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1. Brandskyddsfondens verksamhetsberättelse 2020
Brandskyddsfonden är en fond som står utanför statsbudgeten och som i egenskap av statsbidragsmyndighet beviljar allmänna understöd och specialunderstöd. De viktigaste lagar som styr fondens verksamhet är lagen om
brandskyddsfonden (306/2003) och statsunderstödslagen
(688/2001). För att nå syftet med lagen om brandskyddsfonden riktas understöd till främjande av förebyggandet av
eldsvådor samt räddningsverksamheten i hela Finland. Understöd kan beviljas kommuner och räddningsverk, avtalsbrandkårer samt organisationer inom räddningsbranschen
och andra motsvarande sammanslutningar. Viktiga understödsobjekt är bland annat forskning och utveckling inom
räddningsbranschen, utveckling av kompetensen hos räddningsväsendets personal, utbyggnad och totalrenovering
av brandstationsnärverket samt tryggande av kontinuiteten
i avtalsbrandkårsverksamheten.

Brandskyddsfondens styrelse ansvarar för förvaltningen av
fonden och för organiseringen av ekonomin och verksamheten. Styrelsen har i uppgift att fatta beslut i ärenden som
är viktiga och omfattande med tanke på fondens verksamhet och ekonomi och att se till att tillsynen över bokföringen och finanserna är ändamålsenligt organiserad. Allmän
styrning och övervakning av brandskyddsfonden hör till
inrikesministeriets uppgifter. Inrikesministeriet har i uppgift
att särskilt övervaka fondens ekonomi och verksamhet och
att se till att fondens bokföring sköts på ett ändamålsenligt
sätt.
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 bestämmelserna i lagen om statsbudgeten (423/1988) och förordningen om statsbudgeten (1243/1992). Finansministeriet
har den 19 januari 2016 meddelat en föreskrift (TM 1602)
om scheman för bokslutet för statliga fonder utanför budgeten och de uppgifter som ska ingå i bilagorna till bokslutet. 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 verksamhetsberättelser. Avvikelsen möjliggörs av Statskontorets bokslutsanvisning (anvisning VK/948/00.00.00.01/2016, 10.11.2016).

Enligt lagen om brandskyddsfonden 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 avgiften. Brandskyddsavgifterna intäktsförs i fonden som därefter, inom ramen för fondens medel och den årliga dispositionsplanen,
delar ut dem i form av understöd för att nå syftet med lagen.
De understödsbelopp som betalats ur fonden per år var under 2000-talets första år mindre än 6 miljoner euro, medan
de 2019–2020 redan översteg 11 miljoner euro (diagram 1).

Diagram 1. Beviljade understöd 2000–2020
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1.1 Ledningens översikt
Brandskyddsfonden firar 80-årsjubileum 2022. Fondens ursprungliga syfte var att stödja bygget av brandstationer och
anskaffningen av nödvändigt materiel i det efterkrigstida
Finland. Dessa understödsobjekt har senare fått en något
mindre roll. Brandskyddsfonden har i allt större omfattning
riktat understöden till forskning och utveckling på området.
Brandskyddsfondens understödsverksamhet styrs förutom
av lagstiftningen även av de strategiska riktlinjerna för fonden, räddningsväsendets verksamhetsriktlinjer, strategi och
forskningsriktlinjer samt de resultatmål som fastställts i samarbete med inrikesministeriet. Fonden främjar den grundläggande uppgiften, dvs. brandsäkerhet, samtidigt som den
tar hänsyn till strukturella förändringar i samhället och prioriteringarna i regeringsprogrammet och vid behov omriktar
understöden.
Coronapandemin påverkade Brandskyddsfondens verksamhet under 2020. Fondens nya styrelse inledde sitt arbete den
1 mars 2020 och alla möten hölls på distans. Trots att man
inte kunde träffas fysiskt svetsades styrelsen väl samman och
kunde arbeta effektivt. Styrelsen följde noga utvecklingen
av och tidsplanen för reformen av räddningsväsendet och
diskuterade vilka följder reformen får för fondens verksamhet. Man beslutade att flytta fram det egna strategiarbetet
ett år.
Under verksamhetsåret sammanträdde fondens styrelse
sex gånger och fattade sammanlagt 427 beslut, varav 292
understödsbeslut. Sammanlagt ansöktes om 27,97 miljoner
euro i understöd varav 11,93 miljoner euro beviljades. Det
betyder att cirka 42,65 procent av understödsansökningarna bifölls. Sett till beloppet beviljades mest understöd för
forsknings- och utvecklingsprojekt (31 procent) och minst
i form av mindre understöd (4 procent). I tabellerna 1 och
8–10 redogörs närmare för antalet beslut och understödsbeloppen per år.
I Finland pågår en omfattande förvaltningsreform där ansvaret för och skötseln av räddningsväsendet överförs till de
välfärdsområden som ska inrättas, vilket även kommer att
påverka hur Brandskyddsfondens understödsverksamhet
riktas. Välfärdsområdenas räddningsväsende kommer att
finansieras via statsbudgeten. Eftersom räddningsverkens
materiel kommer att övergå i välfärdsområdenas ägo är det
i fortsättningen inte längre ändamålsenligt att bevilja specialunderstöd för det lokala räddningsväsendets materielprojekt. Det är inte heller ändamålsenligt att bevilja understöd
för byggandet av nya brandstationer eftersom kommunen
inte längre kommer att ansvara för räddningsväsendet.

Räddningsområdena informerades om de kommande ändringarna i ansökningsmeddelandena för byggnadsprojekt
och materielprojekt. I ansökningsmeddelandet för materielprojekt konstaterades det att Brandskyddsfonden ännu
2021–2022 kan bevilja understöd för räddningsverkens
materielprojekt, medan det i ansökningsmeddelandet för
byggnadsprojekt konstaterades att Brandskyddsfonden
ännu 2021–2022 kan bevilja kommunerna understöd för
byggnadsprojekt som gäller byggandet av nya brandstationer. Avtalsbrandkårerna kommer däremot även i fortsättningen att kunna få både materiel- och byggnadsunderstöd
från fonden. Dessutom kan avtalsbrandkårerna även i framtiden beviljas mindre understöd.
Från och med år 2023 kommer Brandskyddsfonden att rikta
sina anslag till i synnerhet forskning och utveckling, till stöd
för organisationer inom räddningsbranschen och till tryggandet av avtalsbrandkårernas verksamhetsförutsättningar.
Eftersom brandstationsfastigheterna förblir i kommunernas
ägo och välfärdsområdena kan hyra dem, kan kommunerna
även i fortsättningen beviljas understöd för projekt som gäller totalrenovering av brandstationer. Brandskyddsfonden
kommer även i framtiden att vara en viktig aktör när det gäller att utveckla räddningsväsendet.
Under 2020 satsade fonden i sin verksamhet på en effektivisering av kommunikationen samt på projektet för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten. Publikationen om forsknings- och utvecklingsprojekt som fått
understöd från fonden och genomförts 2010–2019 uppdaterades. Den innehåller nu uppgifter om 348 projekt. Ansökningsprocessen för allmänna understöd och för understöd
för forsknings- och utvecklingsprojekt förenklades och utvecklades, och avtalsbrandkårernas möjligheter att ansöka
om mindre understöd utvidgades. Genom att kommunicera
aktivt och utveckla understödspraxisen vill fonden öka kännedomen om understödsverksamheten samt även beakta
jämlikhet och likställdhet i understödsprocessen.
På grund av coronasituationen gjordes granskningsbesök
vid objekt som fått understöd i begränsad omfattning och
endast i huvudstadsregionen. Dessutom granskade en utomstående aktör på uppdrag av fonden två forsknings- och
utvecklingsprojekt. I slutet av året gjorde den nya styrelsen
en riskbedömning av fondens verksamhet och av de förändringar som skett i risknivåerna jämfört med tidigare år.
Styrelsen anser att fondens ekonomiska ställning är god
och stabil. Stabiliteten i de influtna brandskyddsavgifterna
möjliggör en stabil understödsverksamhet. Fonden följer
det ekonomiska läget i samhället och försäkringsverksam-
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hetens utveckling då den prognostiserar utvecklingen för
influtna brandskyddsavgifter. Fondens mål är att dela ut
de influtna brandskyddsavgifterna i form av understöd till
projekt som främjar förebyggandet av eldsvådor samt räddningsverksamheten. Målet uppnåddes mycket väl eftersom
räkenskapsperiodens överskott endast var 1 246 euro under
berättelseåret.
Fondens styrelse undertecknade resultatmålshandlingen
för 2020 tillsammans med inrikesministeriet i slutet av 2019.
Detta var den andra resultatmålshandling som fonden och
ministeriet sammanställt. Fonden nådde de mål som satts
upp för 2020.

den är en viktig finansiär när det gäller olika utvecklingsprojekt samt brandstationsprojekt och materielanskaffningar
inom räddningsväsendet.
Under berättelseåret uppgick det totala beviljade understödet till 11,9 euro, varav cirka 4,3 miljoner euro beviljades
kommuner, cirka 4,5 miljoner euro organisationer inom
räddningsbranschen, cirka 1 miljon euro avtalsbrandkårer
och cirka 2,1 miljoner euro andra aktörer. Tabell 1 anger närmare hur understöden fördelades mellan de olika typerna
av understöd. Tabell 2 beskriver fördelningen av understöd
enligt mottagargrupp och typ av understöd.
Fondstyrelsens understödsbeslut 2020 presenteras per projekt i bilaga 1 till verksamhetsberättelsen (Understöd som
fonden beviljat 2020). På s. 7–28 presenteras dessutom i
korthet de understöd som beviljats 2020.

1.2 Effektivitet
Brandskyddsfondens mål är att uppnå största möjliga effekt med varje euro som beviljas i understöd. Fonden har
som mål att varje år bevilja understöd till ett belopp som
motsvarar de influtna brandskyddsavgifterna efter avdrag
för förvaltningsutgifter. I en situation där man har för avsikt
att minska fondens eget kapital eller där allt understöd som
beviljats inte har utnyttjats kan beloppet av de beviljade understöden vara större än de influtna avgifterna. De centrala
understödsobjekten är forsknings- och utvecklingsverksamhet i räddningsbranschen, upplysnings- och utbildningsverksamhet i organisationerna inom räddningsbranschen
samt brandstations- och materielprojekt genomförda av
räddningsområden, kommuner och avtalsbrandkårer. Fon-

TABELL 1.

Beviljade understöd enligt typ av understöd 2020
Beviljade understöd

Mn euro

Procent

Materiel

2,39 €

20 %

Byggnader

2,08 €

17 %

Forskning och utveckling

3,74 €

31 %

Mindre understöd

0,43 €

4%

Allmänna understöd

3,29 €

28 %

Totalt

11,93 €

100 %

Diagram 2. Beviljade understöd 2020
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TABELL 2.

