunikation
Brandbefälsförbundet höll aktivt kontakt med partner-
skapsnätverkets arbetsgrupp för säkerhetskommunikation 
och andra säkerhetskommunikatörer i branschen. Tillsam-
mans 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 
Bild 4.Brandbefälsförbundet är en aktiv samordnare och utbildare när det gäller kunskaper i vägtrafikräddning. Bland annat samlade utbildnin-
gsevenemanget Road Rescue 80 deltagare, som fick öva sig på splitternya bilar med den nyaste drivkraften och säkerhetstekniken. Bild: SPPL.

också fortsatt. Förbundet har fört en aktiv intern diskussion 
om hur säkerhetskommunikationen ska utvecklas för att 
bli ännu enhetligare. Akuta och aktuella säkerhetsmedde-
landen har kunnat spridas effektivt både via sociala medier 
och traditionella kommunikationskanaler, bland annat ge-
nom meddelanden i medierna. Som exempel kan nämnas 
vårens omfattande kommunikation i fråga om varningar för 
skogsbränder, vägtrafikräddning och omsorg om den men-
tala hälsan inom räddningsbranschen. Kommunikationen 
ledde bland annat till tv-framträdanden, tidningsintervjuer 
och aktiva diskussioner i de sociala medierna. 

Förbundet deltog i de mässor som ordnades inom bran-
schen, bland annat mässorna Educa och FinnSec. 

Under 2019 ordnade Brandbefälsförbundet ett evenemang 
på temat kommunikation och interaktion, under vilket ak-
tuella kommunikationsteman och kommunikationsbehov 
inom branschen behandlades. Man förberedde sig bland 
annat inför situationer där det behövs kriskommunikation 

Bild 5. Piikkiön VPK valdes till årets avtalsbrandkår 2019. SSPL:s senare bortgångne ordförande Antti Rantakangas (28.2.1964–22.11.2019) över-
räcker ett diplom till företrädare för Piikkiön VPK. Bild: SSPL.
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Bild 6. SSPL publicerade en ny handbok i tryckt format ”En liten 
handbok om avtalsbrandkårerna och frivilligverksamheten inom 
räddningsväsendet”, som är tänkt att vara en fickhandbok för alla 
brandkårister. Bild: SSPL.

och lärde sig hur dessa ska hanteras. Förbundet har även 
aktivt deltagit i den konstruktiva diskussion som syftar till att 
främja räddningsbranschens värderingar, både under live-
evenemang och i de sociala medierna.

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 nästan 40 olika expertarbetsgrupper. För-
bundet fortsatte också att ge utlåtanden på motsvarande 
sätt som året innan, och under året kallades förbundet ett 
flertal gånger till riksdagens förvaltningsutskott för att höras 
i egenskap av sakkunnig. På initiativ av inrikesministeriet in-
ledde förbundet en uppdatering av anvisningen om arbete 
på hög höjd.

Arbetet inom förbundets nationella kommission för men-
talt arbetarskydd inom räddningsbranschen resulterade i 
ett projekt för mentalt arbetarskydd och debriefing inom 
räddningsväsendet. 

Internationell verksamhet
Förbundets deltagande och inflytande i internationell verk-
samhet höll samma nivå som tidigare år.

Förbundet stödde Finlands ordförandeskap i EU bland an-
nat genom att producera videomaterial för räddningsvä-
sendet. Samarbetet med Sankt Petersburgs universitet för 
brandmän fortsatte i form av en utbildning i Helsingfors 
och förberedelse av tre utbildningar som ska hållas 2020. 
Tre personer deltog i den nordiska studievecka som ordna-
des i Norge.

Förbundet deltog regelbundet och aktivt i FEU:s verksam-
het, där Finlands viktigaste ansvarsområde är brandmän-
nens arbetssäkerhet (firefighter safety). Ansvarsområdet 
stöder förbundets strategiska riktlinje enligt vilken förbun-
det ska verka och befästa sin roll som främjare av arbets-
hälsan inom räddningsväsendet. Förbundet deltog också i 
projektet Exchange of Experts, där temana bland annat var 
frivilligverksamhet inom räddningsbranschen och bered-
skap inför terrorhändelser.

Det samarbetsforum för internationella frågor som inrättats 
av förbundet och riktar sig till finländska aktörer i räddnings-
branschen har etablerat sig som en del av utvecklingen av 
den internationella verksamheten. 

Medlemstjänster och organisationsverksamhet
Förbundets mål att främja gemenskapskänslan i branschen 
uppfylldes i enlighet med förbundets strategi, servicelöften 
och verksamhetsplan. I förbundets evenemang deltog ett 
stort antal personer från olika personalgrupper och brand-
kårsformer inom räddningsväsendet. Samarbetet mellan 

organisationerna i branschen skedde enligt etablerade for-
mer. 

Kommunikationen om förbundet och branschen skedde 
via medlemstidningen, webbplatsen, den månatliga bulle-
tinen och utbildningsinformationen samt andra elektronis-
ka kanaler. Via förbundets verksamhet fick deltagarna smi-
digt tillgång till den senaste kunskapen och informationen.

Finlands Avtalsbrandkårers Förbund rf
Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry (SSPL) sai Palo-
Brandskyddsfonden beviljade Finlands Avtalsbrandkårers 
Förbund rf (SSPL) 170 000 euro i allmänt understöd 2019. 
Det allmänna understödet användes huvudsakligen till att 
främja brandkårsverksamheten med hjälp av två personer 
anställa på heltid. Deras arbetsinsats har nu två år i rad möj-
liggjort en större satsning på att utveckla verksamheten. 
Under det gångna året märktes detta framför allt i kommu-
nikationen och i produktionen av nytt material. 

Dialogen med avtalsbrandkåristerna har ökat tack vare ett 
stort antal besök vid brandkårerna. I samband med besöken 
har det ordnats utbildning för brandkåristerna, och förutom 
till att främja brandkårsverksamheten har det allmänna un-
derstödet även använts till upplysning och utbildning. Ett 
av de viktigaste fältbesöks- och utbildningsevenemangen 
var en rundresa under vilken de anställda besökte brand-
kårerna i Lappland. Dessa fältbesök möjliggjorde en dialog 
även med de brandkårister som inte aktivt deltar i exempel-
vis riksomfattande evenemang. En av verksamhetens vikti-
gaste prioriteringar var att göra den riksomfattande avtals-
brandkårsverksamheten bättre känd bland brandkåristerna. 

De största förändringarna i förbundets verksamhet bestod 
i att man i slutet av året anställde en ny verksamhetsledare 
efter att den tidigare gått i pension och därefter även en 
ny organisationschef. Förbundsordförandens plötsliga bort-
gång kastade en skugga över slutet av året, även om man 
lyckades fortsätta verksamheten på normalt sätt under den 
kris som detta medförde.

Effektivitet och centrala resultat
Under året deltog förbundet i ett flertal riksomfattande ar-
betsgrupper inom räddningsväsendet, varav den viktigaste 
var inrikesministeriets nationella samarbetsgrupp för avtals-
brandkårsverksamhet. Under året deltog förbundet i 16 ar-
bets-, styr- och samarbetsgrupper, delegationer och juryer.
 
De riksomfattande arbetsgrupper som fick störst genomslag 
under 2019 var Räddningsinstitutets nätverk för utveckling 
av utbildningen för avtalsbrandkårer och Arbetshälsoinsti-
tutets projekt för att utarbeta en e-bok med anvisningar om 
företagshälsovård och hälsokontroller för yrkesutbildad per-
sonal och avtalspersonal inom räddningsbranschen.

Under året hjälpte förbundet aktivt sina medlemsorgani-
sationer 219 gånger i samband med olika utmaningar för 
brandkårsverksamheten. Under verksamhetsåret informera-
de förbundet 15 gånger om viktiga och aktuella frågor med 
ett medlemsinfo. Förbundet förmedlade även meddelan-
den till avtalsbrandkårerna på begäran av myndigheterna.
 
Förbundet delade gratis ut flera skrifter och broschyrer som 
gagnade brandkårsverksamheten till alla avtalsbrandkårer, 
räddningsverk och samarbetspartner, sammanlagt 55 589 
stycken. En ny publikation av denna typ som 2019 delades 
ut till alla medlemsbrandkårer i förbundet var ”En liten hand-
bok om avtalsbrandkårerna och frivilligverksamheten inom 
räddningsväsendet”. Tanken är att handboken ska vara ett 
informationspaket och en manual för alla brandkårister som 
hjälper dem att förstå räddningsväsendet som en helhet.

De sociala medierna har blivit en av förbundets viktigaste 
kommunikationskanaler. I slutet av 2019 hade förbundet 
954 följare på Facebook, 1 024 följare på Instagram och 824 
följare på Twitter. Via Facebook och Instagram når förbundet 
brandkåristerna medan man på Twitter riktar kommunika-
tionen till samhällspåverkarna.
 
Förbundet deltog på inbjudan i 56 festligheter ordnade av 
brandkårerna, betydligt fler än tidigare år. Brandkårernas fes-
ter är viktiga evenemang där förbundet kan stödja brandkå-
rernas synlighet, stärka brandkåristernas identitet och även 
informera allmänheten om verksamheten. Kontakterna 
med räddningsväsendet i Estland upprätthölls bland annat 
genom att förbundet i september deltog i 100-årsjubileet 
för de estniska organisationerna i räddningsbranschen.
 
Viktiga prestationer är de utbildningar och fältbesök som 
Finlands Avtalsbrandkårers Förbund ordnar. Dessa var sam-
manlagt 34 under verksamhetsåret. Under utbildningarna 
lyftes betydelsen av avtalsbrandkårernas rådgivnings- och 
upplysningsarbete fram och brandkårernas arbetshälsa 
främjades.
 
Expertisen inom avtalsbrandkårsverksamheten säkerställ-
des med hjälp av projekt och arbetsgrupper som behandlat 
utvecklingen av räddningsväsendet, och fem yttranden om 
avtalsbrandkårsverksamheten lämnades under årets lopp 
till riksdagen och olika ministerier. Förbundet deltog också i 
olika seminarier inom räddningsbranschen.
 
Förbundet fortsatte att utveckla brandkårernas operativa 
och övriga verksamhet i enlighet med strategin för avtals-
brandkårer 2020. I verksamheten beaktades även Rädd-
ningsväsendets strategi för 2025. Strategins huvudpunkter 
presenterades i samband med utbildning om reformen av 
räddningsväsendet.

Sotningsbranschens Centralförbund
Brandskyddsfonden beviljade Sotningsbranschens Central-
förbund sammanlagt 287 000 euro i understöd för utbild-
ning och upplysning 2019. Tack vare understödet kunde 
förbundet ordna grundutbildning för nya yrkespersoner 
inom sotningsbranschen samt fort- och vidareutbildning 
för redan etablerade sotare. Dessutom möjliggjorde stö-
det upplysning och kommunikation på riksomfattande 
nivå samt en utveckling av denna verksamhet. Syftet med 
utbildnings- och upplysningsarbetet är att förbättra och 
utveckla fastighetsägarnas medvetenhet om brand- och 
boendesäkerheten.

Tjänsterna inom sotningsbranschen öppnades upp för kon-
kurrens i hela Finland den 1 juli 2019. I praktiken innebär 
det nya systemet att fastighetsägarna fritt kan välja vilken 
producent av sotningstjänster som ska sköta sotningen i 
den egna fastigheten. Även tidigare har fastighetsägaren 
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Bild 8. År 1998 inrättades ett brandmuseum i centralbrandstationen i Tammerfors. År 2018 fyllde Birkalands räddningsverk 120 år, och det 
gamla brandmuseet som var i ursprungligt skick behövde förnyas. Detta ville man göra genom att uppdatera materialet och utställningen 
samt utvidga den avdelning som gäller säkerhetskommunikation. Hösten 2018 beviljade fonden 40 000 euro i understöd för att utveckla 
brandmuseet till en fenomenbaserad inlärningsmiljö. Bild: Jarmo Ruotsalainen

Bild 7. I sotarutbildningen och informationen till fastighetsägarna 
betonas vikten av arbetssäkerhet och av att taksäkerhetsutrustnin-
gen är i gott skick. Bild: Sotningsbranschens Centralförbund.

ansvarat för att sotningen sköts enligt lagen, men i och med 
det nya systemet betonas ansvaret för att beställa en sotare. 
Fastigheternas sotningsskyldighet, sotningsintervallen och 
sotarens yrkeskompetens påverkades inte av lagändringen. 
Dessa är alla viktiga faktorer som bidrar till att säkerställa 
brand- och boendesäkerheten. 

Lagändringen och de bestämmelser som styr branschen 
ökade behovet av upplysning och rådgivning bland fast-
ighetsägarna. Genom att informera vill man klargöra vilka 
konsekvenser lagändringen får för konsumenterna. Förbun-
det har haft en viktig roll i utbildningen, upplysningen och 
informationen.

Med hjälp av understöd som beviljades av Brandskydds-
fonden genomfördes en riksomfattande kampanj för att få 
fastighetsägare att låta utbildade och yrkeskunniga sotare 
sota fastigheterna med lagstadgade intervall. Kampanjens 
första del genomfördes i november 2019 och den andra de-
len kommer att genomföras under 2020. Enligt de nyckeltal 
som fåtts nådde kampanjen effektivt ut till målgrupperna. 

Förbundet fortsatte att informera om sotarutbildningen. 
Målet var att göra sotningsbranschen till ett genomskådligt 
alternativ för unga som planerar sin yrkeskarriär.

Under 2019 inledde Sotningsbranschens Centralförbund, 
Samkommunen för utbildning i Seinäjoki och yrkeshögsko-
lan Haaga-Helia ett samarbete kring sotningsbranschens 

Via förbundets medlemstidning, som utkommer fyra gång-
er per år, nåddes förutom medlemmarna även intressent-
grupperna.

Specialunderstöd för forsknings- och  
utvecklingsprojekt

När beslut fattades om forsknings- och utvecklingsprojekt, 
upplysning och rådgivning, läromedel, standardisering 
och personliga stipendier uppmärksammades särskilt 
projekt som främjar förebyggande av bränder och rädd-
ningsverksamheten och 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. Det var möjligt att ansöka om un-
derstöd två gånger under året, och understödsansökning-
arna utvärderades och poängsattes av ett sakkunnigråd. 
Sakkunnigrådet bedömde projekten både med hjälp av 
en webropol-blankett och under ett sammanträde inom 
rådet. Under berättelseåret beviljades sammanlagt 2,78 
miljoner euro i understöd för forsknings- och utvecklings-

examina. Syftet är att bidra till utvecklingen av Sotnings-
branschens Centralförbunds examensinriktade utbildnings-
verksamhet så att den motsvarar målen för yrkesutbildning 
på andra stadiet. 

År 2019 förekom en viss förändring i antalet studerande för 
yrkesexamen, vilket bland annat berodde på antalet perso-
ner som avlade delexamina. Den återhållsamma inställning-
en till att studera till sotarmästare fortsatte. Utbildningens 
ändamålsenlighet har kunnat bedömas med hjälp av re-
spons från arbetsgivarna och de studerande. Den utbild-
ning som förbundet erbjuder har uppskattats. Utbildning-
ens effekter märks även genom den arbetssäkerhetskultur 
som har fått fäste i det praktiska arbetet.

Upplysningen och kampanjerna har gett goda resultat när 
det gäller att få fastighetsägarna att använda sotningstjäns-
ter. Effekterna har kunnat bedömas med hjälp av respons 
från förbundets medlemmar. 

På nationell nivå har diskussionen om småskalig vedeld-
ning och de utsläpp av små partiklar som den ger upphov 
till fortsatt. Under Nordiska rådets möte i Rovaniemi våren 
2019 fick förbundet erkännande för sitt arbete för att mins-
ka sotutsläppen.

I samarbete med samkommunen Helsingforsregionens 
miljötjänster (HRM) fästes uppmärksamhet vid korrekt och 
trygg användning av eldstäder. Inom ramen för samarbetet 
utvecklades en verksamhetsmodell för hur kommunernas 
miljömyndigheter kan lära ut hur en eldstad används på 
rätt sätt, framför allt i tätbebyggda småhusområden. 

Arbetet för att förbättra arbetssäkerheten inom sotnings-
branschen fortsatte. Vidare arbetade man för att genom 
upplysning och samarbete med intressentgrupperna få 
fastighetsägarna att se över taksäkerhetsutrustningen så att 
den är i ett ändamålsenligt skick. 

Sotningsbranschens Centralförbund deltog tillsammans 
med andra aktörer i ordnandet av evenemangen En dag på 
brandstationen och Nordiska brandvarnardagen som hölls 
under Brandsäkerhetsveckan. Målet med Brandsäkerhets-
veckan är att få var och en att fundera över sin egen bered-
skap, sin roll och sitt ansvar i brandsäkerhetsfrågor.
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projekt. Beloppet fördelades mellan 32 projekt som främjar 
förebyggande av bränder och räddningsverksamhet. De 
understöd som riktas till forsknings- och utvecklingsprojekt 
har under de senaste åren ökat i enlighet med de strategis-
ka prioriteringar som fondens styrelse fastställt. 

De specialunderstöd som riktades till forsknings- och ut-
vecklingsprojekt beviljades framför allt för upplysnings- och 
rådgivningsprojekt, såsom NouHätä!, Pellekaija Pum iskee 
kipinää – brandsäkerhetsinformation för de yngsta, Brand-
säkerhetsveckan och Brandforskningsdagarna. Ett flertal 
understöd som gällde produktion och anskaffning av läro-
medel beviljades också, bland annat för utveckling av rök-
dykarkunskaperna, en modell för kompetenskartläggning 
samt virtuell brandsäkerhet. Tre personliga stipendier bevil-
jades. 

I början av året förbereddes ett nytt ansökningsförfarande 
där vissa forsknings- och utvecklingsprojekt prioriteras. En 
ansökningsomgång utlystes i september och avslutades i 
december. De tre områden som prioriterades var brandsä-

Inom det av Räddningsinstitutet samordnade projektet för 
en modell för kompetenskartläggning inom räddningsvä-
sendet utformades en modell för kompetenskartläggning, 
bedömningskriterier och kompetensnivåer för jourhavande 
chefer och jourhavande brandmästare samt för lägescen-
tralens personal. Projektet testades vid 21 räddningsverk 
och vid Räddningsinstitutet. Med hjälp av gemensamma 
bedömningskriterier kan man säkerställa att de personer 
som leder räddningsverksamheten har den kompetens som 
krävs. Projektet bidrar även till att förenhetliga och förbättra 
kvaliteten i räddningsverksamhetens ledning i hela landet.

Räddningsinstitutet slutförde även de projekt som handla-
de om användning av drönare i räddningsverksamheten, 
studiematerial som gäller brandutredningar och utbild-
ningsplattformen Koulumaali. Projektet om användning av 
drönare i räddningsverksamheten resulterade i ett relativt 
omfattande studiematerial för branschen. Projektet om stu-
diematerial som gäller brandutredningar resulterade för sin 
del i en studieväg för brandutredare och i webbkurser i syfte 
att utveckla brandutredarnas yrkesfärdigheter. Studievägen 
är planerad för vidareutbildning och kan i tillämpliga delar 
även användas i examensundervisningen. I projektet Koulu-
maali skapades en utbildningsplattform för räddningsväsen-
det, via vilken både Räddningsinstitutet och räddningsver-
ken får tillgång till aktuellt studiematerial på ett enda ställe.

I Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s projekt om 
brandtest i en sprinklerförsedd hälsocentral undersöktes hur 
effektivt ett sprinklersystem i sjukhusmiljö släcker och be-
gränsar en brand som uppstår i ett patientrum samt skyddar 
människorna i rummet.
 I testen mättes temperaturen hos de gaser som bildas vid en 
brand och gasernas sammansättnings analyserades liksom 
halterna av olika föreningar. Resultaten visade att sprinklerna 
gav extra tid att evakuera patientrummet och undanröjde 
i praktiken risken för att branden skulle sprida sig till hela 
avdelningen. Sprinklern begränsade branden i samtliga fall 
och släckte den helt i 23 procent av bränderna.

Finlands Brandbefälsförbund organiserade FM-tävling-
en Jehumalja. År 2019 ordnades tävlingen gemensamt av 
Brandbefälsförbundet och Räddningsinstitutet. I tävlingen 
bedöms brandkårernas släcknings- och räddningsfärdig-
heter och deras förmåga att använda släckningsutrustning. 
Tävlingen är öppen för alla sammanslutningar inom rädd-
ningsväsendet i Finland. Brandkårernas FM-mästerskap av-
görs i en tävling med tre delmoment: kunskap, skicklighet 
och utrustning. 

Brandsäkerhetsveckan är räddningsväsendets årligen åter-
kommande kampanj som syftar till att förbättra brandsäker-
heten i hela Finland. Det främsta syftet med Brandsäkerhets-
veckan var att främja brandsäkerheten i hemmen och olika 
bostadsammanslutningar med fokus på brandsäker använd-

Bild 9. I ett projekt som gällde brandtest i en sprinklerförsedd hälsocentral undersökte man hur effektivt ett sprinklersystem i sjukhusmiljö 
släcker och begränsar en brand som uppstår i ett patientrum samt skyddar människorna i rummet. För projektet beviljades 208 290 euro i 
understöd hösten 2018. Bilden visar patientrummet efter brandtestet. Bild: Eetu Veikkanen

ning av elektriska apparater. Evenemanget En dag på brand-
stationen slog nytt publikrekord när cirka 119 000 personer 
besökte 359 brandstationer. Deltagarna i evenemanget som 
riktade sig till hela familjen fick med hjälp av olika uppgifter 
lära sig brandsäkerhet och bekanta sig med brandkårernas 
verksamhet.

NouHätä! är en kampanj som de centrala aktörerna i rädd-
ningsbranschen årligen ordnar tillsammans med grundsko-
lan. Kampanjen främjar brandsäkerhetskulturen och omfat-
tar även en tävling i brandsäkerhetskunskaper. I kampanjen, 
som samordnades av SPEK, deltog under kampanjperioden 
2018–2019 ca 47 000 elever från 555 högstadier. NouHätä! är 
den största kampanj som årligen ordnas för en viss ålders-
grupp i grundskolan. Inom projektet fortsatte man också att 
utveckla kampanjen till ett undervisningsprogram för hela 
året. 

Projekten ”Pellekaija Pum iskee kipinää” och ”Hipsu ja Tipsu 
– Nyt palaa!” hade barnen som målgrupp. Konserten ”Pelle-
kaija Pum iskee kipinää” besöktes av över 13 000 barn, lärare 
och ledare. De fick lyssna på musik med brandsäkerhetste-
ma, diskutera brandsäkerhet, få information, leka, sjunga och 
dansa. Under projektets gång gavs sju allmänna konserter 
och 96 konserter för skolor och daghem. Den verkliga be-
hållningen av konserterna var att barnen började fundera 
över och intressera sig för säkerhetsfrågor. 

Projektet ”Hipsu ja Tipsu – Nyt palaa!” är en forum-teatertur-
né som riktar sig till 5−8-åringar. År 2019 sågs föreställning-
en av 2 484 barn. Målet var att informera målgruppen om 
farorna med bränder och öka förståelsen för brandsäker-
hetsfrågor i skolorna och hemmen. Responsen visade att de 
farliga situationer och de lösningar som presenterades med 
hjälp av teatern hade fastnat i barnpublikens minne och att 
daghemmen och skolorna hade fortsatt att behandla ämnet 
även efter teaterbesöket. Barnen vågade diskutera farliga si-
tuationer med figuren Tulikukko. 

Förändringar i omvärlden som påverkar boendesäkerheten, 
såsom en åldrande befolkning, ökar behovet av att förutse 
boendesäkerheten för en åldrande befolkning som bor en-
sam hemma. Södra Karelens räddningsverks KAT3-projekt, 
som gäller en kravmodell för trygghetsnivån vid boende i 
det egna hemmet, bygger på ett samarbete mellan ett fler-
tal aktörer där de olika aktörernas kunnande kombineras i 
en tjänst som förutser de boendes säkerhetsbehov och före-
bygger säkerhetsrisker. Resultaten av projektet visade bland 
annat vilka orsak–verkan-kedjor som är knutna till olyckor i 
hemmet och vilka som hör till riskgrupperna. I projektet ut-
arbetades även en modell som bygger på maskininlärning, 
med vars hjälp man kan bedöma hur räddningsväsendets 
responsenheter bör placeras inom räddningsverkets verk-
samhetsområde i relation till var befolkningen finns.

kerhet i bostäder, brandsäkerhet vid byggande samt effekti-
viteten och kapaciteten i räddningsväsendets tjänster.

Forsknings- och utvecklingsprojekten utgör den största hel-
het som Brandskyddsfonden understöder. Under 2019 slut-
fördes 22 projekt. Nedan redogörs för effekterna av några 
projekt som slutfördes under berättelseåret sett ur fondens 
perspektiv.

Syftet med partnerskapsnätverkets projekt om anmälan om 
brandrisk och utveckling av myndighetssamarbetet som 
avslutades 2019 var att skapa en för hela Finland enhetlig 
praxis för brandriskanmälningar och övervakningsarbetet i 
samband med dem. Inom projektet skulle man även utar-
beta olika verksamhetsmodeller, bland annat för samarbete 
med olika intressentgrupper, som räddningsverken kan ha 
nytta av på regional nivå. Det viktigaste resultatet av projek-
tet är en gemensam elektronisk anmälningsblankett för an-
mälan om brandrisk eller annan olycksrisk oberoende av tid 
och plats. Dessutom resulterade projektet i en omfattande 
handbok om brandriskanmälningar, behandling av anmäl-
ningarna, inspektionsbesök och myndighetssamarbete.
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Bild 10. Pristagarna offentliggjordes den 21 november 2019 vid räddningsväsendets aktualitetsseminarium i Joensuu. Brandman Kalle Kupari-
nen (till vänster), specialforskare Marko Hassinen och räddningsöverdirektör Kimmo Kohvakka. Bild: Perttu Vepsäläinen

Bild 11. Väggstödet i använd-
ning. Bild: Kalle Kuparinen

Bild 12. Släckningsendoskop. 
Bild: Kalle Kiviranta

Innovationspriset 2019

Brandskyddsfondens innovationspris delas årligen ut för 
viktiga innovationer relaterade till räddningsväsendet. 17 
förslag lämnades in till fonden före utgången av tidsfristen. 
Innovationsprisjuryn behandlade förslagen vid sitt möte i 
maj, och Brandskyddsfondens styrelse utsåg pristagarna 
med beaktande av juryns motiveringar. Innovationspriset 
2019 gick till brandman Kalle Kuparinen för ett väggstöd 
som används vid släcknings- och röjningsarbete och till 
Marko Hassinen för ett släckningsendoskop.  

Det väggstöd som utvecklats av Kalle Kuparinen gör arbetet 
på stegar tryggare och användningen av stegar i räddnings-
verksamheten mångsidigare. Med hjälp av stödet kan räd-

daren justera stegens avstånd från väggen så att det lämpar 
sig bättre för arbetet, och räddaren kan även själv ta stöd av 
stödet. Väggstödet förutsätter inga stora investeringar eller 
strukturella ändringar på stegarna. 

Med hjälp av det släckningsendoskop som utvecklats av Mar-
ko Hassinen kan släckningen göras från utsidan av en bygg-
nad, utan att man behöver gå in i byggnaden innan den har 
svalnat och ventilerats. Med släckningsendoskopet kan man 
se vilka ställen som är heta och släckmedlet kan utifrån bilden 
riktas mot brandhärden. Tack vare detta minskar vattenskador-
na och släckvattnet som konstaterats vara ett miljöproblem. 
Endoskopet minskar även räddningspersonalens utsatthet. 
Med hjälp av endoskopet kan en enda släckningsman bedriva 
effektiv släckningsverksamhet och behöver inte ha behörighet 
för räddningsdykning. 
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Brandskyddsfondens funktionella effektivitet består av verk-
samhetens volym, produktivitet och lönsamhet samt av 
kvalitetsledningen. Antalet understödsbeslut (301) minska-
de jämfört med 2018 (334), men var högre än 2017 (292). 
Antalet redovisningar som behandlades av sekretariatet 
(298) minskade jämfört med 2018 och 2017, men var hö-
gre än 2016 och 2015. De årliga variationerna i antalet be-
slut och redovisningar är normala och beror på hur många 
ansökningar och redovisningar som lämnats in till fonden 
under det aktuella året. Antalet ärenden som månatligen 
behandlades av sekretariatet (60,8) låg på samma nivå som 
2018 (63,9) och 2017 (62,5).

1.3 Funktionell effektivitet, produktivitet och kvalitetsledning 

1.3.1 Verksamhetens volym 

Verksamhetens volym låg på ungefär samma nivå som un-
der de två föregående åren. År 2019 fattade sekretariatet 
totalt 432 beslut. Motsvarande siffror för 2018 och 2017 var 
439 respektive 432. Antalet beslut och redovisningar har 
ökat i synnerhet jämfört med 2015–2016, vilket har inne-
burit mer administrativt arbete för fondens sekretariat. 

Sekretariatets arbetsinsats under berättelseåret motsvarade 
4,75 årsverken, vilket var en ökning jämfört med året innan 
(4,12). I siffran ingår även praktikantens arbetsinsats på 10 
månader. Endast fondens egen personal beaktas när årsver-
kena beräknas i produktivitetskalkylerna. 

År Alla beslut sammanlagt Antal understödsbeslut Antal redovisningar 

2019 432 301 298

2018 439 334 328

2017 432 292 318

2016 379 276 288

2015 344 298 267

TABELL 7. 
Antal beslut och redovisningar vid fonden 2015–2019 

Verksamhetens volym 2019 2018 2017
Styrelsemöten 6 6 6

Styrelsebeslut totalt 432 439 432

understödsbeslut 301 334 292

beslut om ändring eller förlängning 33 20 24

beslut om återkrav 1 0 26

beslut om rättelse 2 1 8

*övriga beslut 95 84 82
Redovisningar som behandlats av sekretariatet 298 328 318

Ärenden som behandlats av sekretariatet, totalt 730 767 750

Beslut per styrelsemöte 72 73 72

Sakkunnigrådets och innovationsprisjuryns möten, totalt 3 3 3

Publikationer och externa utredningar 2 1 0

Sekretariatets årsverken 4,75 4,12 3,73

www* De administrativa och övriga besluten har slagits samman i bokslutet för 2018 (2017–2019)

TABELL 8. 
Verksamhetens volym vid Brandskyddsfonden 

TABELL 9. 
Understödsbeslut per möte i fonden 

* Antalet beslut (302) inkluderar ett positivt beslut om rättelse som gäller mindre understöd för avtalsbrandkårer. Det sökta understödsbelop-
pet (21 319 824 euro) omfattar både ansökningar som bifallits och ansökningar som avslagits.
** Det understödsbelopp som sökts för byggnadsprojekt utgör kalkylmässigt 40 procent av de totala kostnader som anges i ansökningarna. År 
2019 var de totala kostnaderna för byggnadsprojekt 23 869 612 euro, varav 40 procent är 9 547 845 euro. I övrigt fördelas det sökta understö-
det enligt följande: allmänt understöd 3 398 180 euro, forsknings- och utvecklingsprojekt 4 531 846 euro, materielprojekt 3 380 215 euro och 
mindre understöd 461 738 euro. 

Understödsbeslut och behandlingsmöte 2019 2018 2017
st. Understöd st. Understöd st. Understöd

Alla understödsbeslut, antal och sökt understödsbelopp* 302 21 319 824 € 334 25 597 783 € 292 20 862 083 €

Beviljade understöd, antal och andel bifallna ansökningar, % 255 84,44 % 255 76,35 % 243 83,20 %

Beviljade understöd, antal och understödsbelopp (euro) 255 11 327 528 € 255 10 833 805 € 243 11 489 763 €

Beviljade understöd, antal och understödsbelopp i gen-
omsnitt (euro)

255 44 422 € 255 42 486 € 243 47 283 €

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

84,44 % 53,13 % 76,35 % 42,30 % 83,20 % 55,10 %

Ansökningar om allmänt understöd (28.11.2019) st. Understöd st. Understöd st. Understöd
Ansökningar, antal och sökt understödsbelopp 5 3 398 180 4 3 310 852 5 3 085 565 €

Beviljade understöd, antal och understödsbelopp (euro) 5 3 220 000 4 3 220 000 5 3 030 000 €

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

100,00 
%

94,76 % 100,00 
%

97,30 % 100 % 98,20 %

Forsknings- och utvecklingsprojekt (27.2.2019 och 
10.9.2019)

st. Understöd st. Understöd st. Understöd

Ansökningar, antal och sökt understödsbelopp 49 4 531 846 € 51 4 390 624 € 39 4 119 336 €

Beviljade understöd, antal och understödsbelopp (euro) 32 3 309 354 € 32 2 781 657 € 25 3 369 591 €

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

65,31 % 73,02 % 62,70 % 63,40 % 64, 1 % 81,80 %

Materielprojekt (inkl. systemprojekt) (28.5.2019) st. Understöd st. Understöd st. Understöd
Ansökningar, antal och sökt understödsbelopp 84 3 380 215 € 95 3 381 930 € 83 3 406 297 €

Beviljade understöd, antal och understödsbelopp (euro) 64 2 518 488 € 54 2 260 662 € 57 2 460 857 €

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

76,19 % 74,51 % 56,80 % 66,80 % 68,70 % 72,20 %

Byggnadsprojekt (17.4.2019 och 29.10.2019) st. Understöd st. Understöd st. Understöd
Ansökningar, antal och sökt understödsbelopp** 19 9 547 845 € 27 14 056 529 € 21 9 820 212 €

Beviljade understöd, antal och understödsbelopp (euro) 15 1 886 858 € 15 2 175 726 € 17 2 261 306 €

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

78,95 % 19,76 % 55,60 % 15,50 % 80,10 % 23,00 %

Mindre understöd för avtalsbrandkårer (alla 6 möten) st. Understöd st. Understöd st. Understöd
Ansökningar, antal och sökt understödsbelopp 145 461 738 € 157 457 848 € 144 430 673 €

Beviljade understöd, antal och understödsbelopp (euro) 139 392 828 € 150 395 760 € 139 368 009 €

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

95,86 % 85,08 % 95,50 % 86,40 % 96,50 % 85,40 %
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TABELL 10. 
Fondens ekonomi och nyckeltal 

Fondens ekonomi 2019 2018 2017
Verksamhetskostnader, euro 370 771 310 603 279 383

Överföringsekonomins utgifter, euro 10 773 308 10 184 652 10 597 122

Influtna brandskyddsavgifter, euroa 11 402 540 11 012 492 11 248 334

Nya understödsbeslut totalt, euro 11 327 528 10 833 805 11 489 763

Dispositionsplan för fondens medel, euro* 11 600 000 11 600 000 11 330 000

Disponerade medel, euro* 11 698 299 10 954 408 11 614 146

Nyckeltal 2019 2018 2017
Lönsamhet 1: verksamhetskostnader/styrelsebeslut totalt, euro 858 708 647

Lönsamhet 2: verksamhetskostnader/ärenden som sekretariatet behandlat, 
euro

508 405 373

Produktivitet 1: beslut/årsverken vid sekretariatet 90,9 106,6 115,8

Produktivitet 2: behandlade ärenden/årsverken vid sekretariatet 153,7 186,2 201,1

Ärenden som behandlats av sekretariatet/månad, genomsnitt 60,8 63,9 62,5

Effektivitet 1: Andel ansökningar som handlagts inom 4 månader, % 100 % 99,7 % 99,7 %

Effektivitet 2: Andel redovisningar som handlagts inom 2 månader, % 91,7 % 91,2 % 92,1 %

Längsta handläggningstid för ansökan, arbetsdagar 116 126 134

Längsta handläggningstid för redovisning, arbetsdagar 125 84 80

Verksamhetskostnadernas andel av överföringsekonomins utgifter, % 3,44 % 3,05 % 2,64 %

Verksamhetskostnadernas andel av influtna brandskyddsavgifter, % 3,25 % 2,82 % 2,48 %

Planmässighet: andel av dispositionsplanen som realiserades, % 100,85 % 94,43 % 102,51 %

*Dispositionsplanen för fondens medel och disponerade medel inkluderar administrativa kostnader.

Alla beslut om understöd fattas på fondstyrelsens möten, och 
under berättelseåret hölls totalt sex möten. För allmänna un-
derstöd och specialunderstöd gäller bestämda ansökningsti-
der och besluten bereds i förväg inför ett visst styrelsemöte. 
Mindre understöd på under 12 500 euro som beviljas avtals-
brandkårer 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.

1.3.2 Verksamhetens produktivitet  
och lönsamhet    

Nyckeltalen för fondens ekonomi finns i tabell 10. Lönsam-
het 1 i tabellen motsvarar verksamhetskostnaderna enligt 
fondens intäkts- och kostnadskalkyl dividerade med anta-
let beslut som fattats under året. Lönsamhet 2 motsvarar 
verksamhetskostnaderna dividerade med antalet ärenden 
som sekretariatet har behandlat. Produktivitet 1 motsvarar 

antalet beslut som fattats under året dividerat med sekre-
tariatets årsverken och produktivitet 2 antalet behandlade 
ärenden dividerat med sekretariatets årsverken.  

Lönsamhetssiffrorna visar att verksamhetskostnaderna 
ökade, både per beslut och per behandlat ärende. Produk-
tivitetssiffrorna per beslut och per behandlat ärende sjönk. 
Verksamhetskostnaderna uppgick till 3,25 procent av de in-
flutna brandskyddsavgifterna. Under berättelseåret bestod 
fondens sekretariat av fyra ordinarie tjänsteinnehavare plus 
en praktikant under en stor del av året.