Fördelning av understöd enligt mottagargrupp och typ av understöd
Organisationer inom räddningsbranschen

Understöd

Kommuner

Materiel

1 997 076 €

388 724 €

Byggnader

1 907 920 €

172 124 €

Forsknings- och utvecklingsprojekt

397 672 €

1 242 735 €

Övriga*

2 099 526 €

Mindre understöd

434 486 €

Allmänna understöd
Totalt

Avtalsbrandkårer

3 290 000 €
4 302 668 €

4 532 735 €

995 334 €

2 099 526 €

*Övriga: Specialunderstöd för statliga inrättningar och statligt finansierade organisationer beviljades för sju projekt vid Räddningsinstitutet till
ett belopp på sammanlagt 0,97 miljoner euro. Detta område omfattar även ett projekt vid Arbetshälsoinstitutet, Åbo universitet, Tammerfors
högskolestiftelse och Yrkeshögskolan LAB, två projekt vid Aalto-universitetet och ett projekt vid ett aktiebolag.

Brandskyddsfonden beviljar specialunderstöd i form av understöd för forsknings- och utvecklingsprojekt, byggnadsoch materielprojekt samt mindre understöd. Beloppet på de
specialunderstöd som beviljades under 2020 varierade regionalt mellan cirka 23 000 euro för Kajanaland och 2,8 miljoner euro för Nyland. Det finns flera orsaker till detta. Vissa regioner lämnar in färre understödsansökningar än andra och
de ansökta understödsbeloppen varierar från år till år. Räddningsinstitutet, universiteten och yrkeshögskolorna genomför forsknings- och utvecklingsprojekt, varför prioriteringen
av dessa syns i de understöd som beviljas landskapen. I
Nyland finns det organisationer inom räddningsbranschen
som utöver allmänna understöd även beviljas specialunderstöd. När det gäller materiel- och byggnadsprojekt beaktar
fonden prioritetsordningen för projekten och bland annat
det regionala anslagsförslaget som grundar sig på befolkningsmängden. Det är möjligt att det från vissa områden
inte kommer in några ansökningar alls eller endast ett fåtal.
Antalet avtalsbrandkårer i de olika områdena varierar, och
det finns skillnader i områdenas brandkårsavtal och i sättet
att anskaffa utrustning. Med hjälp av aktiv kommunikation
och en kontinuerlig utveckling av understödsprocesserna
strävar fonden dock efter att öka medvetenheten om understöden och efter jämlikhet och likställdhet i ansökningsprocesserna.
Med de understöd som fonden beviljar vill man bidra till att
förhindra och minska antalet bränder. Indirekt kan fondens
verksamhet och de beviljade understöden även minska antalet dödsfall i bränder. Detta kan ske exempelvis tack vare
de resultat och den nya praxis som forskning och utveckling
leder till. Fonden har på olika sätt understött bland annat
brandsäkerheten i bostäder för specialgrupper och brandsäkerheten vid byggande. Diagram 3 visar antalet dödsfall
i bränder och förändringen under drygt 10 år. Antalet har

minskat under de senaste åren. Mellan 2009 och 2019 minskade antalet med 58. År 2019 var antalet dödsfall i bränder
49.

Karta 1. Den regionala fördelningen i euro av
specialunderstöd till avtalsbrandkårer 2020.

Mindre understöd och
specialunderstöd per
landskap 2020 (€)
Under 100 001 €
100 001 € - 250 000 €
250 001 € - 500 000 €
500 001 € - 1 000 000 €
Över 1 000 000 €
Understöd totalt

Källor: Lantmäteriverket / Esri Finland & Brandskyddsfonden
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Diagram 3. Antalet dödsfall i bränder och genomsnittet för 2007–2019.
Källa: Räddningsinstitutet, Esa Kokki
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Bild 1. Puolanka kommuns nya brandstation. För byggandet av den nya brandstationen beviljades 220 000 euro i understöd 2018. På grund av
hälsofara hade användningsförbud meddelats för räddningsverkets gamla lokaler. Den nya brandstationen är 802 m2, varav räddningsverket
förfogar över 505 m2. Brandstationen togs i bruk i juni 2020. Puolanka brandstation tar i genomsnitt emot 120 larm per år. Bild: Juha Väyrynen.
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Specialunderstöd för byggnadsprojekt
Understöd för byggnadsprojekt kan beviljas kommuner,
räddningsverk och avtalsbrandkårer för byggande av nya
brandstationer och för omfattande totalrenovering eller utbyggnad av gamla brandstationer. Räddningsverk och kommuner kan även beviljas understöd för projekt som gäller
övningsområden. När det gäller projekt för totalrenovering
av gamla brandstationer bedömer fonden de omedelbara
och långsiktiga fördelarna samt i vilken mån renoveringen
bidrar till en längre användningstid för byggnaden. Vid fördelningen av understöden beaktas tillgången till räddningsväsendets tjänster och till personal samt tryggandet av arbetsförmågan i hela landet.
Understödsansökningarna granskas på nationell, regional
och lokal nivå. Regionförvaltningsverken och räddningsverken ordnar räddningsverkens respektive avtalsbrandkårernas ansökningar i den egna regionen i prioritetsordning
enligt hur viktigt de anser att det är att det aktuella projektet
inleds under ansökningsåret. När Brandskyddsfonden beviljar understöd beaktar den anslagskvoten, behovsprövningen, regionförvaltningsverkens och räddningsverkens
bedömningar samt uppfyllandet av understödsvillkoren

i ansökningsanvisningen. Samma förfarande gäller såväl
byggnads- som materielunderstöd.
År 2020 mottog fonden 16 ansökningar som gällde byggnadsprojekt. Undantagsvis godkändes alla ansökningar
(2019: 79 % och 2018: 56 %). Den regionala fördelningen av
beviljade byggnadsunderstöd beskrivs i tabell 3 nedan.
TABELL 3.

Regional fördelning av beviljade understöd för
byggnadsprojekt och antal ansökningar 2018–
2020
Regionförvaltningsverk

2020

2019

2018

Södra Finland

5/5

6/6

3/7

Sydvästra Finland

5/5

3/5

2/7

Västra och Inre Finland

3/3

3/5

4/5

Östra Finland

1/1

0/0

3/5

Norra Finland

1/1

3/3

1/1

Lappland

0/0

0/0

1/1

Åland

1/1

0/0

1/1

Totalt

16/16

15/19

15/27

Bild 2. Hinnerjoen VPK:s totalrenoverade och utvidgade brandstation. I understöd beviljades 220 000 euro 2019. Före utvidgningen var
brandstationen 346 m², medan den efter utvidgningen är 758 m². Brandstationen togs i bruk hösten 2020. Hinnerjoki brandstation är belägen i Hinnerjoki i Eura kommun inom Satakunta räddningsverks verksamhetsområde. Hinnerjoen VPK har årligen cirka 40–50 räddningsuppdrag. Bild: Juha Salonen.
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TABELL 4.

Understöd som beviljats kommuner och avtalsbrandkårer för byggnadsprojekt 1988–2020
Nya byggnader

Totalrenovering eller utbyggnad

Totalt, st.

Totalt, €

Kommuner

227

273

500

64 897 319

Avtalsbrandkårer

36

96

132

7 624 088

Totalt

263

369

632

72 521 407

Av de beviljade byggnadsunderstöden hänförde sig 6 till
nybyggen och 10 till totalrenovering eller utbyggnad av
brandstationer. Byggnadsunderstöden fördelades mellan
kommuner (13) och avtalsbrandkårer (3), men en del av
kommunernas byggnadsprojekt gäller brandstationer för
avtalsbrandkårer.
Under berättelseåret var det sammanlagda beloppet av
understöd för byggnadsprojekt 2 080 044 euro (2019:
1 886 858 euro). Det genomsnittliga beloppet av understöd
till kommuner var 146 763 euro (2019: 144 771 euro). Det
genomsnittliga beloppet av understöd till avtalsbrandkårer
var 57 375 euro (2019: 73 594 euro).
År 2020 var det maximala understödet för byggnadsprojekt
220 000 euro. Sex sökande beviljades maximalt understöd:
Siikalatva kommun, Kuopio stad, Kouvola stad, Padasjoki
kommun, Raumo stad och Nådendals stad. Dessutom beviljades följande sökande understöd av olika storlek: Sund
kommun, Vasa FBK, Viitasaari stad, Hangö stad, Imatra stad,
Orimattila stad, Kiukaisten VPK, Nousis kommun, Nagu FBK
och Jakobstad stad.
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 2020
inkom endast 16 ansökningar. En orsak till detta är sannolikt
den planerade social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen, som gjort att projekt flyttats fram. Byggandet har troligen även bromsats upp av kommunernas svaga
ekonomi, som har gjort att kommunerna inte kan binda sig
till stora investeringar.
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Specialunderstöd för materielprojekt
Räddningsverk och avtalsbrandkårer kan beviljas understöd för materielprojekt. Med hjälp av materielprojekten
förnyas räddningsväsendets fordonspark och föråldrade
befolkningslarmsystem, tryggas räddningsväsendets verksamhetsmöjligheter under föränderliga förhållanden och
förbättras räddningsverkens ledningsberedskap. Understöd
för materielprojekt beviljas oftast för den tunga fordonsparken, där anskaffningskostnaderna är stora.
När det gäller materiel- och byggnadsprojekt behandlas de
årliga anslagen för understöd i budgeten som en helhet.
Fonden har bestämt att anslagen för materiel- och byggnadsprojekt under våren kan överskrida de planerade anslagen om förbindelser har frigjorts i början av året på grund
av projekt med outnyttjat understöd.
Brandskyddsfonden mottog 72 ansökningar av regionalförvaltningsverken före utgången av tidsfristen. Av dem hade
fem lämnats in till regionalförvaltningsverken efter det datum som fonden hade rekommenderat, dvs. den 7 februari
2020. Fonden fick dock ansökningarna före utgången av
tidsfristen den 28 februari 2020, varför man beslutade att
behandla dem tillsammans med de övriga ansökningarna.
Totalt beviljades 2 080 044 euro i understöd. Antalet ansökningar 2020 var 12 färre än 2019.

Bild 3. Birkalands räddningsverk köpte en stegbil i oktober 2020. Med bilen kan man utföra räddningsuppdrag på hög höjd även på trånga
platser. Stegbilens räckvidd är cirka 30 meter. Brandskyddsfonden beviljade 72 000 euro i understöd för bilen i juni 2019. Bild: Teemu-Taavetti
Toivonen.

TABELL 5.

Fördelningen enligt regionförvaltningsverk av understöd som beviljats för materielprojekt samt antal
ansökningar 2018–2020
Region

2020

2019

2018

Södra Finland

22/31

26/33

28/39

Sydvästra Finland

6/12

12/18

7/18

Västra och Inre Finland

11/14

16/19

11/15

Östra Finland

7/8

5/5

5/16

Norra Finland

1/1

0/0

0/0

Lappland

4/5

4/5

3/6

Åland

1/1

1/4

0/1

Totalt

52/72

64/84

54/95
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Understöd beviljades för sammanlagt 52 materielprojekt,
vilket motsvarar 72,2 procent av ansökningarna. År 2019 beviljades 64 materielprojekt understöd, vilket motsvarar 76,2
procent av ansökningarna.
Räddningsverken lämnade in sammanlagt 49 understödsansökningar, varav 36 (73,5 procent) bifölls. Räddningsverken beviljades totalt 1 997 076 euro i understöd 2020.
Avtalsbrandkårerna lämnade in sammanlagt 23 understödsansökningar, varav 16 (69,6 procent) bifölls. Avtalsbrandkårerna beviljades totalt 388 724 euro i understöd.
Åren 2010–2020 beviljades totalt 20,5 miljoner euro i understöd för 535 materielprojekt. Räddningsverken beviljades
17,5 miljoner euro för 400 projekt medan avtalsbrandkårerna beviljades 3 miljoner euro för 135 projekt. I genomsnitt
har understöd för materielprojekt årligen beviljats 36 projekt vid räddningsverk och 14 projekt vid avtalsbrandkårer.

TABELL 6.

Beviljade materielunderstöd enligt typ av materiel
2020
Typ

Räddningsverk

FBK

Totalt

Lätt fordon

3

10

13

Tungt fordon

28

4

32

Specialmateriel
Befolkningslarm

0
4

4

Fyrhjuling

1

1

Specialmateriel

1

1

2

Totalt

36

16

52

Bild 4. Tuuloksen Kirkonseudun VPK r.y. köpte en manskapstransportbil i mars 2020. Bilen kan bland annat användas för att transportera extra
manskap och för trafikstyrning. Dessutom används bilen bland annat under larmavdelningens och ungdomsavdelningens övningar. År 2018
gjorde Tuuloksen Kirkonseudun VPK r.y. sammanlagt 121 utryckningar. Brandskyddsfonden beviljade 16 000 euro i understöd för bilen i juni
2019. Bild: Miia Sinkkonen.
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Mindre understöd för avtalsbrandkårer
Mindre understöd för avtalsbrandkårer beviljas frivilliga
brandkårer, anstaltsbrandkårer, fabriksbrandkårer, militärbrandkårer och andra sammanslutningar inom räddningsbranschen som har ett avtal enligt räddningslagen med
det lokala räddningsväsendet. Även brandmannaföreningarnas ungdomsavdelningar kan beviljas mindre understöd
för skyddsutrustning. Understöden syftar till att effektivisera
larmberedskapen och öka arbetssäkerheten genom materielanskaffningar. Understöden främjar också avtalsbrandkårsverksamhetens kontinuitet och förutsättningar. Beslut om
mindre understöd fattas på varje styrelsemöte.
Under verksamhetsåret fattades sammanlagt 153 beslut rörande ansökningar om mindre understöd, varav 149 bifölls
och 4 avslogs helt. Besluten om mindre understöd var 9 fler
än 2019. Dessutom fick fonden ta emot två omprövningsbegäranden, varav det ena ledde till att beslutet ändrades
till sökandens fördel.
Största delen av understödsansökningarna gällde avtalsbrandkårernas utrustnings- och materielanskaffningar. Åtta
ansökningar gällde byggnadsprojekt. Tre ansökningar gällde
köp av fyrhjulingar. Dessutom ansöktes det om understöd
för en släpvagn för vattenförsörjning, en container, en motorspruta, en vattenskoter och en gummibåt. Avtalsbrandkårerna har även kunnat ansöka om understöd för ordnande
av säkerhetskommunikations- och utbildningsevenemang
och andra evenemang för barn och unga och mindre materielanskaffningar i samband med dem samt för gemensam
utrustning för ungdomsläger.
Alla ansökningar om mindre understöd som uppfyllde understödsvillkoren bifölls. I understöd beviljades sammanlagt
434 486 euro (beloppet inkluderar ett rättelsebeslut). Beloppet var 40 000 euro större än 2019 (392 828 euro). Det
genomsnittliga beviljade understödet var 2 821 euro, det
minsta beviljade understödet var 76 euro och det största
12 000 euro.

Från Älvdalarna, Uleåborg-Nordöstra Österbotten, Åland,
Norra Karelen och Kajanaland inkom inga ansökningar. Från
Norra Karelen och Kajanaland inkom det inte heller några
ansökningar året innan.
Den regionala fördelningen av understöd motsvarar fördelningen under de föregående åren. Antalet avtalsbrandkårer i de olika områdena varierar. Det finns regionala skillnader i brandkårernas anskaffningar och detsamma gäller
brandkårsavtalen. En förklaring kan vara det sätt på vilket
räddningsverken ordnar anskaffningen av utrustning och
materiel för avtalsbrandkårerna. Även verksamhetskulturen,
praxisen och kännedomen om understödssystemet kan påverka i vilken omfattning avtalsbrandkårer ansöker om och
utnyttjar understöd.
Under de närmaste åren fortsätter fonden att särskilt stödja
en förbättring av verksamhetsförutsättningarna för systemet
med avtalsbrandkårer. Genom understödsverksamheten vill
man främja avtalsbrandkårsverksamhetens kontinuitet och
verksamhetsförutsättningar i hela landet. Målet för understödsverksamheten är att kunna trygga räddningsväsendets
tjänster på ett jämlikt sätt i hela Finland.

Karta 2. Den regionala fördelningen av mindre
understöd till avtalsbrandkårer 2020.

Mindre understöd som
beviljats avtalsbrandkårer
2020 (antal)
1
2-3
4-5
6-8
Ei avustuksia

Flest mindre understöd beviljades för projekt i Satakunta
(35 st.) och Mellersta Nyland (20 st.). Därefter följde områdena för Egentliga Finlands, Egentliga Tavastlands, Birkalands
och Västra Nylands räddningsverk (11−17 st.). Avtalsbrandkårerna i räddningsverksområdena i Lappland, Helsingfors,
Päijänne-Tavastland, Österbotten, Kymmenedalen, Södra
Karelen, Mellersta Finland, Östra Nyland, Södra Savolax samt
Mellersta Österbotten och Jakobstadsområdet beviljades
2–9 mindre understöd. I Södra Österbottens respektive
Norra Savolax räddningsverksområden beviljades en avtalsbrandkår understöd.
Källor: Lantmäteriverket / Esri Finland & Brandskyddsfonden
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Under de senaste 15 åren har fonden beviljat sammanlagt
1 689 mindre understöd. Antalet understöd har ökat kraftigt. Medan 40 avtalsbrandkårer beviljades mindre understöd 2005 beviljades hela 154 avtalsbrandkårer understöd
2020. Dessutom har fonden under denna tid understött 247
fordonsanskaffningar vid avtalsbrandkårerna.
I slutet av berättelseåret beredde fondens styrelse en märkbar höjning av gränsen för enhetspriset för avtalsbrandkårers anskaffningar inför ansökan om mindre understöd
2021. År 2021 stiger gränsen för enhetspriset i fråga om
mindre understöd till sammanlagt 20 000 euro (inkl. moms).
Höjningen är betydande och gör det möjligt att stödja inte
endast viktiga utrustnings- och materielanskaffningar utan
även exempelvis anskaffningar av säkrare fordon som är i
bättre skick. Höjningen gör det också enklare att i framtiden
genomföra mindre grundrenoveringar av brandstationer.

Allmänna understöd och specialunderstöd för
organisationer inom räddningsbranschen
Allmänt understöd kan beviljas organisationer inom räddningsbranschen och andra motsvarande sammanslutningar för förebyggande av bränder och främjande av
räddningsverksamheten. Fonden understöder brandkårsutbildning med hjälp av allmänna understöd och bidrar
därmed till att upprätthålla och utveckla den lagstadgade
utbildningsnivån för frivillig personal och för personal med
arbetet som bisyssla. Allmänna understöd beviljas dessutom för upplysning och rådgivning som riktas till allmänheten och som syftar till att förbättra medborgarnas kunskaper
och färdigheter när det gäller att förebygga bränder och
agera i nödsituationer.
Utbildning för unga och kvinnor ordnas för att trygga och
förbättra verksamhetsförutsättningarna för den frivilliga
brandkårsverksamheten i vårt land. Via den yrkesinriktade
påbyggnads- och kompletteringsutbildningen kan sotare
och brandbefäl utöka sin yrkeskompetens.
De allmänna understöden är av stor betydelse för organisationerna eftersom de möjliggör olika långsiktiga och systematiska åtgärder. Dessutom gör understöden det möjligt
att förankra och vidareutveckla resultaten av avslutade projekt och att integrera dem i annan verksamhet.
År 2020 beviljades sammanlagt 3 220 000 euro i allmänt understöd (även 2019 var beloppet 3 220 000 euro). Allmänt
understöd beviljades Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland ry och
nio regionala räddningsförbund samt Suomen Palopäällystöliitto - Finlands Brandbefälsförbund ry, Nuohousalan Keskusliitto ry (Sotningsbranschens Centralförbund), Finlands
Avtalsbrandkårers Förbund rf och Brandforskningsrådet rf.

14

Brandskyddsfondens

Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland
Brandskyddsfonden beviljade Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK) 2 422 000 euro i allmänt
understöd 2020. Med hjälp av det allmänna understödet
främjas brandkårsverksamheten i hela landet och säkerställs
att brandkåristerna har de kunskaper som behövs för uppgifterna inom räddningsväsendet och föreningsverksamheten. Understödet används även till brandkårernas arbete
för att förebygga olyckor och till att öka människornas medvetenhet om brandsäkerhetsfrågor.
Coronapandemin ändrade SPEK:s rutiner i fråga om arbetet
med att utveckla brandkårsverksamheten. Webbinarier som
utbildningsform togs väl emot och gjorde det möjligt att
delta även för personer för vilka det tidigare har varit svårt
till exempel på grund av stora avstånd. Den gemenskap som
webbinarierna erbjöd tack vare möjligheten att träffa andra
brandkårister på distans överraskade många. Som mest deltog närmare 500 personer i webbinarierna. I fortsättningen
kommer verksamheten i många fall att ordnas antingen helt
eller delvis på nätet. Information om webbinarierna kommer att finnas på SPEK:s webbplats Palokuntaan.fi och alla
förbund kan upplysa sina medlemmar om dem. Eventuella
inspelningar av webbinarierna är tillgängliga för alla.
I SPEK:s förvaltningsdatabas för säkerhetskompetens haka.
spek.fi fanns det i slutet av 2020 totalt 38 519 registrerade brandkårister, varav 14 786 från larmavdelningarna
och 11 903 från ungdomsavdelningarna. Medelåldern
för larmavdelningarnas medlemmar var 39 år. Av larmavdelningarnas medlemmar var 11,6 % kvinnor. Larmavdelningarnas medlemsantal ökade under året med
242 personer (en ökning på 1,7 %). I databasen HAKA registrerades 2020 sammanlagt 284 evenemang som ordnades av SPEK-gruppen, i vilka 5 256 personer deltog.
SPEK fortsatte med utbildningssystemet för deltidsanställda och anställda vid avtalsbrandkårerna, i enlighet med vad
som avtalats med Räddningsinstitutet. Under de kommande åren kommer SPEK inom utbildningen att fokusera på att
utveckla vecko- och arbetspassutbildningen och på att fortsätta att hålla vissa specialiseringskurser. Arbetsgruppen för
utveckling av veckoövningarna inledde sitt arbete i augusti
2020 och bestod av 22 sakkunniga på området.
I lärmiljön edu.spek.fi fanns 9 173 registrerade studerande
i slutet av 2020 (4 858 i slutet av 2019). De besökte lärmiljön sammanlagt 29 342 gånger. I videotjänsten vimeo.com/
spektv fanns i slutet av året 416 videofilmer (396 i slutet av
2019). 10 776 personer såg på dessa filmer sammanlagt
47 034 gånger.
Under verksamhetsåret 2020 publicerades bland annat en
handbok om trygg låsning av utrymningsvägar och en ny

brandsäkerhetsguide för kyrkor på svenska. Vidare uppdaterades tidigare publikationer. SPEK introducerade också en ny
bloggserie. Dessutom utkom två publikationer i serien SPEK
puheenvuoroja. SPEK bemötte de utmaningar som coronapandemin medfört genom att inrätta webbplatsen Beredskap för organisationer, där man sammanställde verktyg för
krisledning och kriskommunikation i organisationer. Arbetsgruppen för brandskyddsteknisk utveckling offentliggjorde två verksamhetsmodeller (en modell för en föränderlig
byggd miljö och ny teknik samt en översikt över den brandskyddstekniska utvecklingen).
I december publicerades en broschyr om brandkåren som
hobby, genom vilken man ville sänka tröskeln för nya medlemmar att gå med i verksamheten. Broschyren finns på
finska och svenska, både på nätet och i tryckt form. Den riktar sig framför allt till ungdomar och deras vårdnadshavare.
SPEK förnyade webbplatsen Palokuntaan.fi och de nya sidorna togs i bruk i mars. Webbplatsen innehåller information
för brandkårister och andra som är intresserade av brandkårsverksamhet. För att öka rekryteringen av brandkårister
och kännedomen om brandkårsverksamheten infördes en
gemensam logo för brandkårsverksamheten.