De arbetsinsatser som gjorts i samband med genomför-
andet av strategin, granskningsbesök, fondens projekt för 
intern kontroll, övriga utvecklingsåtgärder och annat be-
redningsarbete har inte följts upp separat. År 2017 började 
fonden göra granskningsbesök vid projekten, och antalet 
besök på årsnivå har ökat. År 2019 gjordes 19 gransknings-
besök vid understödsobjekt. Kommunikationen om fon-
dens verksamhet har utökats på många sätt (bl.a. en arti-
kelserie i tidningen Palokuntalainen - Brandkåristen samt 
aktiv uppdatering på Twitter och den egna webbplatsen). 
Extra arbete uppstod under verksamhetsåret på grund av 

Handläggningstider vid 
fonden 2019 2018 2017
Understödsansökningar st. % st. % st. %

0−4 mån 301 100,00 % 333 99,7 % 291 99,7 %

4−6 mån 0 0,00 % 1 0,3 % 1 0,3 %

över 6 mån 0 0,00 % 0 0,0 % 0 0,0 %

TRedovisningsansökningar st. % st. % st. %
0−2 mån 275 92,30 % 299 91,2 % 293 92,1 %

2−6 mån 23 7,70 % 29 8,8 % 25 7,9 %

över 6 mån 0 0,00 % 0 0,0 % 0 0,0 %

TABELL 11. Handläggningstider för understöd och redovisningar

intensiva arbetsinsatser inom projektet för utveckling och 
digitalisering av statsunderstödsverksamheten (workshop-
par och annan utveckling i samband med projektet) samt 
införandet av tjänsten Handi. Handi är ett nytt fakturahan-
teringssystem som ersatte hanteringssystemet Rondo, som 
länge använts inom fonden. 

I effektivitetssiffrorna för fondens verksamhet har man inte 
beaktat innovationspriset, som medför arbete för sekreta-
riatet i samband med beredningen och behandlingen av 
beslutet. Ansökningsprocessen leder årligen till ett under-
stödsbeslut (vinnaren), även om fonden tar emot cirka 20 
pristagarförslag som behandlas av sakkunnigrådet och se-
kretariatet.

1.3.3 Kvalitetsledning 

Handläggningstider för understödsansökningar och re-
dovisningar
Fonden har som mål att handlägga ansökningar inom fyra 
månader. Handläggningstiden räknas från den stund då an-
sökan kommer in. När det finns en utsatt ansökningstid räk-
nas handläggningstiden från den dag då ansökningstiden 
löper ut. Nyckeltalen finns i tabell 11 (Handläggningstider 
för understöd och redovisningar). År 2019 skedde all hand-
läggning inom den målsatta tiden på fyra månader.

Såväl allmänna understöd som specialunderstöd betalas i 
regel mot en redovisning med verifikat efter beslutet. Min-
dre understöd för avtalsbrandkårer betalas direkt i samband 
med beslutet på grundval av kostnader som redan upp-
stått. Fonden har satt som mål att handlägga redovisnings-
ansökningar inom två månader från det att de kommer in. 
Sammanlagt 92,3 procent av redovisningsansökningarna 
(275) handlades inom målsatt tid.

Kvaliteten i understödsverksamheten och de interna pro-
cesserna 
Brandskyddsfonden förvaltas av inrikesministeriet och står 
under dess tillsyn. Fondens styrelse ansvarar för förvaltning-
en av fonden och för att ekonomin och verksamheten or-
ganiseras på ett ändamålsenligt sätt. Fondens styrelse har i 
uppgift att fatta beslut i ärenden som är viktiga och omfat-
tande med tanke på fondens verksamhet och ekonomi och 
se till att tillsynen över bokföringen och finanserna är än-
damålsenligt organiserad. Styrelsen beslutar om understöd 
som beviljas ur fonden och om annan finansiering efter fö-
redragning av fondens sekretariat. Styrelseprotokollen finns 
till påseende på Brandskyddsfondens webbplats.

Det har gjorts ändringar i lagen om brandskyddsfonden, 
vilka trädde i kraft den 1 januari 2019. Enligt 10 § 1 mom. i 
lagen hör allmän styrning och övervakning av brandskydds-
fonden till inrikesministeriets uppgifter. Ministeriet har rätt 
att meddela allmänna föreskrifter om ordnandet av fondens 
förvaltning och skötseln av fondens ekonomi. Dessutom 
godkänner ministeriet fondens resultatmål på framställning 
av fondens styrelse. Resultatmålshandlingen för 2020 un-
dertecknades den 28 november 2019.

Brandskyddsfondens styrelse har sedan 2016 systematiskt 
utvärderat fondens interna kontroll och riskhantering. Un-
der ett styrelsemöte 2019 svarade styrelsen på en enkät 
som utformats utifrån finansministeriets utvärderingsram 
och som handlade om huruvida den interna kontrollen och 
riskhanteringen i samband med den är ändamålsenlig och 
tillräcklig. Enkäten genomförs vart tredje år. 

År 2019 skickades en kundnöjdhetsenkät till alla som an-
sökt om understöd från Brandskyddsfonden 2018. Enkäten 
genomförs vart fjärde år och innehållet är alltid detsam-
ma, vilket gör det möjligt att jämföra svaren med resulta-
ten från tidigare år. Med hjälp av enkäten undersöks bland 
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annat understödstagarnas erfarenheter av och åsikter om 
ansökningsprocessen, beslutsfattandet och motiveringar-
na till besluten. Resultaten av enkäten används även för att 
utveckla understödsverksamheten och de interna proces-
serna. 

De största utvecklingsobjekten visade sig vara grunderna 
för besluten, informationen om utgången av tidsfrister och 
om ansökningstider, transparensen i sakkunnigråden och 
en snabbare handläggning av kompletteringsbegäranden 
och ändringsansökningar.

Information går ut på bred front om understöd som utlyses 
för ansökan vid bestämda tidpunkter och utlysningsbrev 
skickas ut med detaljerade instruktioner om ansökan. Fon-
den använder också allmänna anvisningar för ansökan om 
understöd. På fondens webbplats finns elektroniska ansök-
nings- och redovisningsblanketter med anvisningar för an-
sökan om och utbetalning av understöd. 

Fonden säkerställer ansökningarnas kvalitet bland annat 
genom formbundna utlåtandeförfaranden. När det gäller 
materiel- och byggnadsprojekt granskar regionförvaltnings-
verket ansökningarna och ordnar ansökningarna i den egna 
regionen i prioritetsordning. Till ansökningarna om bygg-
nadsprojekt bifogas ett utlåtande från räddningsverket och 
en projektspecifik ram för utvärdering av kommunernas 
och avtalsbrandkårernas projekt. Syftet med förfarandet är 
att säkerställa att den regionala kunskapen och de regionala 
behoven beaktas i beslutsfattandet. 

Forskning- och utvecklingsprojektens kvalitet utvärderas av 
ett sakkunnigråd som leds av sekretariatet och består av ett 
tiotal experter inom räddningsbranschen. Sakkunnigrådet 
utvärderar ansökningarna på en elektronisk blankett och 
under sakkunnigrådets möte. Den sökande ska som bilaga 
till ansökan lämna en tabell över effektmålen med vilken 
man säkerställer att den sökande har övervägt projektets 
effekter redan i ansökningsskedet. 

Omprövning av Brandskyddsfondens beslut får begäras 
inom 30 dagar från det att beslutet delgivits. Vanligen får 
Brandskyddsfonden ta emot några begäranden om om-
prövning per år. Under 2019 behandlade Brandskyddsfon-
den två omprövningsbegäranden.

Brandskyddsfonden har slutfört ett omfattande projekt 
för kontroll av byggnadsunderstöd, vilket inleddes 2015. 
Inom projektet granskades nuläget och den nuvarande 
användningen i fråga om alla byggnadsobjekt som bevil-
jades understöd 1988–2013. År 2017 började fonden göra 
granskningsbesök vid understödsobjekt som en del av un-
derstödspraxisens kontrollprocess. År 2017–2019 gjordes 
sammanlagt 39 granskningsbesök, varav 19 år 2019. Av 
granskningarna gällde 4 allmänna understöd, 2 forsknings- 
och utvecklingsprojekt, 2 mindre understöd, 16 byggnads-
projekt och 15 materielprojekt. 

Elektronisk dokument- och ärendehantering  
Inrikesministeriet och Brandskyddsfonden använder för-
valtningsområdets gemensamma ärendehanteringssystem 
Acta, i vilket alla ärenden som behandlas vid fonden regist-
reras och arkiveras. Tills vidare använder fonden inte någon 
plattform för elektronisk ärendehantering. 

Rutinerna för ärendehantering ses för närvarande över i hela 
statsrådet. Processerna digitaliseras och ärendehanterings-
systemet Vahva, som är gemensamt för alla ministerier, tas 
stegvis i bruk 2018–2020. Vid inrikesministeriet införs Vahva 
sannolikt 2020 och ersätter det nuvarande systemet Acta.

Vahva innehåller alla moderna informationshanterings-
funktioner, såsom ärendehantering, dokumenthantering, 
lagring och informationsstyrningssystem samt stöd för au-
tomatisering av processerna. Övergången till Vahva påver-
kar också genomförandet av fondens e-tjänster. Tjänsterna 
kommer sannolikt att genomföras i form av en lösning för 
elektronisk hantering av statsunderstöd som integreras i 
Vahva-systemet. 

Finansministeriet har tillsatt ett projekt för utveckling och 
digitalisering av statsunderstödsverksamheten. Syftet med 
projektet är att göra statsunderstödsverksamheten mer 
effektiv och transparent och att ge verksamheten större 
genomslag genom att utveckla en digitaliserad statsun-
derstödsprocess som omfattar hela statsförvaltningen och 
som inbegriper en enhetlig kundorienterad verksamhets-
modell (den s.k. VA 2.0-modellen) och informationssystem. 
Sekretariatet deltog i arbetet med att definiera den digitala 
lösningen, vilket skedde i form av 12 workshoppar. Det in-
tensiva arbetet fortsätter i workshoppar under 2020.

Målet är att förenkla och automatisera fondens ansöknings- 
och beslutsprocesser under de kommande åren. Brand-
skyddsfonden ska enligt tidsplanen kunna börja testa den 
nya lösningen för utlysning av understöd hösten 2021.

Kommunikation 
Brandskyddsfonden tillhandahåller aktiv och aktuell kom-
munikation via fondens webbplats och sociala medier. På 
fondens Twitter-konto informerar man med några veckors 
mellanrum om styrelsens beslut samt publicerar korta med-
delanden och annan aktuell information. År 2019 publicer-
ades sammanlagt 32 tweetar, varav de populäraste hand-
lade om offentliggörandet av innovationspriset, styrelsens 
sammanträden och ett besök vid evenemanget En dag på 
brandstationen.

På Twitter informerade fonden bland annat om en publi-
kation som färdigställdes under våren och som innehåller 
processbeskrivningar och flödesscheman för de olika un-
derstödstyperna. Syftet med publikationen är att klargöra 
ansökningsprocessen för de sökande. Publikationen finns 
på fondens webbplats: https://www.palosuojelurahasto.
fi/wp-content/uploads/PSR-prosessikuvaukset-avustuksit-
tain_2.pdf (på finska). 

Nättidningen på fondens webbplats uppdateras ungefär 
en gång i månaden med informativa nyheter som är av 
intresse för branschen. Dessutom infördes på webbplat-
sen en spalt med frågor och svar för den som ansöker om 
understöd: https://www.palosuojelurahasto.fi/usein-kys-
ytyt-kysymykset (på finska).

Under 2019 publicerade Brandskyddsfonden en aktuell ar-
tikel i varje utgåva av tidningen Palokuntalainen - Brandkå-
risten. Tidningen riktar sig till avtalsbrandkårerna och har en 
upplaga på 1 650–2 000 exemplar, vilket omfattar cirka 70 
procent av avtalsbrandkårerna. 

I januari 2019 skickade fonden en kundnöjdhetsenkät till 
alla som fått ett understödsbeslut 2018, sammanlagt 258 
aktörer. Sammanlagt 129 svar lämnades in, vilket betyder 
att svarsprocenten var 50 procent. Brandskyddsfondens 

tidigare kundnöjdhetsenkäter gjordes 2015 och 2011. De 
som svarade var mycket nöjda med fondens verksamhet. 
Medelvärdet för fondens beslut, ansökningsblanketten, ut-
lysningsbrevet, ansökningsprocessen och webbplatsen har 
stigit något sedan 2011, och var 8,48 mätt i skolvitsord i en-
käten 2019 (tabell 12). 

Av respondenterna var 99 procent positiva till den service 
som sekretariatet gett, och 98 procent av dem som varit i 
kontakt med fonden ansåg att sekretariatets tillgänglighet 
i samband med ansökningsprocessen var god. 95 procent 
hade fått svar på sina frågor av fonden eller via fondens 
webbplats i samband med handläggningen av projektbe-
slutet. Av respondenterna ansåg 96 procent att understö-
det hade betalats ut tillräckligt snabbt eller ganska snabbt, 
och 91 procent ansåg att understödet hade handlagts till-
räckligt snabbt eller ganska snabbt. 88 procent ansåg att 
grunderna för beviljande av mindre understöd var tydliga. 
88 procent var nöjda med understödsbeslutet. 69 procent 
var nöjda med grunderna för beslutet. 67 procent hade läst 
brevet om utlysning av understöd. 

Den information på fondens webbplats som respondenter-
na oftast tog del av var fondens beslutsmeddelanden och 
protokoll. Beslutsmeddelandena publiceras på webbplat-
sen några dagar efter det att mötet har hållits. Av dem som 
beviljats allmänt understöd och understöd för materiel- och 
byggnadsprojekt ansåg 10 procent att de gör anskaffningar 
som borde understödjas, men som för närvarande inte om-
fattas av understöd. Av dem som beviljats mindre under-
stöd var 30 procent av denna åsikt. 

Av respondenterna kände två tredjedelar till fondens un-
derstöd sedan tidigare. De hade oftast fått informationen 
via fondens webbplats, ett räddningsverk eller utlysnings-
brevet. Resultaten av enkäten finns på fondens webbplats: 
https://www.palosuojelurahasto.fi/wp-content/uploads/
PSR-Asiakastyytyväisyyskysely-2019-2015-2011_nettiin.pdf 
(på finska). 

Under de styrelsemöten som hölls under våren beviljades 
specialunderstöd för byggnads- och materielprojekt. År 
2019 fick de som beviljats understöd för byggnadsprojekt 
för första gången en mässingsplakett tillsammans med be-
slutet och de som beviljats understöd för materielprojekt 
en dekal för utomhusbruk. Enligt de anvisningar som följer 
med beslutet ska plaketten placeras bredvid byggnadens 
entrédörr och dekalen fästas 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 bild 13 har fondens nya dekal 
fästs baktill på fordonet). På det här sättet förbättras fon-
dens kommunikation och understödspraxisens effekter.  

Vitsord 2011 Vitsord 2015 Vitsord 2019 Förändring jämfört 
med föregående 
enkät

Fondens beslut 8,37 8,78 8,77 -0,01

Ansökningsblanketten 8,12 8,27 8,33 0,06

Ansökningsprocessen 
generellt

8,05 8,44 8,52 0,08

Utlysningsbrevet 8,44 8,38 8,49 0,11

Webbplatsen 8,17 8,44 8,27 -0,17

Medelvärde totalt 8,23 8,46 8,48 0,02

TABELL 12. 
Resultaten av kundnöjdhetsenkäten angett i skolvitsord (4−10) under 2011, 2015, 2019
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Det videoprojekt som inletts året innan slutfördes under 
våren. Fonden publicerade korta videosnuttar om sin verk-
samhet och i slutet av året även en komplett presentations-
video. Både videosnuttarna och den långa videon kan ses 
på Brandskyddsfondens YouTube-kanal. https://youtu.be/
r9LmHsdY8oA 

En video om Brandskyddsfondens innovationspris görs årli-
gen, där man presenterar vinnarna och de innovationer som 
belönats. En sådan video har nu gjorts fem år i rad. Videon 
för 2019 kan ses på fondens YouTube-kanal (https://youtu.
be/2VFXyVF9m50). 

I slutet av våren uppdaterades publikationen om slutförda 
forsknings- och utvecklingsprojekt som fått understöd från 
fonden. Publikationen innehåller uppgifter om alla forsk-
nings- och utvecklingsprojekt som slutförts 2010–2018, sam-
manlagt 318. Understödstagarna har nytta av den omfattan-

Bild 13. Lappeenrannan VPK:s manskapstransportbil har försetts med fondens nya dekal för materielunderstöd. Bilen används av brandkårens 
alarm-, kvinno- och ungdomsavdelning under de övningar som ordnas varje vecka samt vid utryckning. Bild: Jani Jääskeläinen

1.4 Personal samt hantering och utveckling av mänskliga resurser 

Brandskyddsfonden förvaltas av inrikesministeriet och står 
under dess tillsyn. Allmän styrning och övervakning av brand-
skyddsfonden hör till inrikesministeriets uppgifter. Inrikesmi-
nisteriet godkänner fondens resultatmål på framställning av 
fondens styrelse. Brandskyddsfondens styrelse ansvarar för 
förvaltningen av fonden och för att ekonomin och verksam-
heten organiseras på ett ändamålsenligt sätt. Styrelsen fattar 
även beslut i ärenden som är viktiga och omfattande med 
tanke på fondens verksamhet och ekonomi och ser till att 
tillsynen över bokföringen och finanserna är ändamålsenligt 
organiserad. 

Brandskyddsfondens styrelse består av en ordförande samt 
sju medlemmar, som var och en har en personlig suppleant. 
Inrikesministeriet utser ordföranden samt medlemmarna och 
suppleanterna för en mandatperiod på tre år. Den nuvarande 
styrelsens mandatperiod är 1.3.2017–29.2.2020.

Till styrelsen hör en ordförande och som ledamöter en före-
trädare för inrikesministeriets räddningsavdelning, en företrä-
dare för kommunernas centralorganisation, en företrädare 
för försäkringsbranschens centralorganisation samt fyra öv-
riga medlemmar. Enligt etablerad praxis har två riksdagsle-
damöter, en räddningsdirektör och en företrädare för rädd-
ningsbranschens organisationer ingått i styrelsen. 

Under berättelseåret sammanträdde styrelsen sex gånger. 
Dessutom höll styrelsen ett e-postmöte. Utöver sina ordi-

narie möten håller styrelsen ett utvecklingsseminarium där 
man behandlar olika utvecklingsinsatser i fondens verksam-
het, får information om fondens understödsobjekt och håller 
presentationer om aktuella teman inom räddningsväsendet. 
Berättelseårets mötes- och utvecklingsseminarium hölls på 
Örö i Kimito. 

Brandskyddsfonden kan inom ramen för fondens medel ha 
personal i inrikesministeriets tjänst. Uppgifterna och ansvars-
fördelningen i fondens sekretariat fastställs i befattningsbe-
skrivningarna och i följande års arbetsplan som behandlas 
på ett styrelsemöte. Fondens anställda deltar i resultat- och 
utvecklingssamtal i enlighet med inrikesministeriets prax-
is. I fondens sekretariat arbetar fyra heltidsanställda som är i 
tjänsteförhållande vid inrikesministeriet.