Finlands Brandbefälsförbund
Brandskyddsfonden beviljade Finlands Brandbefälsförbund
(SPPL) 403 000 euro i allmänt understöd 2020. Fondens allmänna understöd riktades till utbildnings-, expert-, utvecklingsverksamhet och internationell verksamhet samt till
kommunikation, säkerhetskommunikation och medlemstjänster.
På grund av coronapandemin ordnades en stor del av utbildningen på nätet under verksamhetsåret. Sammanlagt
ordnades 80 utbildningar (enligt planen: 50), varav 11 hann
ordnas som närundervisning. Totalt deltog 5 652 personer
i dessa utbildningstillfällen (enligt planen: 2 800). Av nätutbildningarna fanns 16 tillgängliga i efterhand som inspelningar. Dessa laddades ner sammanlagt 2 984 gånger. Man
lyckades således framgångsrikt anpassa verksamheten till
pandemin, även om de traditionella massevenemangen,
såsom brandbefälsdagarna och brandkårernas finska mästerskap, inte kunde ordnas.

Bild 5. Under coronapandemin har Brandbefälsförbundet ordnat utbildning, möten och evenemang på distans. Allmänna understöd möjliggör möten, samarbeten och nätverkande inom räddningsbranschen i hela Finland. Bland annat var kommissionerna för vattendykning,
vägtrafikräddning och arbete på hög höjd aktiva under hela året. Bild: SPPL ry.
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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. Utbildningsverksamhetens teman behandlade ingående såväl räddningsverksamhet, förebyggande av olyckor, personalledning som arbetarskydd.
Utöver att ordna nationella utbildningar följde förbundet
också den etablerade modellen för regional utbildning,
bland annat vad gäller våld och hotfulla situationer samt
vägtrafikräddning.
Brandbefälsförbundets största enskilda kommunikationsevenemang, en studiedag på temat säkerhetskommunikation, ordnades även 2020 i samarbete med partnerskapsnätverkets arbetsgrupp för säkerhetskommunikation.
Evenemanget ordnades undantagsvis på nätet, men deltagarantalet låg på samma nivå som tidigare år tack vare de
intressanta ämnen som behandlades.

universitet för brandmän fortsatte i form av en utbildning i
Sankt Petersburg och en annan i Vytegra. I mars deltog finska skogsbrandsexperter i ett expertutbyte i Portugal som
en del av programmet Exchange of Experts inom ramen för
EU:s civilskyddsmekanism.
Förbundet deltog i uppdateringen av strategin för organisationen Federation of the European Union Fire Officers
Associations (FEU). Förberedelserna inför firandet av FEU:s
25-årsjubileum i form av ett möte och ett seminarium i Åbo
var klara, men på grund av coronapandemin blev det nödvändigt att skjuta upp evenemanget till 2021.

Finlands Avtalsbrandkårers Förbund rf

Arbetsgruppernas arbete och rådgivning låg i centrum för
expertverksamheten. Förbundets egna sakkunnigorgan
sammanträdde regelbundet (på distans), och därtill hade
förbundet en representant i över 40 olika expertarbetsgrupper. Förbundet samlade in kommentarer till utlåtanden via
den digitala samarbetsplattformen Howspace, via vilken
medlemmarna bättre kunde göra sin röst hörd.

Brandskyddsfonden beviljade Finlands Avtalsbrandkårers
Förbund rf (SSPL) 166 000 euro i allmänt understöd 2020.
Det allmänna understödet användes huvudsakligen till att
främja brandkårsverksamheten med hjälp av två personer
anställa på heltid. En viktig del av deras arbete bestod i att
samla in och analysera information om avtalsbrandkårsverksamheten och räddningsväsendet samt tillhandahålla
sakkunskap och vägledning vid projekt inom räddningsväsendets område. Under 2020 deltog SSPL:s experter i trettio
arbets-, styr- och samarbetsgrupper, delegationer och juryer.

Coronapandemin påverkade i hög grad förbundets internationella verksamhet. Deltagande i möten och seminarier skedde på distans. Samarbetet med Sankt Petersburgs

De riksomfattande arbetsgrupper som hade störst inflytande var Räddningsinstitutets nätverk för utveckling av
utbildningen för avtalsbrandkårer, ett flertal projekt och un-

Bild 6. Finlands Avtalsbrandkårers Förbunds styrelse besökte Räddningsinstitutet för att bekanta sig med utbildningen för avtalsbrandkårer.
Bild: SSPL.
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derarbetsgrupper inom ramen för utbildning och nationella
verksamhetsanvisningar samt de organ som förbereder en
revidering av räddningslagen. Dessutom deltog förbundets
experter tillsammans med inrikesministeriet, andra organisationer och representanter för räddningsväsendet i utarbetandet av ett verksamhetsprogram för utveckling av den
nationella avtalsbrandkårsverksamheten. År 2020 gav SSPL
riksdagen och olika ministerier fem utlåtanden som rörde
avtalsbrandkårsverksamheten.
Coronapandemin fick betydande konsekvenser för verksamheten. Under 2020 kunde sedvanliga fysiska besök vid avtalsbrandkårer ordnas i mycket begränsad omfattning. Man
besökte dock brandstationer 13 gånger, delvis virtuellt. För
brandkåristerna ordnades regional och lokal utbildning samt
fältbesök och virtuella besök, sammanlagt 23 gånger. Två utbildningar på distans ordnades för avtalsbrandkårernas administration och befäl, och man hann hålla ett traditionellt
aktualitetsseminarium i Tammerfors i början av februari.
SSPL utarbetade konkret och tydligt informationsmaterial
för avtalsbrandkårerna samt informationsmaterial som hänförde sig till pandemin och reformen av räddningsväsendet.
År 2020 inleddes även ett projekt med presentationsvideor om räddningsväsendet, som har som mål att producera
modernt material om räddningsväsendets system samtidigt
som man et redogör för avtalsbrandkårernas roll i systemet.
Äldre trycksaker uppdaterades, och för att effektivisera distributionen inrättades en distributionskanal som baserar sig på
en näthandelsplattform där produkter kan beställas gratis.

Sotningsbranschens Centralförbund
Brandskyddsfonden beviljade Sotningsbranschens Centralförbund sammanlagt 218 000 euro i understöd för utbildning
och upplysning 2020. Förbundet har en viktig roll i utbildningen inom branschen. Upplysnings- och kommunikationsarbetet stöds av förbundets medlemstidning och kanaler i de
sociala medierna. De begränsningar som infördes våren 2020
skapade stor osäkerhet bland fastighetsägarna när inrikesministeriet rekommenderade en uppskjutning av sotningen.
Tack vare det allmänna understödet kunde förbundet ordna grundutbildning för nya yrkespersoner inom sotningsbranschen samt fort- och vidareutbildning för redan etablerade sotare. Antalet studerandedagar när det gäller de
obligatoriska examensdelarna inom grundutbildningen ökade med 55 studerande jämfört med 2019. Coronapandemins
inverkan på vidareutbildningen märktes i form av färre deltagare och inställda evenemang.
Under 2020 fortsatte Sotningsbranschens Centralförbund,
Samkommunen för utbildning i Seinäjoki och yrkeshögskolan Haaga-Helia samarbetet för att förnya yrkesutbildningen
när det gäller sotningsbranschens examina. Syftet är att bidra
till utvecklingen av Sotningsbranschens Centralförbunds examensinriktade utbildningsverksamhet så att den motsvarar
målen för yrkesutbildning på andra stadiet och att införa en
ny lärandeform. Under verksamhetsåret inleddes även ett
samarbete med försäkringsbolag, förbundets lokalföreningar
och tillverkare av spannmålstorkar för att uppdatera instruktioner och verksamhetsmodeller i syfte att förhindra bränder
i torkar.

Bild 7. Utbildningsmästare Ari Laukkanen lär studerande som ska avlägga yrkesexamen i sotning hur de
tryggt klättrar upp på tak med hjälp av korsgreppet. Bild: Kaisa Hannula.
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Sotningsbranschens Centralförbund deltog i ordnandet av
Brandsäkerhetsveckan och evenemangen En dag på brandstationen och Nordiska brandvarnardagen samt i ett projekt
där man delade ut brandvarnare till mindre bemedlade. Förbundet genomförde också en riksomfattande kampanj för
att få fastighetsägare att låta utbildade, yrkeskunniga sotare
som avlagt yrkesexamen i sotning sota fastigheterna med
lagstadgade intervall. Kampanjens första del genomfördes i
november 2019 och den andra delen i månadsskiftet januari-februari 2020.

Brandforskningsrådet rf
Syftet med Brandforskningsrådet är att främja och utveckla
brandforskningen i Finland. År 2020 beviljade Brandskyddsfonden 11 000 euro i allmänt understöd för rådets verksamhet. För att uppfylla sitt syfte utreder föreningen behovet av
forskning inom brandsektorn i Finland samt följer den internationella forskningen på området och deltar i samarbetet
kring den. Brandforskningsrådet tar också initiativ till nya
forskningsprojekt och samordnar forskningsverksamheten
med inhemska och utländska forskningsinstitut. Dessutom informerar rådet om sin verksamhet och om forskning
som hänför sig till verksamheten, bistår vid forskningen och
främjar den praktiska tillämpningen av forskningsresultaten.
År 2020 anslöt sig Brandforskningsrådet till nätverket för
forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som
samordnas av inrikesministeriet. Inom ramen för nätverket
deltog rådet i planeringen av en gemensam forskningsdatabas för räddningsbranschen. Dessutom deltog rådets

ombud i en diskussion om forsknings-, utvecklings- och
innovationssamarbetet i Östersjöområdet. År 2020 hölls ett
samarbetsmöte med de polska initiativtagarna om ordnandet av en gemensam konferens för Östersjöområdet (BSR
Civil Protection Conference).