Brandskyddsfonden har inga egna planer eller program för 
hantering och utveckling av fondens mänskliga resurser, 
utan fondens sekretariat omfattas av inrikesministeriets pla-
ner och program. Fondens sekretariat kan delta i utbildning 
enligt fondens specialbehov. 

Under verksamhetsåret höll sekretariatet en utvecklingsdag 
där man diskuterade hur verksamheten kan utvecklas och 
arbetet effektiviseras utifrån personalbarometern, fondens 
kundnöjdhetsenkät och sekretariatets egna processbeskriv-
ningar samt kartlade vad som redan fungerar bra i sekretari-
atets verksamhet. 

de publikationen 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 
tilläggsutredningar. Publikationen beskriver projekten med 
hjälp av en rubrik och ett sammandrag och innehåller länkar 
till projektens slutrapporter om de finns att tillgå. Materialet 
uppdateras årligen. Publikationen finns på fondens webb-
plats:
https://www.palosuojelurahasto.fi/wp-content/uploads/
PSR-tutkimus-ja-kehittämishankkeet-2010-2018.pdf (på fin-
ska). 

Våren 2018 förslog fondens styrelse att man skulle samman-
ställa en så kallad ”Top 10”-lista. Arbetet med listan pågick 
hela berättelseåret 2019. På listan anges de områden inom 
vilka fonden särskilt önskar att det genomförs forsknings-
projekt. Syftet med listan är att hjälpa dem som ansöker om 
understöd att hitta viktiga forskningsämnen med anknytning 

till förebyggande av bränder och främjande av räddningsvä-
sendet samtidigt som fonden säkerställer att den får ansök-
ningar som gäller sådana forskningsprojekt som räddnings-
branschen har störst nytta av inom ramen för lagstiftningen 
för fonden. Under processen som pågick i drygt ett år tog 
man i samarbete med räddningsväsendets experter fram tre 
ämnen: brandsäkerhet i bostäder, brandsäkerhet vid byggan-
de samt effektiviteten och kapaciteten i räddningsväsendets 

tjänster. I september 2019 utlystes den första ansöknings-
omgången där det var möjligt att ansöka om understöd för 
ovannämnda prioriterade områden. De prioriterade område-
na fastställs för tre år i taget.
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Styrelsens sammansättning 1.1.–31.12.2019:

Ordförande Anne Holmlund, vice styrelseordförande för Satakuntaliitto,  
 inrikesminister 2007–2011 

Medlemmar  Mika Kättö, lagstiftningsdirektör, inrikesministeriet, 
vice ordförande personlig suppleant Taito Vainio, styrnings- och utvecklingsdirektör, inrikesministeriet

  Vesa-Pekka Tervo, utvecklingschef, Finlands Kommunförbund, 
personlig suppleant  Paavo Taipale, chef för samhällstekniken, Finlands Kommunförbund

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

  Ari Torniainen, riksdagsledamot, Centerns riksdagsgrupp, 
personlig suppleant  Elsi Katainen, Centerns riksdagsgrupp

  Mika Raatikainen, riksdagsledamot, Sannfinländarnas riksdagsgrupp, 
personlig suppleant  Mika Niikko, riksdagsledamot, Sannfinländarnas riksdagsgrupp

  Veli-Pekka Ihamäki, räddningsdirektör, föreningen Suomen Pelastusjohtajat,   
personlig suppleant  Simo Tarvainen, räddningsdirektör, föreningen Suomen Pelastusjohtajat

  Jari Hyvärinen, räddningsdirektör, Räddningsbranschens centralorganisation i Finland, 
personlig suppleant  Brita Somerkoski, utbildningsplanerare

1.5.1 Finansieringsstruktur 

Brandskyddsfonden är en fond som står utanför statsbud-
geten. Brandskyddsfondens intäkter 2019 bestod nästan 
uteslutande av brandskyddsavgifter som försäkringsbolag 
betalat till fonden för 2018 (11 402 540,45 euro). Av avgif-
terna utgjorde 41 388,02 euro avgifter för 2017 och 11 361 
152,43 euro avgifter för 2018. Var och en som bedriver för-
säkringsrörelse i Finland är skyldig att betala brandskydds-
avgift. Ett utländskt EES-försäkringsbolag som i Finland fritt 
tillhandahåller försäkringstjänster ska i Finland ha ett om-
bud för betalning av brandskyddsavgiften. Brandskyddsav-
gifterna har i sin helhet bokförts som intäkt på ABF-konto 
90150000.

De influtna brandskyddsavgifterna har ökat stadigt under 
hela 2000-talet, med undantag av 2018 då de influtna av-
gifterna (11 012 491,69 euro) var cirka 2,1 procent mindre 
än 2017 (11 248 334,43 euro). År 2019 ökade de influtna 
brandskyddsavgifterna igen och uppgick till 11 402 540,45 
euro, vilket var en ökning med cirka 3,5 procent jämfört 
med 2018. 

Fonden följer hur den ekonomiska utvecklingen kommer 
att påverka de influtna brandskyddsavgifterna under kom-

1.5 Bokslutsanalys 

mande år. Förändringarna i de influtna avgifterna kan tas i 
beaktande i den årliga ekonomiplaneringen. Förändringar-
na i de influtna brandskyddsavgifterna beror på storleken 
på de influtna premieinkomsterna från brandförsäkringar 
per år, vilket påverkas av den allmänna ekonomiska situatio-
nen och aktiviteten samt försäkringsavgifternas utveckling.

1.5.2 Budgetutfall 

År 2019 lyckades fonden väl med sitt mål för utdelningen av 
understöd. De influtna brandskyddsavgifterna uppgick till 
11 402 540 euro och de beviljade understöden (11 327 528 
euro) och realiserade förvaltningsutgifterna (370 771 euro) 
till sammanlagt 11 698 299 euro.  

För Brandskyddsfonden utarbetas årligen en genomföran-
deplan för strategin samt en ekonomiplan som innehåller 
en budget och en dispositionsplan. Brandskyddsfondens 
styrelse godkände på sitt möte den 29 november 2018 
budgeten och dispositionsplanen för medlen för 2019. Man 
bedömde då att de redovisade intäkterna skulle uppgå till 
cirka 11,6 miljoner euro, men utfallet på 11,4 miljoner euro 
understeg detta beloppet något. Totalt sett inflöt dock mer 
kapital än beräknat till fonden på grund av återbetalningar 
av understöd och outnyttjat understöd.

DIAGRAM 3. Jämförelse av budgetutfallet 2019

Bild 14. Brandskyddsfondens styrelse 2019. Mika Kättö (fr. v.), Petri Mero, Anne Holmlund, Veli-Pekka Ihamäki, Ari Torniainen, Jari Hyvärinen, 
Mika Raatikainen och Vesa-Pekka Tervo.
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I budgeten för 2019 beräknades cirka 8,02 miljoner euro gå 
till att betala understöd på basis av beslut som fattats un-
der tidigare år medan 11,21 miljoner euro anslogs för nya 
beslut. Man beslutade att genom nya beslut enligt disposi-
tionsplanen anslå 2 miljoner euro till byggnadsprojekt, 2,22 
miljoner euro till materielprojekt, 3,22 miljoner euro till all-
männa understöd för organisationer, 3,35 miljoner euro till 
forsknings- och utvecklingsprojekt och 0,42 miljoner euro 
till mindre understöd för avtalsbrandkårer.

Under berättelseåret beviljades 113 142 euro mindre i un-
derstöd för byggnadsprojekt och 298 488 euro mer i un-
derstöd för materielprojekt än planerat. Dispositionsplanen 
för medlen 2018 överskreds med sammanlagt 185 346 euro 
i fråga om byggnads- och materielprojekt.  Under berät-
telseåret aktualiserades ett flertal viktiga byggnadsprojekt 
som fonden beslutade att stödja. De understöd som bevil-
jades för avtalsbrandkårernas mindre materielanskaffningar 
motsvarade nästan planen och underskred de reserverade 
medlen med endast 27 172 euro. 

I verksamhets- och ekonomiplanen för 2019 reserverades 
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DIAGRAM 4. Influtna brandskyddsavgifter i relation till beviljade understöd 2001–2019

I diagrammet beaktas inte förvaltningsutgifternas andel, som täcks med influtna brandskyddsavgifter.

sammanlagt 390 000 euro för fondens förvaltningsutgifter. 
De realiserade förvaltningsutgifterna var sammanlagt 370 
771 euro (2018: 310 603 euro), vilket nästan motsvarade pla-
nen. En elektronisk plattform för ärendehantering började 
utvecklas under berättelseåret i samband med projektet för 
utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksam-
heten. Brandskyddsfondens sekretariat deltog i utvecklings-
arbetet med en arbetsinsats, men några andra kostnader 
orsakade projektet inte. På det stora hela var budgetutfallet 
bra.  

Fondens mål är att varje år bevilja understöd till ett belopp 
som motsvarar de influtna brandskyddsavgifterna efter av-
drag för förvaltningsutgifter.  

De beviljade understöden betalas i regel samma år som de 
beviljats eller under de två därpå följande åren. Den andel 
av alla beviljade understöd som är obetald vid årets slut (för-
bindelser) redovisas i bokföringen under kortfristiga skulder. 
Resultatregleringarna i balansräkningen inkluderar alla för-
bindelser som inte hade betalats ut vid utgången av 2019.

De influtna brandskyddsavgifterna har under de senaste 

tjugo åren ökat positivt (diagram 4), vilket innebär att allt 
fler sökande har kunnat beviljas understöd. 

I ekonomiplanen dras de uppskattade förvaltningsutgif-
terna av från de influtna brandskyddsavgifterna, varefter 
resten ska beviljas som understöd för projekt som främjar 
förebyggande av bränder och räddningsverksamheten i 
enlighet med ekonomiplanen och riktlinjerna för under-
stöd. Huruvida målet uppnås beror förutom på de influtna 
brandskyddsavgifterna även på hur mycket understöd som 
inte utnyttjas samt på återbetalningar och återkrav. 

Enligt den nuvarande bedömningen är den tillfälliga ned-
gången i influtna avgifter över och de influtna brand-
skyddsavgifterna 2020 kommer sannolikt att uppgå till cirka 
11 500 000 euro, i stället för till beräknade 11 100 000 euro. 
Enligt styrelsens beslut ska en eventuell överskridning av 
det beräknade beloppet användas för forsknings- och ut-
vecklingsprojekt. 

Enligt fondens riktlinjer strävar man även efter att i ett så 
tidigt skede som möjligt beakta förbindelser som frigörs på 
grund av outnyttjade understöd och belopp som intäktsförs 
till följd av eventuella återkrav, så att de kan tas i beaktande 
vid fördelningen av understöd under det innevarande året. 

 
Projekt med outnyttjat understöd förekommer vanligen 
bland såväl forsknings- och utvecklingsprojekt som mate-
riel- och byggnadsprojekt. Eftersom fondens understöd be-
talas ut i efterhand utifrån realiserade, redovisade och god-
kända kostnader är det understöd som betalas ut i dessa 
fall mindre än planerat. Orsaken är vanligen att projektet 
medfört lägre kostnader än väntat. Ibland händer det att ett 
projekt inte genomförs över huvud taget.  Detta förebygger 
fonden genom att endast stödja projekt som enligt en be-
dömning kommer att genomföras. I till exempel byggnads-
projekt är en förutsättning att kommunen förbundit sig att 
inleda projektet samma år som understödet beviljas. Pro-

År Euro
2019 602 576

2018 491 509

2017 336 574

2016 561 786

2015 682 924

TABELL 13. Projekt med outnyttjat understöd (frig-
jorda förbindelser) 2013–2019

jektet ska också vara godkänt i kommunens budget. Ibland 
är orsaken till att understödet inte utnyttjats att projektets 
alla kostnader inte godtas som kostnader i samband med 
redovisningsgranskningen. Fonden informerar om vilka 
kostnader som godkänns både i utlysningsbreven och i an-
visningarna.

De frigjorda förbindelserna för avslutade projekt med out-
nyttjade understöd uppgick under berättelseåret till sam-
manlagt 602 576 euro. Dessa projekt var totalt 26 stycken, 
varav 12 var forsknings- och utvecklingsprojekt och 9 ma-
terielprojekt. Det outnyttjade understödet var i genomsnitt 
23 176 euro. Det största outnyttjade understödet var 241 
970 euro som inte hade utnyttjats i samband med reformen 
av räddningsväsendet. Att understödet inte hade utnyttjats 
berodde på en avsevärd fördröjning i det planerade genom-
förandet av landskaps- och vårdreformen. Förberedelserna 
kunde därför inte till alla delar fortsätta enligt planerna, och 
bland annat tillsattes inte ett visstidsuppdrag som blev le-
digt den 1 maj 2017. Vidare utnyttjades inte 40 344 euro av 
det understöd som Österby FBK beviljats för utbyggnad av 
brandstationen, medan 39 586 euro av det understöd som 
SPEK beviljats för Brandsäkerhetsveckan 2018 förblev out-
nyttjat. Av fondens förbindelse i fråga om Räddningsinstitu-
tets projekt för användning av drönare i räddningsverksam-
heten utnyttjades inte 38 686 euro. 

Fonden strävar efter att beakta outnyttjade understöd när 
den fattar nya projektbeslut. Eftersom majoriteten av under-
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 de 
outnyttjade understöden noggrannare än tidigare så att 
understöd årligen kan delas ut till fler mottagare. Beloppet 
av outnyttjade understöd har under de senaste sex åren va-
rierat mellan 316 132 euro och 682 924 euro. De projekt där 
understöden inte utnyttjats till fullo följs upp för att man i 
framtiden ska kunna göra en bättre bedömning av outnytt-
jade understödbelopp. 

1.5.3 Intäkts- och kostnadskalkyl 

I bokslutet redovisas talen för räkenskapsperioden 2019 i 
euro och jämförelsetalen för 2018.

Brandskyddsfondens intäkter 2019 bestod nästan uteslu-
tande av brandskyddsavgifter som försäkringsbolag betalat 
till fonden för 2018 (11 402 540,45 euro), i enlighet med vad 
som anges i detta stycke. Av avgifterna utgjorde 41 388,02 
euro avgifter för 2017 och 11 361 152,43 euro avgifter för 
2018. Av brandskyddsavgifterna för 2017 överfördes 41 
388,02 euro till intäkterna för 2019, eftersom betalningspre-
stationerna i fråga intäktsfördes i fonden först 2019. I slutet 
av januari 2019 meddelade Finska Skadeförsäkring att de-
ras bokförare hade upptäckt att bolaget inte hade betalat 
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Bild 15. Fondens sekretariat 2019. Generalsekreterare Johanna Herrala (fr. v.), assistent Solja Kumpulainen, planerare Sanna Virtaniemi och 
specialsakkunnig Ira Nikoskinen.  Bild: Mikko Laaksonen

brandskyddsavgiften för 2017 (31 369,07 euro). Denna av-
gift intäktsfördes i fonden den 1 mars 2019. Dessutom in-
täktsfördes vissa mindre betalningsprestationer först 2019, 
varför de inte kunde beaktas i bokföringen för 2018.

I återkrav av understöd fick fonden 1 547 euro och i återbe-
talningar på eget initiativ 14 775 euro. Återkravet gällde ett 
understöd som beviljats Tavastehus stad för en förvarings-

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

Åren 2015–2017 har en del av fondens fyra anställda haft tjänstledigt. År 2018 hade fonden fyra tjänsteinnehavare plus en praktikant under en 
del av året. År 2019 hade fonden fyra tjänsteinnehavare plus en praktikant under hela året. 

TABELL 15.  
Löner och arvoden till utomstående (inkl. pen-
sionskostnader och lönebikostnader) samt rese-
tjänster

hall för containrar, vilket delvis krävdes tillbaka. Vid sekre-
tariatets granskningsbesök användes förvaringshallen inte 
till fullo i enlighet med beslutet. Av återkravet utgjorde 30 
euro ränta, som i bokslutet tagits upp under de finansiella 
intäkterna. 

De realiserade förvaltningsutgifterna var sammanlagt 370 
771 euro (2018: 310 603 euro). Förvaltningskostnadernas 

andel i förhållande till de influtna brandskyddsavgifterna 
var liten, 3,25 procent (2018: 2,82 procent). Personalkost-
naderna i intäkts- och kostnadskalkylen (22 592,16 euro) 
inkluderar styrelsens arvoden (inkl. pensionskostnader och 
övriga lönebikostnader). Sekretariatets lönekostnader ingår 
i inköp av tjänster.

Fonden köpte tjänster (inkluderar alla konton som börjar 
med 43) för sammanlagt 330 106,50 euro under 2019 (2018: 
270 755,28 euro). De köpta tjänsterna (de konton som bör-
jar med 43) inkluderar tryckkostnader, post-, telefon- och 
datakommunikationstjänster, it-driftstjänster, utbildnings-
tjänster, 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 sekretari-
atets lönekostnader beaktas sedan 2017 nedskärningen i 
semesterpenningen. Antalet anställda vid sekretariatet har 
stabiliserats till fyra tjänsteinnehavare plus en praktikant 
under en del av året. Det har inte förekommit några långa 
tjänstledigheter vid sekretariatet under berättelseåret.    

Kontot för inköp av tjänster från statens ämbetsverk och in-
rättningar (43950000) inkluderar lönekostnaderna för sekre-
tariatet samt avtalsfaktureringarna från Servicecentret för 
statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet). Kostna-
derna på kontot (43950000) uppgick under berättelseåret 
till 293 338,37 euro. Sedan 2018 har moms lagts till i fakture-
ringen av Palkeets serviceavgift. Eftersom fonden står utan-

År Totalt, euro Serviceavgifter till 
Palkeet, euro

Lönekostnader för 
sekretariatet, euro

Årsverken vid 
sekretariatet

2019 293 338,37 10 711,04 282 627,33  4,75

2018 247 031,66  12 387,24  234 644,42  4,12

2017 227 505,67  13 448,08  214 057,59  3,73

2016 232 315,45  14 446,20  217 869,25  3,98

2015 205 364,00  12 393,26  192 970,74  3,51

2014 243 394,78  12 393,26  229 026,78  3,98

för budgetekonomin och har en egen bokföringsenhet ska 
fonden betala moms på avgiften. 

Löner och arvoden till utomstående inklusive pensionskost-
nader och övriga lönebikostnader uppgick till 22 592,16 
euro (2018: 21 544,68 euro) och resetjänsterna till 6 930,23 
euro (2018: 5 483,57 euro). I resetjänsterna ingår gransk-
ningsbesök vid understödsobjekten, som sekretariatet in-
ledde 2017. 

År 2019 var kostnaderna för överföringsekonomin 10 773 
308 euro (2018: 10 184 652 euro). Kostnaderna för överfö-
ringsekonomin bestod 2019 av beviljade understöd och 
återbetalda understöd. En del av kostnaderna för överfö-
ringsekonomin betalas under berättelseåret. Understöd 
som inte betalats under året ingår i resultatregleringarna, 
dvs. balansräkningen. Enligt dispositionsplanen för medlen 
betalas 30 procent av understödet ut samma år det beviljas, 
35 procent följande år och 35 procent det tredje året. Kost-
naderna för överföringsekonomin består av intäktsöverfö-
ringar till lokalförvaltningen, näringslivet, organisationer 
utan vinstsyfte, hushåll och statsförvaltningen. 