Specialunderstöd för forsknings- och utvecklingsprojekt
För forsknings- och utvecklingsprojektens del tillämpades
för första gången ett ansökningsförfarande där vissa forsknings- och utvecklingsområden prioriterades. De prioriterade områdena valdes i samarbete med aktörer inom räddningsväsendet. Med väl riktade understöd kan man effektivt
och konkret påverka brandsäkerheten i Finland. De områden som prioriterades var brandsäkerhet vid byggande,
brandsäkerhet i bostäder samt effektiviteten och kapaciteten i räddningsväsendets tjänster. De prioriterade områdena gäller i tre år, till den andra ansökningsomgången 2022.
Specialunderstöd för forsknings- och utvecklingsprojekt
kunde 2020 även sökas utanför ansökan med prioriterade
områden (allmän ansökan) samt för personliga stipendier.
Alla forsknings- och utvecklingsprojekt skulle gälla förebyggande av bränder eller främjande av räddningsverksamheten.
År 2020 ordnades två ansökningsomgångar som gällde
understöd för forsknings- och utvecklingsprojekt. Effekterna av projekten betonades redan i ansökningsskedet. Till
ansökan skulle utöver en forsknings- eller arbetsplan även
bifogas en utredning om effekterna av projektet och en
kommunikationsplan.

Bild 8. En arbetsgrupp möts i räddningscentralen i Vanda den 25 september 2019. På bilden syns brandmästare Samuli Karvinen vid Södra Savolax räddningsverk, brandinspektör Ville Lindroos vid Egentliga Finlands Räddningsverk och äldre brandinspektör Anette Aschan vid Mellersta
Nylands räddningsverk. Bild: Tanja Mannila.
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Ett sakkunnigråd utvärderade och poängsatte de inlämnade
understödsansökningarna. Under berättelseåret beviljades
sammanlagt 3,74 miljoner euro i understöd för forskningsoch utvecklingsprojekt (3,31 miljoner euro 2019). De understöd som riktas till forsknings- och utvecklingsprojekt har
under de senaste åren ökat i enlighet med de strategiska prioriteringar som fondens styrelse fastställt. Forsknings- och
utvecklingsprojekten utgör den största helhet som Brandskyddsfonden understöder.
År 2020 stöddes 27 nya projekt som främjar förebyggande
av bränder eller räddningsverksamheten och 16 projekt slutfördes. Nedan redogörs för resultaten och effekterna av några av de slutförda projekten.
Syftet med projektet ”Pelastustoimen arvioiva valvontamenetelmä”, som genomfördes av partnerskapsnätverket och
Kommunförbundet Service Ab, var att skapa en ny riksomfattande verksamhetsmodell för räddningsverkens övervakningsarbete. I praktiken är den utvärderande övervakningsmetoden både en verksamhetsmodell och i framtiden även
ett konkret, elektroniskt verktyg som utgör en del av en ny
applikation för förebyggande av olyckor. Inom ramen för
projektet utarbetades innehållsliga och tekniska definitioner
samt utbildningsmaterial om den utvärderande övervakningsmetoden. Personer som utför övervakningsarbete kan
ha nytta av materialet redan innan det elektroniska verktyget tas i bruk. Övervakningens innehåll offentliggörs så att
det är fritt tillgänglig för kunderna.
Inom Aalto-universitetets projekt ”Lämpöeristeiden termo-mekaanisen käyttäytymisen simulointi” undersökte man
hur brandsäker stenullsisolering är, och simuleringsmodeller
utvecklades för beräkning av värmeöverföringen i stenull vid
brand. Dessutom kan materialens komplicerade fysik bättre
beaktas vid den funktionella dimensioneringen. Målgrupp
för projektet är i första hand brandingenjörer och forskare.
Med hjälp av resultaten kan man utarbeta krav för fasadisolering och undersöka möjliga olyckssituationer.
För projektet ”Pelastuslaitosten ilmoitusmenettelyjen ja
yhteistyöryhmien kehittämishanke”, som samordnades av
Räddningsinstitutet, upprättades ett nätverk bestående av
cirka 80 kontaktpersoner från alla räddningsverk och polisinrättningar. Inom projektet utvecklades ett standardiserat,
skriftligt förfarande för räddningsmyndigheternas skyldighet att göra en polisanmälan om det finns misstanke om att
en eldsvåda har orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet,
om orsaken till eldsvådan är oklar samt om det finns misstanke om befolkningsskyddsförseelse (anmälan enligt 41 §
och 106 § i räddningslagen). Det standardiserade förfarandet infördes vid 18 räddningsverk. Även om anmälningsförfarandet bara har tillämpats under en kort tid har framför allt
antalet anmälningar om befolkningsskyddsförseelse i data-

systemet för polisärenden redan ökat märkbart i de områden där förfarandet införts.
Inom projektet ”Kohti tuloksellisempaa turvallisuusviestintää”,
som också samordnades av Räddningsinstitutet, undersökte
man vilka åsikter om och erfarenheter av säkerhet, säkerhetsfostran och spelifiering elever i grundskolans andra klass och
deras lärare har samt mobilspelens potential inom säkerhetsfostran. Projektet resulterade i metoder för att bedöma effekterna av räddningsverkens säkerhetskommunikation, en
utredning om nuläget i fråga om digitala inlärningsspel med
säkerhetstema och rekommendationer om utvecklingen av
säkerhetsfostran. Utvecklingsarbetet resulterade även i en demoversion av ett mobilspel som gratis kan laddas ner i appbutiken Google Play. Som stöd för lanseringen av mobilspelet
producerades kommunikations- och utbildningsmaterial.
Räddningsinstitutet slutförde även projekten ”TOKEVA 2020”
och ”Erityisresurssit suorituskykyinä”. Inom projektet Tokeva
2020 utarbetades fungerande, lätt tillgängliga och aktuella
instruktioner för bekämpning av kemikalieolyckor, som är avsedda för både räddningsväsendet och andra aktörer. Inom
projektet ”Erityisresurssit suorituskykyinä (ERSU)” utarbetades ett utbildningspaket med grundläggande information
om specialresurserna inom Finlands internationella räddningsverksamhet (räddningsformationen för ruinräddning
USAR, gruppen för tekniskt stöd TAST, räddningsväsendets
sjöräddningsgrupp MIRG), om deras kapacitet och om hur
de kan utnyttjas i den nationella räddningsverksamheten.
Utbildningspaketet är avsett för personalen vid räddningsverken, avtalsbrandkårerna och nödcentralerna. Till projektet hörde fyra regionala utbildningsevenemang.
Inom Arbetshälsoinstitutets projekt ”Fyysisen kuormituksen
hallinta pelastajan työssä” utredde man under standardiserade laboratorieförhållanden i hur stor utsträckning man
kan effektivisera återhämtningen efter tungt arbete genom
behandling med vatten i form av en dimmstråle. Effektmålen uppnåddes väl för laboratoriemätningarnas del: utifrån
resultaten kunde man dra slutsatsen att behandlingar med
vatten i form av en dimmstråle statistiskt sett har stor effekt
när det gäller att främja återhämtningen efter räddares arbete. Dessutom visade den subjektiva responsen från deltagarna i undersökningen att metoden främjar återhämtningen
och överlag är enkel och behaglig.
Under 2020 slutförde Arbetshälsoinstitutet också projektet
”Työterveysyhteistyön opas pelastuslaitoksille ja heidän työterveyshuolloilleen, e-kirja”, där man utarbetade en handbok
i e-format om företagshälsovårdssamarbete för räddningsverken och deras företagshälsovård. Inom projektet utarbetades
en uppdaterad version av den tidigare publicerade boken
”Pelastushenkilöstön terveystarkastukset – hyvät käytännöt”.
Effekterna av projektet kan utvärderas på lång sikt, framför allt
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Bild 9. Brandsäkerheten ingår i många delområden av projekt för smart byggande. Bild: SPEK.

utifrån de förändringar och den utveckling som sker i fråga
om samarbete och praxis när det gäller räddningsverken och
deras företagshälsovård. I handboken har man även noga
beaktat särdragen i fråga om avtalsbrandkårernas personal.
Meteorologiska institutet genomförde forskningsprojektet
”Metsäpalokesä 2018 muuttuvassa ilmastossa – poikkeuksellinen vuosi vai uusi normaali?”, som omfattade tre månadsverken. Projektet stöder beslutsfattandet och utvecklingen inom räddningsbranschen. Genom projektet fick
man en bättre bild av hur exceptionell den svåra skogsbrandssommaren 2018 var när det gäller risken för skogsbrand och hur ofta motsvarande skogsbrandssomrar är att
vänta i framtiden. Resultaten av rapporten har publicerats
i en rapport och i ett antal artiklar, och det har även hållits
föredrag där resultaten har presenterats.
Forskningsgruppen för metall- och lättkonstruktioner vid
Tammerfors universitet och SPEK ry har tillsammans genomfört en enkät inom ramen för projektet ”Uusien teknologioiden sovellus- ja käyttömahdollisuudet paloturvallisuudessa”, där man undersökte möjligheterna att tillämpa
och använda ny teknik inom brandsäkerhet. Målet för enkäten var att få information om de största utmaningarna när
det gäller att planera, genomföra och upprätthålla brandsäkerhetssystem och att kartlägga olika utvecklingsalternativ
som utvecklar och stöder beslut som gäller smart byggan-
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de samt brandsäkerheten. Enkäten gav heltäckande information om de ståndpunkter som experter inom branschen
och aktörerna i byggnadsprojekt har samt om de mest centrala behoven av vidareutveckling. Forskningsresultaten har
publicerats i ett diplomarbete vid Tammerfors universitet
och de kommer även att behandlas i en publikation i serien
SPEK puheenvuoroja.
Projektet ”Opeturva II” syftade till att främja brandsäkerheten
och samordnades av lärarutbildningen vid Åbo universitet.
Inom projektet utvecklades metoder för att förbättra säkerhetskompetensen hos lärarstuderande och lärarutbildningens personal som ett samarbete mellan universiteten och
räddningsverket. I projektet deltog Åbo universitet, Tammerfors universitet, Helsingfors universitet och Östra Finlands
universitet. Inom projektet producerades säkerhetsfrämjande material för läroanstalterna som fritt kan laddas ner på
nätet. Räddningsverken ordnade säkerhetsföreläsningar för
lärarutbildningarna i det egna området, deltog i säkerhetsexpertgruppers möten och ordnade primärsläckningsövningar.
Dessutom publicerades i samarbete med räddningsverken
en uppsättning checklistor för säkerhetskontroll avsedda för
läroanstalterna. Genom projektet nåddes fler än 2 000 lärarstuderande och över 700 personer inom personalen.
Inom Uleåborgs stads projekt ”Hälytysajoneuvojen liikennevaloetuus Suomessa” testades HALI 2.0, ett pilotsystem för

signalprioritering av utryckningsfordon i Finland. Städernas
nuvarande system är inte kompatibla med varandra, men
genom systemet HALI ges utryckningsfordon i ett område
som hör till systemet automatiskt förtur även i alla andra
områden. Systemet HALI 2.0 skickade i regel en begäran
om förtur för utryckningsfordon till trafikljuset i ett tidigare
skede än det nuvarande systemet HALI 1.0. Detta innebär
i praktiken att fordonen får förtur snabbare, vilket förkortar
räddningstiden och förbättrar trafiksäkerheten. Efter det
framgångsrika försöket i Uleåborg började bland annat städerna Kouvola, Vanda, Lahtis och Karleby testa systemet. Avvikande från de övriga städerna testar Helsingfors stad inledningsvis systemet som ett internt pilotprojekt. När testerna
har genomförts på ett godkänt sätt kan man övergå till att
utforma produktionsskedet.