Kostnaderna till lokalförvaltningen var 4 133 516 euro un-
der berättelseåret, dvs. 146 868 euro mer än året innan (3 
986 648 euro). Kostnaderna till näringslivet var 224 230 
euro, medan de år 2018 var 259 174 euro. Kostnaderna till 
organisationer utan vinstsyfte var 5 613 277 euro, medan de 
år 2018 var 5 345 389 euro. Kostnaderna till hushåll var 34 
520 euro, medan de år 2018 var sammanlagt 87 790 euro. 
Kostnaderna till statsförvaltningen var 767 765 euro, medan 
motsvarande kostnader år 2018 var 505 651 euro.  

Det är normalt att kostnaderna för överföringsekonomin 
varierar från år till år. Variationen i kostnaderna för överfö-
ringsekonomin beror både på variationer i beviljat under-
stöd och på understödsbelopp som intäktsförts i fonden 
på grund av att projekt avslutats utan att allt understöd 
utnyttjats. Understödsbleopp kan även intäktsföras i fon-
den till följd av återkravsbeslut. Till följd av återkravsbeslut 
gjordes under berättelseåret en rättelse av kostnadskontot 
som gällde lokalförvaltningssektorn. Beslutet om återkrav 
fattades efter ett granskningsbesök vid ett byggnadsprojekt 
som genomförts av Tavastehus stad. 

År 2019 återbetalades 1 547 euro till fonden till följd av 
beslut om återkrav som gällde byggnadsprojekt (uppfölj-
ningsobjekt 93300001). Återbäringen av obehörig vinst 
(återbetalningar på eget initiativ) uppgick till 14 775 euro 
(uppföljningsobjekt 93300002). 

Räkenskapsperiodens överskott var 245 887,46 euro. Över-
skottet var 260 895,74 euro mindre än året innan (506 783,20 
euro). Räkenskapsperiodens resultat var gott och utveckla-
des på önskat sätt, eftersom Brandskyddsfondens mål är att 

Löner och arvoden till 
utomstående, 

konto 41030300

Resetjänster, 
konto 45020001

År Euro Euro

2019 22 592,16  6 930,23

2018 21 544,68  5 483,57

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  
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uppnå nollresultat genom att dela ut intäkterna från brand-
skyddsavgifterna i form av understöd. Utvecklingen av fon-
dens ekonomi kan följas under årets gång. Därmed kan 
fonden beakta exempelvis outnyttjade understöd relativt 
väl när den fattar projektbeslut som gäller det innevarande 
året. Räkenskapsperiodens överskott har upptagits under 
eget kapital i balansräkningen. 

1.5.4 Balansräkning 

Brandskyddsfondens finansieringstillgångar (samlings-
kontofordran på staten) var vid ingången av räkenskapspe-
rioden sammanlagt 21 472 770,65 euro och vid utgången 
23 296 647,19 euro. Beloppet vid utgången av räkenskaps-
perioden inkluderar resultatregleringar för 81 523,27 euro. 
Resultatregleringarna utgörs av brandskyddsavgifter som 
betalats under 2020. På de fordringar som fonden har på 
staten betalas ingen ränta. 

Fondens kortfristiga främmande kapital var i slutet av rä-
kenskapsperioden 13 021 722,14 euro, varav kortfristiga 
leverantörsskulder utgjorde 2 833,60 euro och överförings-
ekonomins vederlagsfria skulder 745 520 euro (i slutet av 
föregående år upptogs dessa båda poster i leverantörsskul-
der till ett belopp på 383 854,49 euro) och obetalda förbin-
delser baserade på Brandskyddsfondens tidigare beslut 12 
272 361 euro (11 058 963 euro i slutet av föregående år). 
Dessa förbindelser är upptagna i fondens kortfristiga resul-
tatregleringar.

Brandskyddsfondens fordringar på försäkringsbolag och 
andra betalningsskyldiga för 2019 beräknades uppgå till 
cirka 11,1 miljoner euro. Brandskyddsavgifterna ska enligt 
5 § i lagen om brandskyddsfonden betalas till Brandskydds-
fonden senast den 31 december 2020. Dessa belopp redo-
visas inte som fordringar i Brandskyddsfondens bokföring. I 
de brandförsäkringsavgifter som försäkringsbolagen tar ut 
ingår en brandskyddsavgift på 3 procent som i bolagens 
balansräkningar av den 31 december 2019 syns som en 
skuld till staten, och den har dragits av från bolagens pre-
mieintäkter. 

Inflödet av avgifter 2019, som redovisas till fonden i slutet av 
2020, kommer enligt nuvarande uppgifter sannolikt att vara 
större än beräknat. Den minskning av influtna brandskydds-
avgifter som förekom 2018 verkar ha upphört och inflödet 
förväntas öka med en takt på cirka 1 procent per år. Det 
redovisade inflödet 2019 var 11 402 540,45 miljoner euro, 
varför det inflöde som redovisas 2020 förväntas vara cirka 
11,5 miljoner euro. 

En eventuell överskridning av de beräknade influtna brand-
skyddsavgifterna ska enligt styrelsens riktlinjer riktas till 
forsknings- och utvecklingsprojekt.  

På grund av fondens mötesrytm fattades besluten om all-
männa understöd 2020 (3 220 000 euro) liksom tidigare år 
vid det sista styrelsemötet den 28 november 2019. Tack vare 
denna praxis kan de första redovisningarna göras direkt ef-
ter årsskiftet. De allmänna understöden betalas i regel i ef-
terhand mot en redovisning med verifikat i tre omgångar 
under 2020. Understödstagaren kan ansöka om förskott för 
varje betalning. Dessa förbindelser är inte upptagna i de 
kortfristiga resultatregleringarna i balansräkningen 2019, 
utan räknas som förbindelser för 2020 och har inkluderats 
i kostnaderna för överföringsekonomin och i de kortfristiga 
resultatregleringarna som nya beslut den 1 januari 2020. 

Räkenskapsperiodens överskott var 245 887,46 euro. Efter 
överföringen av överskottet uppgår fondens eget kapital till 
10 274 925,05 euro. Tack vare de ovan anförda orsakerna har 
fonden fortfarande en utmärkt faktisk likviditet och ekono-
misk ställning.
 
De uppgifter som ges i noterna till bokslutskalkylerna finns 
nedan i denna bokslutshandling.

1.5.5 Finansieringskalkyl 

I fondens finansieringskalkyl redovisas penningflödet från fon-
dens egen verksamhet, penningflödet från överföringsekono-
min samt penningflödet från finansieringen över en treårsperi-
od (2017–2019). Penningflödet från fondens egen verksamhet 
var 11,02 miljoner euro, cirka 3 procent större än 2018 (10,69 
miljoner euro). År 2017 var penningflödet från fondens egen 
verksamhet 10,98 miljoner euro. En ökning i penningflödet 
från fondens egen verksamhet beror på en ökning av brand-
skyddsavgifterna medan en minskning beror på en minskning 
av de influtna avgifterna. 

År 2019 var kostnaderna för överföringsekonomin (10,77 miljo-
ner euro) 5,8 procent högre än året innan (10,18 miljoner euro). 
År 2017 var kostnaderna för överföringsekonomin 10,59 miljo-
ner euro. 

Finansieringens kassaflöde uppgick till 1,6 miljoner euro, med-
an det föregående år var 0,2 miljoner euro och året dessför-
innan 0,09 miljoner euro. Ökningen beror på en ökning av 
skulderna, eftersom leverantörsskulderna ökade med 0,365 
miljoner euro och förbindelseskulden med 1,213 miljoner euro. 

Fondens likvida medel (23 296 647,19 euro) ökade med totalt 
1 823 876,5 euro (8,5 procent) jämfört med året innan (21 472 
770,65 euro). År 2018 ökade fondens likvida medel med 705 
546,3 euro (3,4 procent) jämfört med 2017. Förändringen i lik-
vida medel utgörs av skillnaden mellan intäkter och kostnader, 
dvs. överskottet, och av en förändring i skulderna.

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 ba-
sis av detta och som gäller den interna kontrollens tillstånd 
och de viktigaste utvecklingsbehoven (utlåtande om ut-
värdering och bekräftelse gällande den interna kontrollen). 
I utlåtandet om utvärdering och bekräftelse gällande den 
interna kontrollen konstateras ändamålsenligheten och till-
räckligheten när det gäller den interna kontrollen och risk-
hanteringen samt den interna kontrollens tillstånd och de 
viktigaste utvecklingsbehoven. 

Brandskyddsfonden presenterar sitt utlåtande om bekräftel-
se på grundval av den utvärdering som gjordes 2019. Tidi-
gare utvärderingar av fonden beskrivs ingående i boksluten 
för 2016–2018 samt i korthet i detta bokslut. 

I slutet av 2016 började fonden tillämpa finansministeriets 
snäva utvärderingsram, och sedan dess har fondens styrelse 
under sina möten varje år systematiskt utvärderat riskerna i 
samband med fondens verksamhet samt riskhanteringen. 
Under mellanåren efter den första utvärderingsenkäten har 
fonden identifierat riskerna och utarbetat riskkartor år 2017 
och 2018 samt bedömt riskerna med utgångspunkt i konse-
kvenserna och sannolikheten för att riskerna realiseras. Risk-
kartorna beskriver 50 möjliga risker, som bedöms med hjälp 

År Röd Gul Grön Grå Totalt
Risker som man bör 
få kontroll över

Risker som följs upp Liten sannolikhet att 
risken realiseras

Ingen risk för fond-
ens verksamhet

kpl kpl kpl kpl

2018 0 16 12 23 51

2017 3 11 11 25 50

av fyra risknivåer (risker som man bör få kontroll över, risker 
som följs upp, liten sannolikhet att risken realiseras, ingen 
risk för fondens verksamhet). År 2018 utökades riskkartan 
med ett nytt delområde, nämligen utvärdering och digita-
lisering av ansökningsverksamheten (51 riskbeskrivningar).

År 2018 beslutade fondens styrelse att en enkät som bygger 
på utvärderingsmodellen för intern kontroll och riskhante-

DIAGRAM 5. 
Utvärderingsram 2019

TABELL 16. Beskrivningar av risknivåerna i Brandskyddsfondens riskkarta 2018 och 2017.

ring ska genomföras en gång under varje styrelses mandat-
period, med ungefär tre års mellanrum. Under mellanåren 
rapporteras det om den interna kontrollens och riskhante-
ringens tillstånd genom en fördjupning av tidigare material 
eller genom att andra metoder används som grund för ut-
värderingen. 

År 2017 fokuserade fonden i sin riskhanteringsplan på 
forsknings- och utvecklingsprojekt och publicerade en 
omfattande publikation om slutförda forsknings- och ut-
vecklingsprojekt. Efter ett och ett halvt års förberedelser ut-
lystes i slutet av 2019 en ansökningsomgång där vissa forsk-
nings- och utvecklingsprojekt prioriterades. År 2018 följdes 
kommunikationen upp och utvecklades på många sätt 
(artiklar i tidningen Palokuntalainen - Brandkåristen, presen-
tationsvideor om understöden, uppdateringar av process-
beskrivningarna, Twitter). Brandskyddsfondens sekretariat 
har deltagit i ett projekt för utveckling och digitalisering av 
statsunderstödsverksamheten. Syftet med projektet är att 
göra statsunderstödsverksamheten mer effektiv och trans-
parent och att ge verksamheten större genomslag genom 
att utveckla en digitaliserad statsunderstödsprocess som 
omfattar hela statsförvaltningen samt informationssystem. 
Enligt planen ska Brandskyddsfonden kunna börja utlysa 
understöd via systemet i slutet av 2021.
 

1. 
Kontrollmiljö

2. 
Riskbedömning

3. 
Kontrollåtgärder

4. 
Information och 
kommunikation

5. 
Övervakning/
uppföljning
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Under fondens styrelsemöte den 10 september 2019 (pro-
tokoll 4/2019) beslutade man att enkäten för utvärdering av 
den interna kontrollen skulle genomföras i samband med 
mötet i oktober 2019. Enkäten för styrelsen genomfördes 
enligt planerna, tre år efter den första motsvarande enkäten. 

Den enkät som fylldes i under mötet den 29 oktober 2019 
(protokoll 5/2019) byggde på den nya utvärderingsram som 
utarbetats av den delegation för intern kontroll och riskhan-
tering som tillsatts av statsrådet. Ramen bygger på modell 
COSO 2013 och är indelad i fem delområden: 1. Kontrollmil-
jö, 2. Riskbedömning, 3. Kontrollåtgärder, 4. Information och 
kommunikation, 5. Övervakning/uppföljning. Jämfört med 
den tidigare ramen är den nya ramen mer detaljerad och 
noggrann och innehåller fler utvärderingsfrågor. Frågorna 
anpassades för fonden (t.ex. ändrades ämbetsverk till fond). 

I enkäten ombads respondenterna utvärdera målbilden för 
den interna kontrollen och riskhanteringen. Definitionen av 
målbilden grundar sig på de allmänna krav som gäller stats-
förvaltningen och som bland annat fastställs i lagen och 
förordningen om statsbudgeten, i förvaltningslagen och 
i statstjänstemannalagen. I enkäten bedömdes hur väl de 

fastställda målen uppnås i Brandskyddsfonden. 

Resultaten av utvärderingen
Resultaten av enkäten presenterades vid styrelsemötet den 
28 november 2019 (protokoll 6/2019). Styrelsen bedömde 
att den interna kontrollens och riskhanteringens tillstånd är 
gott inom alla delområden. Skillnaderna mellan de olika del-
områdena var små. De bästa omdömena fick kontrollmiljö, 
information och kommunikation samt övervakning/upp-
följning (medeltal 3,8). Medeltalet för kontrollåtgärder var 
3,6 och förfarandena för riskbedömning 3,5.  

Till utvecklingsobjekt valdes hela delområdet riskbedöm-
ning samt utvecklingen av strategins innehåll. Från de an-
dra delområdena valdes dessutom några mindre områden 
som fått minst poäng. Sådana utvecklingsobjekt är en dis-
kussion om styrelsens ansvar, uppgifter och befogenhe-
ter samt om bestämmelserna och kommunikationen om 
dessa (kontrollmiljö), reformen och digitaliseringen av för-
farandena kring statsunderstöd (kontrollåtgärder) samt en 
genomgång av förfarandena vid oförutsedda situationer 
(information och kommunikation). De områden som valdes 
till utvecklingsobjekt hade fått goda poäng. Utvärderings-
kriterierna i enkäten var bra, ganska bra, måttligt och svagt. 

Enligt respondenterna verkar fonden i enlighet med de 
principer och värderingar som gäller god förvaltning, och 
ledningen och sekretariatet är väl förtrogna med dem. Se-
kretariatets ansvarsområden har fastställts och de uppgifter 
som anges i sekretariatets uppgiftsbeskrivning samt kon-
trollåtgärderna i samband med dem sköts på ett utmärkt 
sätt av sekretariatet. De bestämmelser, föreskrifter, anvis-
ningar och beslut som styr verksamheten är uppdaterade 
och aktuella. Fonden har ett klimat som uppmuntrar till di-
alog och till att brister och utvecklingsbehov tas upp. Även 
fondens uppgifter och mål har fastställts tydligt. De som 
svarade på enkäten ansåg att man reagerar på avvikelser på 
ett följdriktigt sätt. 

När det gäller kontrollmiljön fick påståendet att styrelsens 
ansvar, uppgifter och befogenheter har fastställts och kom-
municerats på ett ändamålsenligt sätt lägst poäng (3.4). 
Därför beslutade man att inom delområdet kontrollmiljö ut-
veckla den diskussion som behövs med styrelsen om dess 
ansvar, uppgifter och befogenheter samt om de bestäm-
melser och den kommunikation som gäller dessa. 

Riskhanteringen bedömdes huvudsakligen fungera bra 
eller ganska bra. Högst poäng fick bedömningen av risker-
nas betydelse, åtgärderna för att hantera de största riskerna 
samt den systematiska och regelbundna rapporteringen 
om riskhanteringen. 

Lägst poäng inom delområdet riskbedömning fick det på-
stående om strategin enligt vilket strategin innehåller oli-
ka alternativ (3.3). Man beslutade att detta skulle bli ett av 
fondens centrala utvecklingsobjekt. I fondens resultatmåls-
handling för 2020 konstateras det att strategin ska uppdate-
ras under 2020–2021. I samband med uppdateringen fästs 
uppmärksamhet vid strategiska val och fastställandet av 
mål.

Enligt resultaten följer fondens ledning väl de principer som 
den antagit och föregår med gott exempel. De centrala 
operativa processerna och kontrollåtgärder för att hantera 
riskerna i samband med dem har identifierats och beskrivits. 
Kontrollåtgärderna i anslutning till de centrala processerna 
tillämpas och bedöms fungera enligt planerna. Ledningen 
övervakar att kontrollåtgärderna vidtas vid rätt tidpunkt. Åt-
gärder vidtas även när avvikelser upptäcks. 

När det gäller kontrollåtgärderna fick påståendet att infor-
mationssystemen fungerar bra och att kontrollåtgärderna i 
samband med dem har säkerställts lägst poäng (3.2). 

För närvarande använder fonden inte något särskilt infor-
mationssystem för statsunderstöd. Finansministeriet har 
inlett ett utvecklingsprojekt som omfattar hela statsför-
valtningen för att bereda en reform och digitalisering av 
förfarandena kring statsunderstöd. Syftet med projektet är 
att utveckla en digitaliserad statsunderstödsprocess som 
omfattar hela statsförvaltningen. Fonden deltar i projektet 

Sju av åtta medlemmar i Brandskyddsfondens styrelse svarade på enkäten 2019. Utvärderingskriterierna var bra, ganska bra, måttligt och svagt. 
Medeltalet för de fem utvärderingsområdena var 3,7. Utvärderingsområdenas poäng: Kontrollmiljö = 3,8. Övervakning/uppföljning = 3,8. Infor-
mation och kommunikation = 3,8. Kontrollåtgärder = 3,6. Riskbedömning = 3,5. 
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DIAGRAM 6. Den interna kontrollens och riskhanteringens tillstånd i fonden 

och den utveckling av informationssystemen som behövs 
fortskrider via projektet.    

Enligt enkäten har fonden välfungerande förfaranden 
som stöder informationen och dialogen om den interna 
kontrollen. Det finns också tillförlitliga uppgifter om fon-
dens produktivitet, lönsamhet, kostnadsmotsvarighet och 
egendom. Ledningen har tillräcklig kännedom om förvänt-
ningarna och tillfredsställelsen bland dem som ansöker om 
understöd och bland intressentgrupperna. Fonden för en 
fungerande dialog med sina intressentgrupper. Den infor-
merar om aktuella utlysningar av understöd, projekt och 
förändringar.