I kampanjen NouHätä!, som samordnades av SPEK, deltog
under kampanjperioden 2019–2020 cirka 47 000 elever vid
568 högstadier. NouHätä! är den största kampanj som årligen ordnas för en viss åldersgrupp i grundskolan. Målet för
kampanjen är att öka de ungas positiva inställning till säkerhet och deras kunskaper och färdigheter i säkerhet samt
att förbättra deras förmåga att observera ett riskbeteende.
Målet är även ett framgångsrikt samarbete mellan räddningsverken och skolorna samt att skolorna ska inkludera
kampanjen i läroplanen för årskurs 8. Under kampanjperioden 2019–2020 prioriterades en förbättring av läromedlens
kvalitet. I stället för de tävlingar som ställdes in på grund av
coronapandemin utarbetades dessutom snabbt en digital
tävling för kampanjen NouHähä! Den digitala tävlingen var
öppen för alla via appen Action Track.

Inom Finlands Brandbefälsförbunds projekt ”Onnettomuuksista oppimisen toimintamalli” utvecklades metoden Keikkakeskustelu. Keikkakeskustelu är en enkel och snabb metod
som gör att man bättre kan dra lärdom av räddningsuppdrag, vilket effektiviserar verksamheten under framtida uppdrag. Modellen grundar sig på en diskussion som förs efter
ett räddningsuppdrag eller en övning, där hela gruppen tillsammans diskuterar hur verksamheten kan utvecklas. Inom
projektet utarbetades utbildningsmaterial som underlättar
införandet av modellen. I och med projektet har Brandbefälsförbundet i samarbete med räddningsverken börjat hålla Keikkakeskustelu-webbinarier, där man berättar om ett
räddningsuppdrag som nyligen ägt rum och om praktiska
observationer i samband med det.

Innovationspriset 2020
Brandskyddsfondens innovationspris delas årligen ut för viktiga innovationer med koppling till räddningsväsendet. 20
förslag lämnades in till fonden före utgången av tidsfristen.
Innovationsprisjuryn behandlade förslagen vid sitt möte i
april, och fondens styrelse utsåg pristagarna med beaktande
av juryns motiveringar.
År 2020 gick första pris och en prissumma på 12 000 euro
till stationsmästare Saku Tauriainen som utvecklat en släcknings- och röjningsskopa. Skopan ska förbättra räddarnas arbetarskydd och personsäkerhet vid byggnadsbränder. Skopan fästs vid en lastkran, och räddarna behöver inte arbeta
på den brinnande byggnadens tak. I skopans tänder finns
vattenmunstycken som producerar vattendimma med litet
flöde. Vattendimman kan riktas direkt mot ett brinnande hålrum, vilket effektivt släcker branden och minskar uppkomsten av vattenskador.
Andra pris gick till företagare Kai Saarinen och sakkunnig i
vattentjänster Jyrki Nurmi, som fick dela på en prissumma
på 8 000 euro för utvecklingen av ett system för att följa upp
användningen av släckvatten i realtid. Systemet kan följa
upp behovet av släckvatten, och genast i början av uppdraget kan lägescentralen beräkna den faktiska släckvattenmängden i de enheter som ryckt ut på uppdraget samt på
en karta följa enheternas rörelser. Systemet kan också användas vid nya typer av bränder, såsom batteribränder.
Ett hedersomnämnande och en prissumma på 1 000 euro
tilldelades brandman Mikko Anunti för utvecklingen av en
trädfällningsmaskin samt journalisten och grundaren av rörelsen ”Ett skräp om dagen” Tuula-Maria Ahonen för sitt förslag Miniroskis.

Bild 10. Målet för kampanjen NouHätä! är att öka de ungas positiva
inställning till säkerhet och att förbättra deras kunskaper och färdigheter i säkerhet. Bild: Juudit Rouhiainen.
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Bild 11. Mottagarna av Innovationspriset 2020 offentliggjordes den 11 november 2020 i Helsingfors. Priserna delades ut av fondens styrelseordförande Päivi Nerg och räddningsöverdirektör Kimmo Kohvakka. På bilden syns styrelseordförande Päivi Nerg (fr. v.), stationsmästare
Saku Tauriainen, brandman Mikko Anunti, sakkunnig i vattentjänster Jyrki Nurmi, företagare Kai Saarinen, grundaren av rörelsen ”Ett skräp om
dagen” Tuula-Maria Ahonen och räddningsöverdirektör Kimmo Kohvakka. Bild: Perttu Vepsäläinen.

Bild 12. Vattenstrålen från släcknings- och röjningsskopans vattenmunstycke och vattenstrålens form vid ett tryck på 8 bar. Bild: Saku Tauriainen.
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1.3 Funktionell effektivitet, produktivitet och kvalitetsledning
Vid utvärderingen av Brandskyddsfondens funktionella effektivitet beaktas verksamhetens volym, produktivitet och
lönsamhet samt kvalitetsledningen. Antalet understödsbeslut (292) minskade något jämfört med året innan (301).
Detta beror bland annat på att beslut om en förlängning på
mindre än sex månader överfördes till sekretariatet. Detta
möjliggjorde en snabbare handläggning av förlängningsansökningar, vilket var nödvändigt under coronaåret. Sekretariatet fattade 21 förlängningsbeslut, och dessa ingår inte i
antalet beslut i bokslutet. Det totala antalet beslut som fattades av fondens styrelse och förlängningsbeslut som fattades
av sekretariatet var 313.
85 % av understödsansökningarna bifölls, vilket bland annat
beror på det stora antalet ansökningar om mindre understöd och på att den typen av understöd mycket ofta beviljas
(tabell 7 nedan).

Antalet redovisningar som behandlades av sekretariatet
2020 (358) ökade med en femtedel jämfört med 2019 (298).
Antalet beslut och redovisningar varierar årligen beroende
på hur många ansökningar och redovisningar som lämnats
in till fonden under det aktuella året.

1.3.1 Verksamhetens volym
Verksamhetens volym ökade kraftigt jämför med året innan.
År 2020 behandlade sekretariatet sammanlagt 785 beslut
och redovisningar. Motsvarande siffror för 2019 och 2018
var 730 respektive 767. Antalet beslut och redovisningar har
ökat sedan 2015, vilket har inneburit mer administrativt arbete för fondens sekretariat. Siffran för 2020 inkluderar inte
de förlängningsbeslut som fattades av sekretariatet, och
som var många på grund av coronapandemin.

TABELL 7.

Andelen bifallna ansökningar 2020
Typ av understödsansökan

Inkomna ansökningar

Bifallna ansökningar

%

Forsknings- och utvecklingsprojekt

46

27

59 %

Ansökningar om allmänt understöd

5

5

100 %

Materielprojekt

72

52

72 %

Byggnadsprojekt

16

16

100 %

Mindre materiel för avtalsbrandkårer

155

150

97 %

Totalt

294*

250

85 %

* Antalet ansökningar inkluderar två ansökningar om omprövning av tidigare beslut.

TABELL 8.

Antal beslut och redovisningar vid fonden 2016–2020
År

Alla beslut sammanlagt

Andelen understödsbeslut

Antal redovisningar

2020

427

292

358

2019

432

301

298

2018

439

334

328

2017

432

292

318

2016

379

276

288
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TABELL 9.

Verksamhetens volym vid Brandskyddsfonden
Verksamhetens volym

2020

2019

2018

6

6

6

Styrelsebeslut totalt

427

432

439

understödsbeslut

292

301

334

beslut om ändring eller förlängning

23

33

20

beslut om återkrav

0

1

0

Styrelsemöten

beslut om rättelse

3

2

1

övriga beslut

109

95

84

Redovisningar som behandlats av sekretariatet

358

298

328

Ärenden som behandlats av sekretariatet, totalt

785

730

767

Beslut per styrelsemöte

71

72

73

Sakkunnigrådets och innovationsprisjuryns möten sammanlagt

3

3

3

Publikationer och externa utredningar

2

2

1

4,29

4,75

4,12

Sekretariatets årsverken

Arbetsinsatsen inom fondens sekretariat motsvarade under
berättelseåret 4,29 årsverken, vilket var något mindre än
året innan (4,75). I siffran ingår även praktikantens arbetsinsats på cirka 4 månader.
Beslut om understöd fattas på styrelsens möten. Sammanlagt hölls sex riktiga möten och ett e-postmöte. Ansökningar om allmänt understöd och specialunderstöd lämnas in
till fonden inom en ansökningstid och besluten om dem
bereds enligt en på förhand fastställd tidsplan. Mindre understöd på under 12 500 euro som beviljas avtalsbrandkårer för anskaffning av brandskyddsutrustning och teknisk
utrustning utgör undantag. Dessa mindre understöd kan
sökas när som helst. Ansökningar om mindre understöd
behandlas och avgörs i regel vid följande styrelsemöte efter det att ansökningen har inkommit, förutsatt att ansökan
innehåller alla handlingar som behövs för beslutet och att
det är minst tre veckor till nästa styrelsemöte.

1.3.2 Verksamhetens produktivitet och lönsamhet
Nyckeltalen för fondens ekonomi finns i tabell 11. Lönsamhet 1 i tabellen motsvarar verksamhetskostnaderna enligt
fondens intäkts- och kostnadskalkyl dividerade med antalet beslut som fattats under året. Lönsamhet 2 motsvarar
verksamhetskostnaderna dividerade med antalet ärenden
som sekretariatet har behandlat. Produktivitet 1 motsvarar
antalet beslut som fattats under året dividerat med sekretariatets årsverken och produktivitet 2 antalet behandlade
ärenden dividerat med sekretariatets årsverken.
Fondens verksamhet var ekonomisk under berättelseåret,
och sekretariatet arbetade produktivt. Lönsamhetssiffrorna
visar att verksamhetskostnaderna minskade, både per beslut

24

Brandskyddsfondens

och per behandlat ärende. Produktivitetssiffrorna per beslut
och per behandlat ärende ökade. Verksamhetskostnaderna
uppgick till 3,05 procent av de influtna brandskyddsavgifterna. Under berättelseåret bestod fondens sekretariat av
fyra ordinarie tjänsteinnehavare plus en praktikant under
en del av året. En del av fondens arbetsuppgifter måste senareläggas, eftersom personalresurserna endast tillät att de
uppgifter som var kritiska för verksamheten utfördes.
De arbetsinsatser som gjorts i samband med genomförandet av strategin, granskningsbesök, fondens projekt för
intern kontroll, övriga utvecklingsåtgärder och annat beredningsarbete har inte följts upp separat. År 2017 började
fonden göra granskningsbesök vid projekten, och antalet
besök på årsnivå är betydande. Totalt har 52 granskningsbesök gjorts, varav 13 under 2020. Kommunikationen om
fondens verksamhet har utökats (bl.a. aktiv uppdatering på
Twitter och den egna webbplatsen). Extra arbete uppstod
under verksamhetsåret på grund av intensiva arbetsinsatser
inom projektet för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten (workshoppar och annan utveckling i samband med projektet) samt utvecklingsarbete i
samband med ibruktagandet av statsrådets gemensamma
ärendehanteringssystem Vahva. Fonden var pilotorganisation vid ibruktagandet av systemet Vahva. Det nya systemet
för hantering av fakturor, Handi, som togs i bruk 2019 befäste sin ställning som fondens fakturahanteringssystem.
I effektivitetssiffrorna för fondens verksamhet har man inte
beaktat innovationspriset, som medför arbete för sekretariatet i samband med beredningen och behandlingen av
beslutet. Ansökningsprocessen leder årligen till ett understödsbeslut (vinnaren), även om fonden tar emot cirka 20
pristagarförslag som behandlas av sakkunnigrådet och sekretariatet.