Lägst poäng inom delområdet information och kommuni-
kation fick påståendet att det finns snabba och tydliga in-
terna och externa informationskanaler vid oförutsedda situ-
ationer (3.3). Med en oförutsedd situation avsågs i enkäten 
en händelse i anslutning till Brandskyddsfondens verksam-
het som kan medföra en risk (t.ex. en anseenderisk). Delom-
rådet ska utvecklas genom att principerna och förfarandena 
i samband med oförutsedda situationer ses över. Samtidigt 
kan man även granska sätten att meddela misstanke om fel 
och missförstånd. På så sätt säkerställer man att alla har nöd-
vändig information om förfarandena. Anvisningarna och in-
formationen om förfarandena kan ses över till exempel mot 
bakgrund av statsrådets allmänna anvisningar och praxisen 
hos andra aktörer som tillhandahåller statsunderstöd. 

Enligt enkäten hanteras observationer i samband med den 
interna och externa revisionen, riskhanteringen och laglig-
hetsövervakningen på ett bra sätt och nödvändiga åtgärder 
vidtas på basis av observationerna. Fonden har även gjort 
nödvändiga utvärderingar av verksamheten. Tillståndet för 
den interna kontrollen utvärderas regelbundet och syste-
matiskt, och resultaten av utvärderingarna leder på ett till-
fredsställande sätt till utvecklingsåtgärder. 

Delområdet övervakning/uppföljning fick höga poäng. 
Lägst poäng fick påståendet om en kontinuerlig utvärde-
ring inom fonden (3.6). Styrelsen utvärderar årligen vid ett 
möte tillståndet för den interna kontrollen och riskhante-
ringen och dryftar nödvändiga utvecklingsåtgärder. Detta 
förfarande fortsätter inom fonden. 

Enligt utvärderingen är tillståndet för den interna kontrollen 
och riskhanteringen gott inom alla delområden. De bästa 
omdömena fick kontrollmiljö, information och kommunika-
tion samt övervakning/uppföljning (medeltal 3,8). Medelta-
let för kontrollåtgärder var 3,6. Förfarandena i samband med 
riskbedömningen fick det lägsta medeltalet 3,5. Inte heller i 
den föregående utvärderingsenkäten fanns det några stör-
re skillnader mellan de olika utvärderingsområdena. 

Eftersom utvärderingsramen och utvärderingskriterierna 
har förändrats sedan 2015 är resultaten inte helt jämförbara, 
varför det inte gjordes någon mer ingående jämförelse. 

1. Kontrollmiljö

2. Riskbedömning

3. Kontrollåtgärder

5. 
Övervakning/
uppföljning

4. 
Information och
kommunikation
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1.6.1 Granskningar och centrala observationer 
relaterade till Brandskyddsfonden 

Statens revisionsverk SRV har avgett en mellanrapport från 
revisorn daterad den 11 mars 2019 om revisionen av Brand-
skyddsfonden för 2018 samt revisorns årssammandrag da-
terat den 15 mars 2019.

I revisorns årssammandrag konstateras det att revisionen 
omfattat Brandskyddsfondens verksamhetsberättelse och 
bokslutskalkyler inklusive noter samt den bokföring och 
resultatredovisning som legat till grund för dessa uppgif-
ter, den interna kontrollen samt iakttagandet av lagen och 
förordningen om Brandskyddsfonden och de centrala be-
stämmelserna om statsbudgeten. 

I årssammandraget konstateras det att bokslutet har här-
letts korrekt från bokföringen. Balansräkningen innefattar 
tillbörliga balansspecifikationer. Det finns inget att anmärka 
på bokslutskalkylerna inklusive noter.

När det gäller beskrivningen av resultatet har revisionen en-
dast omfattat uppgifterna om den funktionella effektivite-
ten. Antalet beslutsärenden som behandlades under styrel-
semötena var fler under räkenskapsåret än året innan. Även 
antalet redovisningar som sekretariatet behandlade var fler 
än året innan. 

Verksamhetens lönsamhet har enligt de båda nyckeltalen 
för lönsamhet minskat jämfört med året innan. Produktivi-
teten har bedömts utifrån antalet beslut och behandlade 
ärenden i förhållande till sekretariatets årsverken. Produk-
tivitetssiffrorna sjönk jämfört med året innan, vilket delvis 
beror på att antalet årsverken har ökat.

Det har gjorts en dator- och stickprovsbaserad granskning 
av Brandskyddsfondens bokföring i samband med bok-
slutsgranskningen. Vid granskningen av bokföringen upp-
dagades 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. Uppgifterna i utlåtandet om utvärdering 
och bekräftelse strider inte mot de observationer som gjor-
des i samband med granskningen.

I samband med granskningen utreddes två understöd för 
materielprojekt och två mindre understöd till avtalsbrand-
kårer, vilka betalats i sin helhet och redovisats under 2018. 
För vart och ett av de fyra understöden gick man igenom 
hela ansökningsprocessen från understödsansökan till re-
dovisningen. Dessutom granskades verifikaten över kostna-

der som uppkommit, vilka låg till grund för ansökningarna. 
I granskningen framkom det inte något väsentligt att an-
märka på i fråga om de projekt och kampanjer som beviljats 
materielunderstöd och mindre understöd.

Enligt bokslutet har man inte i Brandskyddsfonden under 
berättelseåret observerat fel, oegentligheter eller brott som 
hänför sig till fondens medel. Fel eller oegentligheter upp-
dagades inte heller i revisionen. Det finns inget att anmärka 
på verksamhetsberättelsens uppgifter om återkrav.

Utlåtanden och ställningstaganden 2019 
Under 2019 gav Brandskyddsfonden fyra utlåtanden. Till riks-
dagens förvaltningsutskott gav fonden ett utlåtande om RP 
240/2018 rd, ”Regeringens proposition till riksdagen med 
förslag till lag om ändring av räddningslagen och till vissa an-
dra lagar”. För Brandskyddsfondens del handlade det om att 
kommentera 14 § i lagen om brandskyddsfonden. Till inrikes-
ministeriet gav fonden den 24 april 2019 ett utlåtande om en 
ändring av inrikesministeriets förordning om Brandskydds-
fondens arbetsordning. Brandskyddsfondens utlåtande om-
fattade tre förslag till ändringar av motiveringspromemorian. 
Till finansministeriet gav fonden två utlåtanden den 15 maj 
2019 som gällde en utredning om den rättsliga grunden för 
statsunderstöd och en utredning om de informationssystem 
för statsunderstöd som används av olika statsbidragsmyn-
digheter. I sitt utlåtande uttryckte fonden sitt intresse för att 
delta i utvecklingen och införandet av det elektroniska infor-
mationssystemet för statsunderstöd.

I sitt ställningstagande av den 13 juni 2019 (SMDno-2019-368) 
rörande bokslutet 2018 konstaterar inrikesministeriet att 
Brandskyddsfonden har beaktat responsen från tidigare år 
och vidtagit åtgärder med anledning av den.

Enligt ställningstagandet är uppgifterna i Brandskyddsfon-
dens verksamhetsberättelse och bokslut riktiga och till-
räckliga. Mot bakgrund av responsen under tidigare år har 
Brandskyddsfonden utvecklat analysen av resultaten och 
effekterna.

Ministeriet konstaterar att Brandskyddsfondens verksamhets-
kostnader för 2018, 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 fortfa-
rande utmärkt. I ställningstagandet konstateras det också att 
Brandskyddsfonden bör fortsätta det goda samarbetet med 
inrikesministeriet vid uppföljningen av de konsekvenser som 
reformen av räddningsväsendet och omarbetningen av be-
stämmelserna om räddningsväsendet får för fondens under-
stödspraxis och förberedelserna i samband med den. 

Inrikesministeriet välkomnar att Brandskyddsfonden 2018 pu-
blicerat en omfattande publikation för räddningsbranschen 

med information om forsknings- och utvecklingsprojekt som 
genomförts med bidrag från fonden.

Inrikesministeriet anser att det är positivt att Brandskyddsfon-
den i sin verksamhet beaktar att ansvaret för att utveckla ut-
bildningen för avtalsbrandkårerna överförs till Räddningsin-
stitutet och att tryggandet av verksamhetsförutsättningarna 
för systemet med avtalsbrandkårer förblir ett mål för fondens 
särskilda stöd. Ministeriet välkomnar också att de eventuella 
konsekvenserna av omarbetningen av bestämmelserna om 
sotning i räddningslagen beaktas vid bedömningen av sot-
ningstjänsteras behov av understöd. 

Som det konstateras i genomförandeplanen för strategin står 
avtalsbrandkårerna inför stora utmaningar när det gäller att 
få nya medlemmar. Med hjälp av mindre understöd främ-
jar Brandskyddsfonden kontinuiteten i avtalsbrandkårernas 
verksamhet. På detta sätt är Brandskyddsfonden även i fort-
sättningen en viktig del av den helhet som räddningsväsen-
det utgör. 

Enligt inrikesministeriet utgör Brandskyddsfondens un-
derstöd en oersättlig resurs för i synnerhet forsknings- och 
utvecklingsverksamheten inom räddningsbranschen. I ge-
nomförandeplanen för strategin hänvisas till det stora antal 
projekt som slutförts med stöd av fonden 2010–2017, hela 
283 stycken. Utan Brandskyddsfonden skulle merparten av 
dessa viktiga forsknings- och utvecklingsprojekt inte ha ge-
nomförts. Inrikesministeriet hoppas att Brandskyddsfonden 
fortsätter på samma linje i framtiden.

Inrikesministeriet rekommenderar att fonden under de kom-
mande åren utreder om ansöknings- och beslutsprocessen 
på något sätt kan förenklas eller automatiseras.

Inrikesministeriets interna granskning  
Inrikesministeriets enhet för intern granskning utförde en 
granskning av Brandskyddsfonden 2015 och en uppfölj-
ningsgranskning i slutet av 2016. Den interna granskningen 
grundade sig på den årsplan som godkänts av kanslichefen 
2013. Granskningen genomfördes dock först sommaren 
2015. Syftet med granskningen var att få en övergripande 
bild av Brandskyddsfondens verksamhet samt av lednings-, 
förvaltnings- och kontrollsystemet inklusive intern kontroll 
och riskhantering. Vid granskningen utvärderades hur lagar, 
bestämmelser och anvisningar iakttas samt hur ändamål-
senlig, lönsam och resultatrik verksamheten är.

Utifrån uppföljningsgranskningen konstaterade enheten 
för intern granskning att Brandskyddsfonden har vidtagit 
alla utvecklingsåtgärder som är möjliga i dess verksamhets-
miljö och som hade lyfts fram vid granskningen av fonden. 
 
Enheten gav fonden tre utvecklingsuppgifter: process-
beskrivningar för understöden, inledande av systematis-

ka granskningsbesök vid de objekt som fått understöd (i 
synnerhet byggnadsobjekt) och en utvärdering av region-
förvaltningsverkets roll i processerna för handläggning av 
understöd för byggnads- och materielprojekt. Fonden upp-
daterade processbeskrivningarna för understöden 2018. 
Fonden inledde granskningsbesök vid understödsobjekten 
2017 och hade fram till slutet av 2019 gjort 39 besök. Fon-
dens omfattande process för intern kontroll av byggnads-
projekt slutfördes definitivt 2018, då de sista återkraven 
intäktsfördes i fonden. Regionförvaltningsverkens roll i ut-
värderingen 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 under-
stödsobjekt  

År 2019 utförde Brandskyddsfonden granskningar av 
byggnads- och materielprojekt och projekt som beviljats 
mindre understöd samt därtill två projekt som beviljats all-
mänt understöd. Sammanlagt 19 projekt granskades under 
2019, varav åtta var byggnadsprojekt. För de byggnader 
som granskades hade understöd beviljats under perioden 
2005–2015. Av de granskade brandstationerna användes 
sju av räddningsverket och en av en avtalsbrandkår. 

År 2019 granskades även nio materielprojekt. Det materiel 
som granskades hade beviljats understöd 2010–2018. Två 
släckningsbilar, tre tankbilar, två ledningscentralbilar, en 
manskapsbil och en mindre anskaffning som gjorts av en 
avtalsbrandkår granskades. Vid de objekt som granskades 
hade understödet använts i enlighet med villkoren i beslu-
tet och inga fortsatta åtgärder behövdes. 

Under berättelseåret utförde fonden också två mer om-
fattande granskningar av allmänt understöd. De allmänna 
understöd som granskades hade beviljats Sotningsbran-
schens Centralförbund och Finlands Avtalsbrandkårers För-
bund rf 2018. Syftet med granskningarna var att kontroll-
era om det beviljade allmänna understödet hade använts 
i enlighet med finansieringsbeslutet och villkoren i det och 
att försäkra sig om att understödstagaren hade lämnat kor-
rekta och tillräckliga uppgifter om användningen av un-
derstödet. I samband med granskningen bedömdes även 
understödsobjektets resultat (i vilken grad mål och åtgärder 
har genomförts). Utifrån de observationer som gjordes och 
de tilläggsuppgifter och kompletteringar som begärdes i 
samband med granskningarna uppmanade Brandskydds-
fonden dem som genomförde projekten att fästa uppmärk-
samhet vid vissa aspekter av förvaltningen av projekten. Vid 
granskningarna gjordes emellertid inte några observationer 
som tydde på att understödstagarna skulle ha agerat i strid 
med understödsbeslutet eller den lagstiftning som reglerar 
användningen av understödet. 
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Understödstagare Belopp, euro
Jomala kommun (SMDno-2019-115) 5 200

Jomala kommun fick den 2 maj 2012 ett beslut av Brandskyddsfonden som gällde totalrenovering av en brandbil (SMDno/2012/239). Fon-
dens styrelse beviljade kommunen ett understöd på 22 041 euro. Den 28 oktober 2018 sålde Jomala kommun brandbilen till Birkalands rädd-
ningsverk för 13 000 euro. Jomala kommun återbetalade på eget initiativ 5 200 euro (40 procent av försäljningspriset) till Brandskyddsfonden.

Finlands Avtalsbrandkårers Förbund rf 
(SMDno-2017-1537)

6 075

Finlands Avtalsbrandkårers Förbund rf fick den 29 november 2017 ett beslut av Brandskyddsfonden som gällde allmänt understöd för 
2018 (SMDno-2017-1537). Fondens styrelse beviljade Finlands Avtalsbrandkårers Förbund rf ett understöd på 170 000 euro. Av det bevil-
jade allmänna understödet utnyttjades inte 26 075 euro. Vid den slutliga utbetalningen drog fonden av 20 000 euro i oanvänt understöd. 
Dessutom återbetalade förbundet skillnaden på 6 075 euro.

Uudenmaan Pelastusliitto - Nylands Räddningsförbund ry (SMD-
no-2018-1016)

3 500

Uudenmaan Pelastusliitto - Nylands Räddningsförbund ry fick den 6 september 2018 ett beslut av Brandskyddsfonden som gällde projek-
tet ”Åtgärder för att minska avtalsbrandkåristernas utsatthet vid räddningsarbete” under tiden 1.9.2018–31.12.2019 (SMDno-2018-1016). 
Fondens styrelse beviljade Nylands Räddningsförbund ett understöd på 11 500 euro. Nylands räddningsförbund beslutade att trots allt 
inte genomföra projektet och återbetalade ett förskott på 3 500 euro som Brandskyddsfonden redan hade betalat.

Återbetalningar av statsunderstöd, totalt: 14 775

TABELL 18. Återbetalningar på eget initiativ, 4 st.

Understödstagare Beslutsdatum Belopp (euro)
Tavastehus stad (SMDno-2018-2439) 28.05.2019 1 547

Tavastehus stad fick den 5 maj 2003 ett förhandsbeslut och den 26 april 2005 ett beslut av Brandskyddsfondens styrelse som gällde 
byggandet av en förvaringshall för containrar (SM-2003-781/Tu-3944). Fondens styrelse beviljade staden ett understöd på 90 200 euro. De 
godtagbara totala kostnaderna uppgick till högst 205 000 euro. Brandskyddsfonden utförde ett granskningsbesök vid Tavastehus stads 
byggnadsprojekt den 21 november 2018. Vid granskningsbesöket framkom det att två att räddningsverkets akutvårdsenheter undantags-
vis var placerade i hallen under totalrenoveringen av Tavastehus brandstation (1.6.2018–30.11.2019). Dessutom ägdes och förvaltades 
containerhallen av Linnan Kiinteistökehitys Oy under tiden 1.7.2014–31.3.2019. Brandskyddsfonden mottog Tavastehus stads svar angå-
ende det understödda projektet den 29 januari 2019 och en komplettering den 13 maj 2019. Enligt Tavastehus stads utredning har hallen 
delvis använts av räddningsverket under den tid äganderätten innehades av en annan aktör. Brandskyddsfondens styrelse beslutade att 
återkräva understöd som beviljats Tavastehus stad för byggande av förvaringshallen. Det belopp som återkrävdes jämkades så att man vid 
uträkningen av beloppet inte beaktade den tillfälliga ändringen av äganderätten, och ränta togs ut för tiden 1.6.2018–28.5.2019. För de 
lokaler som använts för akutvårdsverksamhet återkrävdes 1 547 euro av statsunderstödet i enlighet med villkoren i statsunderstödslagen 
(688/2001). Av det belopp som återkrävdes var 30 euro ränta. (Beslut SMDno-2018-2439)  

Återkrav sammanlagt:
– varav räntor sammanlagt:

1 547 €
30 €

TABELL 17. Betalningar till följd av återkrav, 1 st.