TABELL 10.

Understödsbeslut per möte i fonden
Understödsbeslut och behandlingsmöte

2020

2019

2018

st.

Understöd

st.

Understöd

st.

Understöd

Alla understödsbeslut, antal och sökt understödsbelopp*

294

27 970 447 €

302

21 319 824 €

334

25 597 783 €

Beviljade understöd, antal och andel bifallna ansökningar, %

250

85,03 %

255

84,44 %

255

76,35 %

Beviljade understöd, antal och understödsbelopp (euro)

250

11 930 263 €

255

11 327 528 €

255

10 833 805 €

Beviljade understöd, antal och understödsbelopp i
genomsnitt (euro)

250

47 721 €

255

44 422 €

255

42 486 €

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

85,03 %

42,65 %

84,44 %

53,13 %

76,35 %

42,30 %

Ansökningar om allmänt understöd (26.11.2020)

st.

Understöd

st.

Understöd

st.

Understöd

Ansökningar, antal och sökt understödsbelopp

5

3 330 172 €

5

3 398 180 €

4

3 310 852 €

Beviljade understöd, antal och understödsbelopp (euro)

5

3 290 000 €

5

3 220 000 €

4

3 220 000 €

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

100,00 %

98,79 %

100,00 %

94,76 %

100 %

97,30 %

Forsknings- och utvecklingsprojekt (31.3.2020,
2.6.2020 och 14.9.2020)

st.

Understöd

st.

Understöd

st.

Understöd

Ansökningar, antal och sökt understödsbelopp

46

6 525 171 €

49

4 531 846 €

51

4 390 624 €

Beviljade understöd, antal och understödsbelopp (euro)

27

3 739 933 €

32

3 309 354 €

32

2 781 657 €

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

58,70 %

57,32 %

65,31 %

73,02 %

62,7 %

63,40 %

Materielprojekt (inkl. systemprojekt) (2.6.2020)

st.

Understöd

st.

Understöd

st.

Understöd

Ansökningar, antal och sökt understödsbelopp

72

2 985 904 €

84

3 380 215 €

95

3 381 930 €

Beviljade understöd, antal och understödsbelopp (euro)

52

2 385 800 €

64

2 518 488 €

54

2 260 662 €

72,22 %

79,90 %

76,19 %

74,51 %

56,80 %

66,80 %

Byggnadsprojekt (31.3.2020)

st.

Understöd

st.

Understöd

st.

Understöd

Ansökningar, antal och sökt understödsbelopp**

16

14 637 392 €

19

9 547 845 €

27

14 056 529 €

Beviljade understöd, antal och understödsbelopp (euro)

16

2 080 044 €

15

1 886 858 €

15

2 175 726 €

100,00 %

14,21 %

78,95 %

19,76 %

55,60 %

15,50 %

Mindre materiel för avtalsbrandkårer (alla 6 möten)

st.

Understöd

st.

Understöd

st.

Understöd

Ansökningar, antal och sökt understödsbelopp

155

491 808 €

145

461 738 €

157

457 848 €

Beviljade understöd, antal och understödsbelopp (euro)

150

434 486 €

139

392 828 €

150

395 760 €

96,77 %

88,34 %

95,86 %

85,08 %

95,50 %

86,40 %

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

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

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

* Antalet beslut (294) inkluderar ett positivt och ett negativt beslut om rättelse som gäller mindre understöd för avtalsbrandkårer. Det sökta
understödsbeloppet (27 970 447 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
2020 var de totala kostnaderna för byggnadsprojekt 36 593 481 euro, varav 40 procent är 14 637 392 euro.
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TABELL 11.

Fondens ekonomi och nyckeltal
Fondens ekonomi

2020

2019

2018

347 487

370 771

310 603

Överföringsekonomins utgifter, euro

11 032 927

10 773 308

10 184 652

Influtna brandskyddsavgifter, euro

11 391 058

11 402 540

11 012 492

Nya understödsbeslut totalt, euro

11 930 263

11 327 528

10 833 805

Dispositionsplan för fondens medel, euro*

11 100 000

11 600 000

11 600 000

Disponerade medel, euro

12 207 750

11 698 299

10 954 408

Nyckeltal

2020

2019

2018

Lönsamhet 1: verksamhetskostnader/styrelsebeslut totalt, euro

814

858

708

Lönsamhet 2: verksamhetskostnader/ärenden som sekretariatet behandlat, euro

443

508

405

Produktivitet 1: beslut/årsverken vid sekretariatet

99,5

90,9

106,6

Produktivitet 2: behandlade ärenden/årsverken vid sekretariatet

183

153,7

186,2

Ärenden som behandlats av sekretariatet/månad, genomsnitt

65,4

60,8

63,9

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

98,6 %

100 %

99,7 %

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

92,7 %

91,7 %

91,2 %

Längsta handläggningstid för ansökan, arbetsdagar

199

116

126

Längsta handläggningstid för redovisning, arbetsdagar

233

125

Verksamhetskostnadernas andel av överföringsekonomins utgifter, %

3,15 %

3,44 %

3,05 %

Verksamhetskostnadernas andel av influtna brandskyddsavgifter, %

3,05 %

3,25 %

2,82 %

109,98 %

100,85 %

94,43 %

Verksamhetskostnader, euro

Planmässighet: andel av dispositionsplanen som realiserades, %

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

TABELL 12.

Handläggningstider för understöd och redovisningar
Handläggningstider vid fonden

2020

2019

2018

Understödsansökningar

st.

%

st.

%

st.

%

0–4 mån.

289

98,6 %

301

100,0 %

333

99,7 %

4–6 mån.

3

1,0 %

0

0,0 %

1

0,3 %

över 6 mån.

1

0,3 %

0

0,0 %

0

0,0 %

Redovisningsansökningar

st.

%

st.

%

st.

%

0–2 mån.

332

92,7 %

275

92,3 %

299

91,2 %

2–6 mån.

25

7,0 %

23

7,7 %

29

8,8 %

över 6 mån.

1

0,3 %

0

0,0 %

0

0,0 %
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1.3.3 Kvalitetsledning

Fonden har som mål att handlägga ansökningar inom fyra
månader. Handläggningstiden räknas från den tidpunkt då
ansökan kommer in. När det finns en utsatt ansökningstid
räknas handläggningstiden från den dag då ansökningstiden löper ut. Nyckeltalen finns i tabell 12 (Handläggningstider för understöd och redovisningar). År 2020 skedde så
gott som all handläggning inom den målsatta tiden på fyra
månader.

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

Såväl allmänna understöd som specialunderstöd betalas i
regel mot en redovisning med verifikat efter beslutet. Mindre understöd för avtalsbrandkårer betalas direkt i samband
med beslutet på grundval av kostnader som redan uppstått.
Fondens mål är att handlägga redovisningsansökningar
inom två månader från det att de kommer in. Sammanlagt
92,7 procent av redovisningsansökningarna (332) handlades
inom målsatt tid.

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.

Handläggningstider för understödsansökningar och redovisningar

Kvaliteten i understödsverksamheten och de interna processerna
Brandskyddsfonden förvaltas av inrikesministeriet och står
under dess tillsyn. Fondens styrelse ansvarar för förvaltningen av fonden och för att ekonomin och verksamheten organiseras på ett ändamålsenligt sätt. Fondens styrelse har i
uppgift att fatta beslut i ärenden som är viktiga och omfattande med tanke på fondens verksamhet och ekonomi och
att se till att tillsynen över bokföringen och finanserna är ändamålsenligt organiserad. Styrelsen beslutar om understöd
som beviljas ur fonden och om annan finansiering efter föredragning av fondens sekretariat. Styrelseprotokollen finns till
påseende på Brandskyddsfondens webbplats.
Brandskyddsfondens styrelse har sedan 2016 systematiskt
utvärderat fondens interna kontroll och riskhantering. År
2020 gjorde fondens styrelse en riskbedömning av fondens
verksamhet och av de förändringar som skett i risknivåerna
jämfört med tidigare år.
Information går ut på bred front om understöd som kan
sökas vid bestämda tidpunkter, och i ansökningsmeddelandet får sökanden detaljerade instruktioner. Fonden tillämpar
också allmänna anvisningar för ansökan om understöd. På
fondens webbplats finns elektroniska ansöknings- och redovisningsblanketter med anvisningar för ansökan om och
utbetalning av understöd.