Bilaga till verksamhetsberättelsen: Understöd som fonden beviljat 2019 

SPECIALUNDERSTÖD 
PROJEKT FÖR FORSKNING, UTVECKLING, LÄROMEDEL, UPPLYSNING OCH RÅD-
GIVNING 2019 (möten 27.2.2019 och 10.9.2019)

Sökande Projekt Beslutsda-
tum

Totala 
kostnader, 
euro

Beviljat 
understöd, 
euro

FISE Oy Kort med beskrivningar av byggfel i samband med eld-
städer och skorstenar

27.02.2019 31 000 22 000

Räddningsinstitutet Riskhantering vid utryckningskörning 27.02.2019 118 612 88 959

Räddningsinstitutet Räddningsväsendets forskningsdagar 2019 27.02.2019 8 630 8 630

Räddningsinstitutet Planering av en uppdatering av brandutredningsrapporten 27.02.2019 44 363 41 828

Räddningsinstitutet Specialresurser som en kapacitet (ERSU) 27.02.2019 102 901 77 176

Tero Ihatsu Doktorsavhandling om mångprofessionell ledning i farliga 
situationer 

27.02.2019 15 720 14 520

Brandforskningsrådet rf Brandforskningsdagarna 27.02.2019 57 420 39 420

Räddningsinstitutet Räddarens arbetsredskap och personliga skyddsutrustning 
vid skogsbränder

27.02.2019 445 313 133 313

Egentliga Finlands Rädd-
ningsverk

Räddningsväsendets verksamhetsmodeller för mottagande 
av internationell hjälp

27.02.2019 120 398 90 300

Räddningsinstitutet Jehu 2019 27.02.2019 233 958 85 599

Suomen Pelastusalan Kesk-
usjärjestö - Räddningsbran-
schens Centralorganisation i 
Finland ry

Du räddar – Brandsäkerhetsveckan 2019 27.02.2019 510 000 510 000

Kommunförbundet Service Ab Räddningsväsendets utvärderande övervakningsmetod 27.02.2019 202 000 155 500

Aalto-universitetet Trygg släckning av vandrande bränder (TRAVEL INTERVENTION) 27.02.2019 169 080 135 264

Tampereen ammattikorkeak-
oulu Oy

Förstärkt verklighet som främjar brandskyddet och 
brandsäkerheten i vardagen

27.02.2019 120 492 90 369

Tammerfors tekniska univer-
sitet (fr.o.m. 2019 Tammerfors 
universitet) *

Möjligheterna att tillämpa och använda ny teknik inom 
brandsäkerhet

27.02.2019 57 198 57 198

Turun ammattikorkeakoulu Oy Lassi Niinikorpis stipendium för examensarbete 27.02.2019 350 350

Uleåborgs stad Signalprioritering av utryckningsfordon i Finland 27.02.2019 44 000 22 000

Inrikesministeriet/arbetsgrup-
pen för brandutredning 2020

Stipendium: Utarbetande av en läromodul för studiemate-
rial om brandutredning 

10.09.2019 1 000 1 000

CTIF/SPEK CTIF Finlands nationella kommitté 10.09.2019 125 000 125 000

Byggproduktindustrin RTT rf Risksituationer i samband med eldstäder och skorstenar 
som underlag för utvecklingen av brandsäkerheten

10.09.2019 65 000 36 000

Pellekaija Pum Oy Pellekaija Pum iskee kipinää – brandsäkerhetsinformation 
för de yngsta

10.09.2019 91 000 39 290

SPEK Kampanjen NouHätä! 2020 10.09.2019 305 000 305 000

Räddningsinstitutet Utveckling av rökdykarkunskaperna i Finland 10.09.2019 234 856 167 175

Räddningsinstitutet OKA2 – Modell för kartläggning av kompetensen hos un-
derbefäl och avtalsbrandkårernas gruppledare

10.09.2019 171 047 128 060

1.6.3 Uppgifter om fel och oegentligheter 

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

1.6.4 Uppgifter om återkrav 

Brandskyddsfonden har slutfört ett omfattande projekt för 
kontroll av byggnadsunderstöd, vilket inleddes 2015. Inom 
projektet granskades nuläget för och den nuvarande an-
vändningen av alla byggnadsobjekt som beviljats under-
stöd 1988–2013. Som en följd av den interna kontrollen fat-
tades 2016–2017 sammanlagt 48 beslut om återkrav (vilket 

motsvarade 9 procent av de objekt som utreddes). 

Därefter har Brandskyddsfonden endast fattat ett fåtal be-
slut om återkrav per år. År 2019 fattades ett enda beslut 
om återkrav på 1 547 euro som gällde ett byggnadsprojekt. 
Dessutom återbetalade tre aktörer statsunderstöd till fon-
den till ett belopp på sammanlagt 14 775 euro.

1.7 Styrelsens förslag till behandling av 
resultatet  
Brandskyddsfondens styrelse föreslår att överskottet för 2019 
på 245 887,46 euro upptas i fondens eget kapital. Efter över-
föringen uppgår fondens eget kapital till 10 274 925,05 euro. 
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SPECIALUNDERSTÖD
MATERIELPROJEKT OCH LARMSYSTEM 2019 (möte 28.5.2019)

Sökande Understödsobjekt Ansökta totala kost-
nader, euro

Godtagbara kostna-
der, euro

Beviljat understöd, 
euro

Norra Karelens 
räddningsverk

släckningsbil med tank, 
Rääkkylä

347 200 180 000 72 000

Norra Savolax 
räddningsverk

röjningsbil 389 635 180 000 72 000

Norra Savolax 
räddningsverk

släckningsbil, Kuopio 371 245 160 000 64 000

Norra Savolax 
räddningsverk

högeffektslarm, Keitele och 
Kuopio

51 562 51 562 20 625

Lavian VPK ry traktorfyrhjuling 14 922 14 922 5 968

Lapplands räddningsverk släckningsbil med tank, Enare 434 000 180 000 72 000

Lapplands räddningsverk karossarbeten på tankbil 162 000 140 000 56 000

Lapplands räddningsverk högeffektslarm, Torneå och 
Kemi

87 000 87 000 34 800

Muonion V.P.K. ry svävare 45 000 40 000 16 000

Föglö kommun släckningsbil 99 200 40 000 16 000

Södra Österbottens 
räddningsverk

släckningsbil med tank, 
Ylistaro

316 200 180 000 72 000

Karleby FBK rf manskapsbil 62 755 40 000 16 000

Lappfjärd FBK manskapsbil 69 598 40 000 16 000

Kiikan VPK ry manskapstransportbil 45 000 40 000 16 000

Tyrvään VPK r.y. fyrhjuling 30 000 28 000 11 200

Salmentaan VPK r.y. manskapsbil 83 308 40 000 16 000

Valkeakosken VPK ry manskapsbil 94 225 40 000 16 000

Kylmäkosken VPK r.y. manskapsbil 58 000 40 000 16 000

Parkanon VPK ry manskapsbil 62 000 40 000 16 000

Helsingfors
räddningsverk

bil med skylift 961 124 180 000 72 000

Egentliga Tavastlands 
räddningsverk

hävare med integrerad stege, 
Forssa

785 000 180 000 72 000

Östra Nylands 
räddningsverk

tankbil, Sibbo 434 000 140 000 56 000

Södra Karelens 
räddningsverk

släckningsbil med tank, 
Villmanstrand

572 000 180 000 72 000

Kymmenedalens 
räddningsverk

släcknings-/räddningsbil 442 611 160 000 64 000

Västra Nylands 
räddningsverk

släckningsbil, Nummela 582 800 160 000 64 000

Mellersta Nylands 
räddningsverk

släckningsbil, Havukoski 533 200 160 000 64 000

Päijänne-Tavastlands 
räddningsverk

släckningsbil, Hollola 448 255 160 000 64 000

Kymmenedalens 
räddningsverk

släcknings-/räddningsbil, 
Kotkansaari

442 611 160 000 64 000

Västra Nylands 
räddningsverk

tankbil, Kyrkslätt 372 000 140 000 56 000

Östra Nylands 
räddningsverk

släckningsbil med tank, 
Strömfors

354 000 180 000 72 000

Mellersta Nylands 
räddningsverk

mindre utryckningsfordon för 
första åtgärder, Vanda

248 000 160 000 64 000

Södra Karelens 
räddningsverk

befolkningslarmsystem 
för normala förhållanden, 
Luumäki och Villmanstrand

120 000 120 000 48 000

Västra Nylands 
räddningsverk

styrsystem 80 000 80 000 32 000

Södra Karelens 
räddningsverk

högeffektspump 180 000 180 000 45 000

Mellersta Nylands 
räddningsverk

släckningsbil, Kervo-Tusby 533 200 160 000 64 000

Kymmenedalens 
räddningsverk

befolkningslarmsystem för 
normala förhållanden

99 200 99 200 39 680

Egentliga Tavastlands 
räddningsverk

befolkningslarm, Jokioinen 31 000 31 000 12 400

Kiskon VPK r.y. manskapstransport- och 
första insatsbil

77 800 77 800 7 780

Egentliga Finlands 
räddningsverk

släckningsbil, Letala 360 000 160 000 64 000

Satakunta räddningsverk släckningsbil, Vittis 441 968 160 000 64 000

Panelian VPK ry vattenförsörjningsenhet 167 000 140 000 56 000

Satakunta räddningsverk släckningsbil, Säkylä 427 757 160 000 64 000

Lemun VPK r.y. manskapstransportbil 68 600 40 000 16 000

Perniön VPK r.y. manskapstransportbil 52 895 40 000 16 000

Kokemäen VPK r.y. fyrhjuling 23 000 23 000 9 200

Kuusiston VPK r.y. lätt lastbil 95 000 40 000 16 000

Lavian VPK r.y. manskapsbil 64 210 40 000 16 000

Luvian VPK r.y. manskaps-/materieltrans-
portbil

73 073 40 000 16 000

Satakunnan ammattikorkeak-
oulu Oy

Solcellssystemens säkerhet vid brand 10.09.2019 45 071 31 550

Turun ammattikorkeakoulu Oy Virtuell brandsäkerhet – fortsättningsprojektet VirPa 2 10.09.2019 151 055 98 189

Meteorologiska institutet Skogsbrandssommaren 2018 i ett klimat i förändring: ett 
exceptionellt år eller det nya normala?

10.09.2019 15 524 11 643

SPPL MentalFireFit: Främjande av förståelsen för och kunskaperna 
om det mentala arbetarskyddet inom räddningsväsendet

10.09.2019 303 910 235 089

SPPL Avtalsbrandkårernas framtidsöversikt 10.09.2019 114 016 101 500

Arbetshälsoinstitutet Uppdatering och utveckling av FireFit-metodens innehåll 
och tester

10.09.2019 191 318 95 959

Aalto-universitetet Utveckling av andra generationens strålningsmodeller för 
FDS-programmet. Del 1: Strålning i fasta material

10.09.2019 292 299 146 149

Södra Karelens räddningsverk Utveckling av en informationsbaserad och funktionell metod 
för utvärdering av utrymningssäkerheten i objekt med om-
sorgstjänster (ToPo)

10.09.2019 287 099 215 324

TK-hankkeet yhteensä 4 674 630 3 309 354

* Tammerfors tekniska universitet ansökte om understöd från fonden med en ansökan daterad den 15 december 2018. Beslutet meddela-
des den 27 februari 2019. Den 1 januari 2019 avslutade Tammerfors tekniska universitet sin verksamhet och funktionerna överfördes till det 
nya Tammerfors universitet, i vilket även det tidigare universitetet med samma namn ingår. 
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Mellersta Österbottens 
och Jakobstadsområdets 
räddningsverk

tankbil, Perho 310 000 140 000 56 000

Birkalands räddningsverk stegbil, Tammerfors 864 000 180 000 72 000

Österbottens 
räddningsverk

släckningsbil med tank, 
Replot, Korsholm

326 479 180 000 72 000

Södra Österbottens 
räddningsverk

ledningscentralbil, Seinäjoki 122 757 80 000 32 000

Österbottens rädd-
ningsverk

släckningsbil, Vasa 335 163 160 000 64 000

Södra Österbottens rädd-
ningsverk

befolkningslarmsystem, 
Alahärmä och Lappajärvi

49 588 49 588 19 835

Birkalands räddningsverk släckningsbil, Ikalis 380 000 160 000 64 000

Lapin VPK ry manskapstransport- och 
första insatsbil

76 900 40 000 16 000

Asolan VPK r.y. manskapsbil 68 000 40 000 16 000

Tirilän VPK r.y. manskapsbil 62 314 40 000 16 000

Vaaralan VPK r.y. skadebekämpningsbil 58 128 40 000 16 000

Lappeenrannan VPK r.y. manskapstransportfordon 45 520 40 000 16 000

Forssan VPK ry manskapsbil 45 000 40 000 16 000

Hommansby FBK rf skadebekämpnings-/man-
skapsbil

61 500 40 000 16 000

Tuuloksen VPK ry manskapstransportfordon 70 000 40 000 16 000

Järvelän VPK r.y. manskapstransportbil 79 898 40 000 16 000

Materielprojekt totalt 14 848 401 6 422 072 2 518 488

SPECIALUNDERSTÖD  
BYGGNADSPROJEKT 2019 (möten 17.4.2019 och 29.10.2019)

Sökande Understödsobjekt Ansökta totala
kostnader, euro

Ansökt understöd, 
euro

Beviljat understöd, 
euro

Heinäjoen VPK ry garage för manskapsbil 48 400 19 360 19 360

Bobäck FBK r.f. totalrenovering av brand-
stationens källarvåning

60 000 24 000 24 000

Parikkala kommun utbyggnad av 
brandstationen

155 000 62 000 62 000

Fredrikshamns stad byggande av ny brand-
station

4 822 158 220 000 133 333

Lemi kommun totalrenovering av 
brandstationen

65 000 26 000 26 000

Klaukkalan Metsäkylän 
VPK ry

totalrenovering av
 brandstationens av-
loppsvattensystem

77 540 31 016 31 016

Vörå kommun ny brandstation 1 063 120 220 000 220 000

Toivakka kommun totalrenovering av 
brandstationen

143 976 57 591 57 590

Alajärvi stad ny brandstation 5 084 000 220 000 220 000

Koskis kommun ny brandstation 1 835 200 220 000 220 000

Hinnerjoen VPK ry totalrenovering och 
utbyggnad av 
brandstationen

551 056 220 000 220 000

Taivalkoski kommun byggande av ny 
brandstation

2 356 000 220 000 209 628

Haapajärvi stad ny brandstation 5 209 000 220 000 188 044

Paltamo kommun åtgärdande av problem 
med inomhusluften i 
brandstationen

89 718 35 887 35 887

Masku kommun brandstation för 
Askaisten VPK ry

1 178 000 220 000 220 000

Byggnadsprojekt totalt 22 738 168 2 015 854 1 886 858

Sökande Understödets syfte Ansökt 
understöd, 
euro

Beviljat understöd, euro

Finlands Avtalsbrandkårers 
Förbund rf

Förebyggande av bränder och 
främjande av räddningsverk-
samheten

170 000 166 000

Brandforskningsrådet rf Förebyggande av bränder och 
främjande av räddningsverk-
samheten

13 846 11 000

Nuohousalan Keskusliitto ry 
(Sotningsbranschens
 Centralförbund)

Förebyggande av bränder och 
främjande av räddningsverk-
samheten

341 034 218 000

Suomen Pelastusalan Keskus-
järjestö - Räddningsbranschens 
Centralorganisation i Finland ry

Förebyggande av bränder och 
främjande av räddningsverk-
samheten

2 470 300 2 422 000

Suomen Palopäällystöliitto - 
Finlands Brandbefälsförbund r.y.

Förebyggande av bränder och 
främjande av räddningsverk-
samheten

403 000 403 000

Allmänt understöd totalt 3 398 180 3 220 000

ALLMÄNT UNDERSTÖD
TILL ORGANISATIONER I RÄDDNINGSBRANSCHEN FÖR 2020 (möte 28.11.2019)

Besluten om understöd fattas under det föregående årets sista möte, så att understödet kan börja betalas på basis av redovisningar direkt 
efter årsskiftet. Den första posten betalas ut i början av januari.
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Sökande Understödsobjekt Beslutsda-
tum

Ansökta to-
tala kostna-
der, euro

Godtagbara 
kostnader, 
euro

Beviljat 
understöd, 
euro

Köyliön Läntinen VPK ry materiel 27.02.2019 3 087 3 087 1 234

Virkkalan VPK ry utrustning 27.02.2019 6 924 6 646 2 658

Ingå FBK r.f. utrustning och materiel 27.02.2019 13 344 13 344 5 337

Vasa FBK rf utrustning och materiel 27.02.2019 13 637 13 637 5 454

Rovaniemen VPK r.y. utrustning 27.02.2019 4 256 4 256 1 702

Tammisalon VPK r.y. utrustning och materiel 27.02.2019 3 323 3 323 1 329

Virkkalan VPK 2 utrustning 27.02.2019 1 017 1 017 406

Rantsilan Palomiesyhdistys ry utrustning 27.02.2019 2 492 2 492 996

Villähteen VPK ry utrustning och materiel 27.02.2019 4 379 4 379 1 751

Mäntsälän VPK ry utrustning 27.02.2019 7 985 7 985 3 194

Keski-Hollolan VPK ry utrustning och materiel 27.02.2019 9 819 9 032 3 612

Ylöjärven VPK ry materiel 27.02.2019 9 929 8 250 3 299

FBK i Åbo r.y. utrustning och materiel 27.02.2019 4 306 4 306 1 722

Oripään VPK r.y. utrustning och materiel 27.02.2019 6 657 4 991 1 996

Rautpohjan VPK ry utrustning 27.02.2019 2 017 2 017 806

Esbo FBK rf utrustning och materiel 27.02.2019 8 634 5 712 2 284

Oulun VPK ry utrustning 27.02.2019 2 554 2 554 1 021

Broby FBK r.f. utrustning 27.02.2019 2 025 2 025 809

Hyvinkään VPK r.y. utrustning och materiel 27.02.2019 5 090 5 090 2 035

Kotkan VPK ry utrustning och byggnad 27.02.2019 12 862 12 862 5 144

Österby FBK rf utrustning och materiel 27.02.2019 822 685 273

Uuden-Koiviston VPK r.y. byggnad 27.02.2019 12 433 12 433 4 973

Helsingfors FBK rf utrustning och materiel 27.02.2019 6 994 3 493 1 397

Savion VPK ry utrustning och materiel 27.02.2019 12 309 12 309 4 923

Porin VPK ry utrustning och materiel 27.02.2019 16 562 16 122 6 448

Ruokolahden VPK r.y. utrustning 27.02.2019 840 840 336

Huittisten VPK r.y. utrustning och materiel 28.02.2019 15 234 14 886 5 954

Lavian VPK r.y. utrustning 28.02.2019 11 254 11 254 4 501

Nakkilan VPK r.y. utrustning och materiel 28.02.2019 15 699 15 699 6 279

Friherrsin VPK r.y. utrustning och materiel 28.02.2019 4 249 2 754 1 101

Veikkola VPK-FBK ry utrustning 17.04.2019 1 890 1 890 755

Veikkola VPK-FBK ry byggnad 17.04.2019 2 573 2 573 1 029

Ahtialan VPK ry utrustning och materiel 17.04.2019 6 209 6 209 2 483

Keski-Hollolan VPK ry materiel 17.04.2019 786 786 314

Panelian VPK ry utrustning och materiel 17.04.2019 7 150 5 350 2 140

Helsingfors FBK rf utrustning och materiel 17.04.2019 13 212 12 631 5 052

Vanhan Käpylän VPK ry utrustning och materiel 17.04.2019 5 098 4 538 1 815

Kårböle FBK r.f. utrustning och materiel 17.04.2019 12 220 12 075 4 830

Salon VPK ry materiel 17.04.2019 3 062 3 062 1 224

Uuden-Koiviston VPK r.y. utrustning 17.04.2019 4 483 4 483 1 793

Koljalan VPK r.y. materiel 17.04.2019 2 570 2 570 1 027

Koljalan VPK 2 materiel 17.04.2019 1 934 1 934 773

Teuron-Kuuslammin VPK ry utrustning och materiel 17.04.2019 7 799 5 600 2 239

Hyvinkään konepajan Vapaaeh-
toinen Tehdaspalokunta ry

utrustning och materiel 17.04.2019 3 091 2 870 1 147

Kokemäen VPK r.y. utrustning och materiel 17.04.2019 17 412 16 827 6 730

Marudd FBK rf utrustning, materiel och 
byggnad

17.04.2019 29 491 27 278 10 911

Rovaniemen VPK r.y. utrustning 17.04.2019 2 450 2 450 980

Kaarinan VPK ry utrustning och materiel 17.04.2019 2 160 2 160 864

Jokelan VPK ry utrustning och materiel 17.04.2019 11 341 8 442 3 376

Rauman VPK ry utrustning och materiel 17.04.2019 11 652 10 544 4 217

Haga FBK r.f. utrustning och materiel 17.04.2019 2 917 2 512 1 004

Elimäen VPK r.y. materiel 17.04.2019 842 842 336

Eurajoen VPK r.y. utrustning 17.04.2019 1 852 1 812 724

Jokioisten VPK ry utrustning 17.04.2019 2 214 2 000 800

Honkilahden VPK ry utrustning och materiel 17.04.2019 6 372 6 372 2 548

Pornaisten VPK ry materiel 17.04.2019 7 197 7 197 2 878

Savonlinnan VPK r.y. utrustning 17.04.2019 5 715 5 715 2 286

Hämeenlinnan VPK r.y. utrustning och materiel 17.04.2019 13 459 11 641 4 656

Vårdö FBK rf  utrustning 17.04.2019 2 724 2 724 1 089

Särkisalmen VPK ry materiel 17.04.2019 13 990 13 990 5 596

Rekolan VPK r.y. utrustning och byggnad 28.05.2019 15 960 15 960 6 384

Koljalan VPK r.y. utrustning 28.05.2019 3 692 3 692 1 476

Parkanon VPK ry utrustning och materiel 28.05.2019 2 591 2 591 1 036

Pihlavan VPK r.y. utrustning och materiel 28.05.2019 12 027 7 381 2 952

Valkeakosken VPK ry byggnad 28.05.2019 4 498 4 498 1 799

Valkeakosken VPK ry utrustning och materiel 28.05.2019 3 219 3 219 1 287

Sääksjärven VPK ry utrustning och materiel 28.05.2019 12 740 12 703 5 081

Kuusankosken VPK ry byggnad 28.05.2019 5 829 5 829 2 331

Heinäjoen VPK ry utrustning, materiel och 
byggnad

28.05.2019 12 568 8 118 3 247

Tirilän VPK r.y. utrustning 28.05.2019 6 404 6 404 2 561

Grankulla FBK r.f. utrustning 28.05.2019 11 591 11 591 4 636

Perttulan VPK ry utrustning och materiel 28.05.2019 20 966 20 886 8 354

Levannon VPK r.y. byggnad 28.05.2019 12 484 12 484 4 993

Imatran VPK ry utrustning och materiel 28.05.2019 7 850 7 850 3 140

Bobäck FBK r.f. utrustning och materiel 28.05.2019 7 480 7 335 2 934

Renkomäen VPK r.y. utrustning och materiel 28.05.2019 21 101 15 454 6 181

Hinnerjoen VPK ry utrustning och materiel 28.05.2019 27 896 27 276 10 910

Virkkalan VPK ry materiel 10.09.2019 4 649 4 649 1 859

SPECIALUNDERSTÖD
AVTALSBRANDKÅRERNAS UTRUSTNING (alla möten)
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Lappvik FBK r.f. utrustning och materiel 10.09.2019 3 164 3 164 1 265

Harjunalustan VPK ry utrustning och materiel 10.09.2019 12 839 12 839 5 135

Hitis Kyrkoby FBK r.f. materiel 10.09.2019 938 938 375

Hitis Kyrkoby FBK r.f. materiel 10.09.2019 7 030 7 030 2 811

Kouvolan VPK ry utrustning 10.09.2019 2 258 2 258 903

Vaaralan VPK r.y. utrustning och materiel 10.09.2019 2 840 2 675 1 070

Harjavallan VPK r.y. utrustning och materiel 10.09.2019 4 074 3 894 1 557

Savion VPK ry utrustning och materiel 10.09.2019 18 493 17 763 7 105

Mietoisten VPK ry materiel 10.09.2019 20 095 20 095 8 037

Laukkosken VPK r.y. utrustning och materiel 10.09.2019 7 195 7 195 2 877

Jalasjärven VPK r.y. utrustning 10.09.2019 866 866 346

Reposaaren VPK ry utrustning, materiel och 
byggnad

10.09.2019 11 979 868 347

Illon VPK ry materiel 10.09.2019 10 597 10 374 4 149

Saarenkylän VPK ry utrustning och materiel 10.09.2019 3 753 3 753 1 501

Smedsby-Böle FBK r.f. utrustning 10.09.2019 4 533 4 480 1 792

Karhulan VPK r.y. byggnad 10.09.2019 5 020 5 020 2 007

Ulvilan VPK r.y. utrustning och materiel 10.09.2019 9 781 3 912 3 912

Kaarinan VPK ry utrustning och materiel 10.09.2019 3 875 3 367 1 346

Tornion VPK ry utrustning och materiel 10.09.2019 6 863 6 863 2 745

Lempäälän VPK ry utrustning och materiel 10.09.2019 2 047 2 047 818

Hirvensalmen VPK materiel 10.09.2019 15 560 9 540 3 816

Honkajoen V.P.K. r.y. materiel 10.09.2019 1 600 1 600 640

Nurmijärven Keskus V.P.K. ry utrustning och materiel 10.09.2019 11 075 11 075 4 430

Rautpohjan VPK ry materiel 10.09.2019 3 575 3 575 1 429

Somerniemen VPK ry materiel 10.09.2019 9 352 9 352 3 740

Klaukkalan Metsäkylän VPK ry materiel 10.09.2019 3 557 3 557 1 422

Kylmäkosken VPK r.y. utrustning och materiel 10.09.2019 4 557 4 557 1 822

Merikarvian V.P.K. r.y. utrustning 10.09.2019 8 429 8 429 3 371

Nuijamaan VPK r.y. utrustning 10.09.2019 3 900 2 750 1 099

Esbo FBK rf utrustning och materiel 29.10.2019 6 763 6 094 2 437

Vuosaaren VPK ry materiel 29.10.2019 2 395 2 395 957

Asolan VPK r.y. utrustning och materiel 29.10.2019 1 411 1 411 564

Asolan VPK r.y. materiel 29.10.2019 4 042 4 042 1 616

Pirkkalan VPK ry utrustning 29.10.2019 19 669 12 934 5 173

Kiikoisten V.P.K. ry utrustning och materiel 29.10.2019 56 812 7 690 3 075

Preiviikin VPK ry utrustning och materiel 29.10.2019 2 326 2 326 930

Nokian VPK r.y. utrustning och materiel 29.10.2019 10 174 10 174 4 069

Panelian VPK ry utrustning 29.10.2019 6 780 6 780 2 712

Kauhajärven VPK ry utrustning och materiel 29.10.2019 8 305 7 395 2 957

Kakskerran VPK ry materiel 29.10.2019 8 500 8 500 3 400

Pornaisten VPK ry utrustning och materiel 29.10.2019 18 460 17 060 6 824

Vihdin VPK r.y. utrustning 28.11.2019 7 911 7 911 3 164

Kyrkslätt FBK r.f. materiel och byggnad 28.11.2019 10 131 9 041 3 616

Pitkäjärven VPK ry materiel, utrustning och 
byggnad

28.11.2019 23 953 23 785 9 514

Vanhankylän seudun VPK - Gam-
melgård nejdens FBK ry

utrustning 28.11.2019 6 536 6 206 2 482

Degerö FBK - Laajasalon VPK ry materiel 28.11.2019 1 067 474 189

Euran VPK ry utrustning och materiel 28.11.2019 24 355 23 810 9 524

Tuiskulan VPK ry materiel 28.11.2019 5 780 5 780 2 312

Lemun VPK r.y. utrustning 28.11.2019 804 804 321

Kosken Tl. VPK r.y. utrustning och materiel 28.11.2019 3 102 3 102 1 240

Perttelin VPK r.y. utrustning 28.11.2019 3 042 3 042 1 216

Vanda FBK rf materiel 28.11.2019 1 867 1 867 746

Huittisten VPK r.y. materiel 28.11.2019 2 979 2 979 1 191

Tuusulan VPK r.y. utrustning och materiel 28.11.2019 3 322 3 014 1 205

Puistolan VPK r.y. materiel 28.11.2019 9 820 9 820 3 927

Jämsänkosken VPK ry utrustning 28.11.2019 2 056 2 056 822

Rautpohjan VPK ry utrustning 28.11.2019 3 440 3 366 1 346

Kokemäen VPK r.y. utrustning och materiel 28.11.2019 15 750 15 340 6 136

Perttelin VPK r.y. materiel 28.11.2019 1 637 1 637 654

Tarvasjoen VPK r.y. materiel 28.11.2019 4 467 4 467 1 786

Marudd FBK rf materiel, utrustning och 
byggnad

28.11.2019 23 137 12 765 5 105

Mindre understöd totalt 1 118 784 976 382 392 828
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2. Brandskyddsfondens intäkts- och kostnadskalkyl
     01.01.2019–31.12.2019  01.01.2018–31.12.2018           
          
 
INTÄKTER AV VERKSAMHET    
 Material, förnödenheter och varor    
  Inköp under räkenskapsperioden  9 133,52  8 479,08 
 Personalkostnader  22 592,16  21 544,68 
 Hyror  39,00  145,00 
 Köpta tjänster  330 106,50  270 755,28 
 Övriga kostnader  8 899,94 -370 771,12 9 679,07 -310 603,11
      
ÅTERSTOD I   -370 771,12  -310 603,11
      
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER    
 Finansiella intäkter  30,00  0,00 
 Finansiella kostnader  -5,70 24,30 0,00 0,00
      
ÅTERSTOD II   -370 746,82  -310 603,11
      
ÖVERFÖRINGSEKONOMINS INTÄKTER OCH KOSTNADER   
 Kostnader    
  För lokalförvaltningen  4 133 516,00  3 986 648,00 
  För näringslivet  224 230,00  259 174,00 
  För icke-vinstsyftande samfund 5 613 277,00  5 345 389,00 
  För hushållen  34 520,00  87 790,00 
  För Statsförvaltningen  767 765,00 -10 773 308,00 505 651,00 -10 184 652,00
      
ÅTERSTOD III   -11 144 054,82  -10 495 255,11
      
INTÄKTER AV SKATTER OCH OBLIKATORISKA BETALNINGAR   
 Avgifter av skattenatur  11 402 540,45  11 012 491,69 
 Betalda mervärdesskatter   -12 598,17 11 389 942,28 -10 453,38 11 002 038,31
      
RÄKENSKAPSPERIODENS INTÄKTS-/KOSTNADS-
ÅTERSTOD   245 887,46  506 783,20

     31.12.2019  31.12.2018      
AKTIVA       
 OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR     
 KORTFRISTIGA FORDRINGAR     
  Aktiva resultatregleringar  81 523,27 81 523,27 3 715,25 3 715,25
 KASSA, BANKTILLGODOHAV. OCH 
     ANDRA FINANSIERINGSMEDEL    
  Kontofordran på staten  23 215 123,92 23 215 123,92 21 469 055,40 21 469 055,40
     OMSÄTTNINGS- OCH 
     FINANSIERINGSTILLGÅNGAR SAMMANLAGT  23 296 647,19  21 472 770,65
        
AKTIVA SAMMANLAGT   23 296 647,19  21 472 770,65

      31.12.2019  31.12.2018 
PASSIVA     
        
 EGET KAPITAL     
  Fondens kapital  6 575 274,74  6 575 274,74 
  Edellisten tilikausien pääoman muutos 3 453 762,85  2 946 979,65 
  Tilikauden tuotto-/kulujäämä  245 887,46 10 274 925,05 506 783,20 10 029 037,59
        
 FRÄMMANDE KAPITAL
 KORTFRISTIGT
  Leverantörsskulder  2 833,60  383 854,49 
  Poster som skall redovisas vidare  1 007,54  915,57 
     12 272
  Resultatregleringar  361,00  11 058 963,00 
  Övriga kortfristiga skulder  745 520,00 13 021 722,14 0,00 11 443 733,06
        
 FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT  13 021 722,14  11 443 733,06
        
PASSIVA SAMMANLAGT   23 296 647,19  21 472 770,65

3. Brandskyddsfondens balansräkning
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4. Brandskyddsfondens finansieringanalys 2019
  1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017
EGEN VERKSAMHET   

 Brandskyddsavgifter 11 402 540,45 11 012 491,69 11 248 334,43
 Ränteinkomster och intäktsföring av vinst 30,00 0,00 19 190,00
 Utgifter för köp av varor och tjänster -339 240,02 -279 234,36 -251 406,03
 Personalkostnader -22 592,16 -21 544,68 -22 515,92
 Övriga utgifter -21 542,81 -20 277,45 -10 721,88

PENNINGFLÖDET FRÅN 
EGEN VERKSAMHET 11 019 195,46 10 691 435,20 10 982 880,60

 ÖVERFÖRINGSEKONOMI     

 Inkomstöverföringar till lokalförvaltning -4 133 516,00 -3 986 648,00 -4 033 212,00
 Inkomstöverföringar till näringslivet -224 230,00 -259 174,00 -37 436,00
 Inkomstöverföringar till hushållen -34 520,00 -87 790,00 13 939,00
 Övriga inkomstöverföringar inom landet -6 381 042,00 -5 851 040,00 -6 540 412,87

PENNINGFLÖDET FRÅN  
ÖVERFÖRINGSEKONOMIN -10 773 308,00 -10 184 652,00 -10 597 121,87

INVESTERINGAR 0,00 0,00 0,00

 
FINANSIERING   

 Förändring i eget kapital 0,00 0,00 0,00
 Förändring i skuld 1 577 989,08 198 763,13 93 900,80

PENNINGFLÖDET FRÅN 
FINANSIERINGEN 1 577 989,08 198 763,13 93 900,80

  
 = FÖRÄNDRING I LIKVIDA MEDEL 1 823 876,54 705 546,33 479 659,53

LIKVIDA MEDEL 1.1. 21 472 770,65 20 767 224,32 20 287 564,79
LIKVIDA MEDEL 31.12. 23 296 647,19 21 472 770,65 20 767 224,32
   

bilaga 1: Redovisningsprinciper för bokslutet och jämförbarhet  

De värderings- och periodiseringsprinciper som följs vid upprättandet av bokslutet och ändringar i dem 

  Brandskyddsfondens bokslut har upprättats i enlighet med finansministeriets och statskontorets be-
stämmelser och anvisningar.   

 Lönekostnaderna för fondens sekretariat ingår i Inköp av tjänster på abf-konto 43950000 Inköp av  
 tjänster från statliga ämbetsverk och inrättningar. Sekretariatets personalkostnaderna jämte bikos 
 tnader uppgick under berättelseåret till 282.627,33 euro och år 2018 till 234.644,42 euro.
      
Jämförbarhet med tidigare år      
     
 Bokslutet för 2019 är jämförbart med bokslutet för 2018. 

5. Bokslutsnoter  

bilaga 2: Plan för användning av fondens medel
 Bilaga 2 till Brandskyddsfondens bokslut: Plan för användning av fondens medel

 2019 2018 2017
  - siffrorna i euro Plan Utfall Plan Utfall Plan Utfall

1. Allmänna understöd till rädd-
ningsbranschens organisationer

3 220 000 3 220 000 3 000 000 3 030 000 2 870 000 2 875 000

2. Specialunderstöd till bygg-
projekt

2 000 000 1 886 858 2 090 000 2 175 726 1 900 000 2 261 306

3. Specialunderstöd till materie-
lanskaffning

2 220 000 2 518 488 2 300 000 2 260 662 2 430 000 2 460 857

4. Andra specialunderstöd 3 350 000 3 309 354 3 400 000 2 781 657 3 400 000 3 369 591

4.1. Läromedel  513 933  57 082  166 570

4.2. Databehandling  41 828  0  586 000

4.3. Forskning och utveckling  1 544 784  1 480 485  1 543 121

4.4. Upplysning och rådgivning  951 710  999 415  891 400

4.5. Andra projekt  219 229  176 395  177 500

4.6. Standardisering  22 000  0  0

4.7. Stipendier  15 870  68 280  5 000

5. Avtalsbrandkårers anskaffning 
av småmateriel 

420 000 392 828 400 000 395 760 400 000 368 009

6. PEKE-arbetsstationer singår i 
avsnitt  3.

0 ingår i 
avsnitt  3.

0 ingår i
 avsnitt  3.

0

7. Administrationskostnader 390 000 370 771 410 000 310 603 330 000 279 383

Totalt 11 600 000 11 698 299 11 600 000 10 954 408 11 330 000 11 614 146
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 31.12.2019
Rörlig ränta Fast ränta Sammanlagt

Under  1 v. 1-5 v. Över 5 v. Under 1 v.  1-5 v. Över 5 v.  

Finansiella poster bland aktiva
Samlingskontofordringar 
på staten

0,00 0,00 0,00 23 215 123,92 0,00 0,00 23 215 123,92

Sammanlagt 0,00 0,00 0,00 23 215 123,92 0,00 0,00 23 215 123,92

bilaga  9: Finansiella poster i balansräkningen och skulder

bilagor 4-8, 10-15 

  
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 mångåriga ansvarsförbindelser Inget att anmäla
Bilaga 11 Fonderade medel i balansräkningen Inget att anmäla
Bilaga 12 Fonderade medel som inte ingår i balansräkningen Inget att anmäla
Bilaga 13 Förändringar i skulden Inget att anmäla
Bilaga 14 Maturitetsfördelning och duration när det gäller skulden Inget att anmäla
Bilaga 15 Övriga kompletterande uppgifter som är 
  nödvändiga för lämnande av riktiga och tillräckliga uppgifter Inget att anmäla
 

  2019 2018

PERSONALKOSTNADER 19 190,00 18 414,00
    Löner och arvoden 19 190,00 18 414,00
  
LÖNEBIKOSTNADER 3 402,16 3 130,68
     Pensionskostnader 3 202,15 2 920,68
     Övriga lönebikostnader 200,01 210,00

Sammanlagt 22 592,16 21 544,68
  
Ledningens löner och arvoden 0,00 0,00
     varav resultatbaserade delar 0,00 0,00
Naturaförmåner 0,00 0,00
    Ledningen 0,00 0,00
    Övrig personal 0,00 0,00
Semesterlöneskuld 0,00 0,00

bilaga 3: Specifikation av personalkostnader
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6. Underskrifter

Bokslutshandlingen har godkänts i Helsingfors den 27 februari 2020.

Brandskyddsfondens styrelse

Revisorns revisionsanteckning

Statens revisionsverk har reviderat detta bokslut som upprättats enligt god bokföringssed. 
Över utförd revision har avgivits berättelse den 20. mars.    

 Helsingfors den 20. mars 2020

Ledande redovisningsrevisor

Anne Holmlund, ordförande Mika Kättö, vice ordförande

Veli-Pekka Ihamäki, medlem

Mika Raatikainen, medlem

Ari Torniainen, medlem

Klaus Krokfors 

Petri Mero, medlem

Vesa-Pekka Tervo, medlem

Jari Hyvärinen, medlem
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