Omprövning av Brandskyddsfondens beslut får begäras
inom 30 dagar från det att beslutet delgivits. Vanligen får
Brandskyddsfonden ta emot några begäranden om omprövning per år. Under 2020 behandlade Brandskyddsfonden tre omprövningsbegäranden.
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 utvecklingen av understödsverksamheten.
Fondens omfattande process för intern kontroll av byggnadsprojekt slutfördes 2018. Inom projektet granskades
nuläget och den nuvarande användningen i fråga om alla
byggnadsobjekt som beviljades understöd 1988–2013.
Sammanlagt 548 begäranden om utredningar skickades
till kommuner, avtalsbrandkårer och räddningsverk. Beslut
om återkrav fattades för 50 projekts del, och sammanlagt
648 825 euro återbetalades till fonden till följd av kontrollprojektet. Projektet ökade kännedomen inom räddningsväsendet om de villkor som hänför sig till fondens beslut. Som en
följd av projektet har kommunerna aktivt kontaktat fonden
då man planerat ändringar i användningen av understödet.
I och med kontrollprojektet infördes dessutom en praxis där
den aktör som beviljats understöd för ett byggnadsprojekt
får en mässingsplakett med information om fondens understöd, som ska placeras vid entrédörren på den byggnad som
fått understöd.
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År 2017 började fonden göra granskningsbesök vid understödsobjekt som en del av understödspraxisens kontrollprocess. År 2017–2020 gjordes sammanlagt 53 granskningsbesök, varav 13 år 2020. Av de granskningar som utfördes
under berättelseåret utfördes två av en utomstående aktör
på uppdrag av fonden. Av granskningarna gällde en mindre
understöd, fyra byggnadsprojekt, sex materielprojekt och
två forsknings- och utvecklingsprojekt.
Godkännande av den första resultatmålshandlingen
Det har gjorts ändringar i lagen om brandskyddsfonden,
vilka trädde i kraft den 1 januari 2019. Enligt 10 § 1 mom. i
lagen godkänner inrikesministeriet fondens resultatmål på
framställning av fondens styrelse. Fondens första resultatmålshandling för 2020 undertecknades den 28 november
2019. Enligt resultatmålshandlingen ska fonden rikta understöden med hjälp av en ny typ av ansökningsförfarande
där vissa forsknings- och utvecklingsprojekt prioriteras samt
vid behov uppdatera de strategiska riktlinjerna för fondens
understödsverksamhet. Fonden ska främja avtalsbrandkårsverksamhetens kontinuitet och verksamhetsförutsättningar
och med hjälp av understöd för byggnadsprojekt bidra till
att säkerställa att räddningsväsendet har ändamålsenliga
lokaler. Fonden ska även effektivisera sin kommunikation
och i sin verksamhet tillämpa god förvaltningssed och riskhantering samt dela ut en så stor del som möjligt av de
influtna brandskyddsavgifterna i form av understöd. Enligt
genomförandeplanen för Brandskyddsfondens strategi ska
fonden även utveckla projekthanteringen och delta i utvecklingen av projektet för utveckling och digitalisering av
statsunderstödsverksamheten.
Fonden nådde de mål som satts upp för 2020. I bokslutets
texter redogörs det för uppnåendet av målen. Fonden beviljade avtalsbrandkårerna sammanlagt 173 mindre understöd, materielunderstöd och byggnadsprojektunderstöd,
med vilka avtalsbrandkårsverksamhetens kontinuitet och
verksamhetsförutsättningar tryggas. Fonden gjorde sin
kommunikation mer mångsidig och deltog aktivt i projektet för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten. Under berättelseåret kunde fonden bifalla alla
ansökningar om understöd för byggnadsprojekt som inkom. Fonden införde ett ansökningsförfarande med prioriterade områden 2019 och de första besluten fattades
2020. Inom forsknings- och utvecklingsprojekt prioriterades brandsäkerhet i bostäder, brandsäkerhet vid byggande
samt effektiviteten och kapaciteten i räddningsväsendets
tjänster. Under berättelseåret lyckades man väl med att rikta understöden till de prioriterade områdena. Under 2020
inom sammanlagt 46 understödsansökningar, varav 24
inom förfarandet med prioriterade områden. 27 projekt beviljades understöd, och av dessa gällde 13 prioriterade om-
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råden. Man beslutade att uppdatera strategin 2021–2022,
så att riktlinjerna för reformen av räddningsväsendet kan
beaktas i de områden som fonden prioriterar.
Elektronisk dokument- och ärendehantering
Inrikesministeriet och Brandskyddsfonden använder förvaltningsområdets gemensamma ärendehanteringssystem
Acta, i vilket alla ärenden som behandlas vid fonden registreras och arkiveras. Tills vidare använder fonden inte någon
plattform för elektronisk ärendehantering.
Rutinerna för ärendehantering ses för närvarande över
i hela statsrådet. 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 statsunderstödsprocess som omfattar hela
statsförvaltningen och som inbegriper en enhetlig kundorienterad verksamhetsmodell (den s.k. VA 2.0-modellen)
och informationssystem. Sekretariatet deltog i arbetet med
att definiera den digitala lösningen, vilket skedde i form av
cirka 25 workshoppar. Det intensiva arbetet i workshoppar
fortsätter även under 2021.
Målet är att förenkla och automatisera fondens ansökningsoch beslutsprocesser under de kommande åren. Brandskyddsfonden ska enligt tidsplanen kunna börja testa den
nya lösningen för utlysning av understöd hösten 2021.
Ärendehanteringssystemet Vahva, som är gemensamt
för alla ministerier, har stegvis tagits i bruk 2018–2021. Vid
inrikesministeriet införs Vahva sannolikt i mars 2021 och
ersätter det nuvarande ärendehanteringssystemet Acta.
Övergången till Vahva påverkar också genomförandet av
fondens e-tjänster. Fondens hela dokumenthantering överförs tillfälligt till Vahva innan man övergår till det nya informationssystemet för statsunderstöd.
Vahva innehåller alla moderna informationshanteringsfunktioner, såsom ärendehantering, dokumenthantering, lagring och informationsstyrningssystem samt stöd för automatisering av processerna. Tjänsterna kommer sannolikt att
genomföras i form av en lösning för elektronisk hantering
av statsunderstöd som integreras i Vahva-systemet.
Kommunikation
Brandskyddsfonden tillhandahåller aktiv och aktuell kommunikation via fondens webbplats och sociala medier. På
sitt Twitter-konto informerar fonden varje vecka om styrel-

sens beslut samt publicerar korta meddelanden och annan
aktuell information, såsom uppgifter om slutförda forsknings- och utvecklingsprojekt och deras effekter. År 2020
publicerade fonden 43 egna tweetar, varav de populäraste var en presentationsvideo om fondens verksamhet och
tweetar om offentliggörandet av innovationspriset, styrelsebytet och resultaten av de projekt som fonden finansierat. På
Twitter fokuserade man framför allt under slutet av året på
projektnyheter. Fonden tweetade 19 gånger om slutförda
projekt som beviljats understöd av fonden, inklusive slutresultat och artiklar.
Nättidningen på fondens webbplats uppdateras ungefär
en gång i månaden med informativa nyheter av intresse för
branschen. Under hösten publicerade Brandskyddsfonden
en nyhet som handlade om att forskarstuderande som bedriver forskning på räddningsväsendets område kan ansöka om understöd. Syftet med nyheten var att uppmuntra
personer att ansöka om ett personligt stipendium för forsknings- och utvecklingsprojekt. Artikeln ingick också i det 7:e
nyhetsbrevet för räddningsväsendets forskarstuderande.
På fondens webbplats finns sedan 2019 en förteckning över
pågående forsknings- och utvecklingsprojekt. Projekten
presenteras både enligt ämne och enligt sökande, och förteckningen uppdateras i samband med att nya understöd
beviljas samt vid årsskiftet.
Fonden genomförde en enkät inom försäkringsbranschen
hösten 2020. Motsvarande enkäter har gjorts 2016 och 2011.
Enkäten ger information om förändringar och framtidsperspektiv när det gäller brandsäkerheten framför allt ur försäkringsbranschens perspektiv. Enkäten hade samma innehåll
som de tidigare enkäterna. Sex försäkringsbolag deltog i
enkäten, och de representanter för försäkringsbolagen som
besvarade enkäten hör till riskhanteringsgruppen. Resultaten av enkäten beaktas när man beslutar vilka områden som
ska prioriteras för forsknings- och utvecklingsprojektens
del. De nuvarande prioriterade områdena gäller till slutet av
2022.
Den första ansökningsomgången där vissa forsknings- och
utvecklingsprojekt prioriterades utlystes 2019, och man kunde ansöka om understöd inom tre områden: brandsäkerhet
i bostäder, brandsäkerhet vid byggande samt effektiviteten
och kapaciteten i räddningsväsendets tjänster. De prioriterade områdena fastställs för tre år i taget, varefter en ny bedömning görs i samarbete med räddningsväsendets experter. Vid ansökan prioriteras de viktigaste områden inom vilka
fonden särskilt önskar att det genomförs forskningsprojekt.
Syftet med de prioriterade områdena är att hjälpa dem som
ansöker om understöd att hitta viktiga forskningsämnen
med anknytning till förebyggande av bränder och främjande av räddningsväsendet samtidigt som fonden säkerställer

att den får ansökningar som gäller sådana forskningsprojekt
som räddningsbranschen har störst nytta av inom ramen för
lagstiftningen för fonden.
I slutet av våren uppdaterades publikationen om slutförda
forsknings- och utvecklingsprojekt som fått understöd från
fonden. Publikationen innehåller uppgifter om alla forsknings- och utvecklingsprojekt som slutförts 2010–2019,
sammanlagt 348 stycken. Understödstagarna har nytta av
den omfattande 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 då
dessa finns att tillgå. Materialet uppdateras årligen. Publikationen finns (på finska) på fondens webbplats.
År 2019 fick de som beviljats understöd för byggnadsprojekt för första gången en mässingsplakett tillsammans med
beslutet 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 det här sättet förbättras fondens kommunikation och understödspraxisens effekter.
En video om Brandskyddsfondens innovationspris görs årligen, där man presenterar vinnarna och de innovationer som
belönats. En sådan video har nu gjorts sex år i rad. Videon för
2020 kan ses på fondens YouTube-kanal.
Hösten 2020 trädde EU:s tillgänglighetsdirektiv i kraft (Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av den
26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer). Direktivets
syfte är att med hjälp av gemensamma tillgänglighetskrav
säkerställa att tillgängligheten avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer förbättras. Alla
ska ges lika möjligheter att använda onlinetjänster. I enlighet
med direktivet ändrades Brandskyddsfondens ansökningsmeddelanden och protokoll så att de stämmer överens med
direktivet. Även en stor del av det övriga materialet på fondens webbplats förnyades. På grund av den stora mängden
data har allt material inte kunnat omarbetas så att det motsvarar direktivet, varvid bristerna i tillgängligheten anges i
tillgänglighetsutlåtandet på Brandskyddsfondens webbplats (på finska).
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1.4 Personal samt hantering och utveckling av mänskliga resurser
Brandskyddsfondens styrelse ansvarar för förvaltningen
av fonden och för att ekonomin och verksamheten organiseras på ett ändamålsenligt sätt. Styrelsen består av en
ordförande samt sju medlemmar, som 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
1.3.2020–28.2.2023.
Som ledamöter utnämns en företrädare för inrikesministeriets räddningsavdelning, en företrädare för kommunernas
centralorganisation, en företrädare för försäkringsbranschens centralorganisation samt fyra övriga medlemmar.
Enligt etablerad praxis har två riksdagsledamöter, en räddningsdirektör och en företrädare för räddningsbranschens
organisationer ingått i styrelsen.
Brandskyddsfonden har inga egna planer eller program för
hantering och utveckling av fondens mänskliga resurser,
utan fondens sekretariat omfattas av inrikesministeriets planer och program. Fondens anställda deltar i resultat- och
utvecklingssamtal i enlighet med inrikesministeriets praxis.
Sekretariatet deltar årligen i utbildning enligt personalens
och fondens särskilda behov. År 2020 deltog man till exempel i webbplats- och informationshanteringsutbildning, i
utbildningen Voimavaroja arkeen och i ledarutbildningen
JOKO 62. I statsförvaltningens arbetstrivselenkät VMBaro

för 2020 angav fondens styrelse som sitt utvecklingsmål att
möjliggöra ett fruktbart arbete för alla.
Utöver de ordinarie mötena ordnar styrelsen årligen ett aktualitetsseminarium där man tillsammans med de anställda
vid fonden diskuterar utvecklingen av verksamheten, får information om fondens understödsobjekt och hör anföranden om aktuella teman inom räddningsväsendet. År 2020
ordnades mötes- och utvecklingsseminariet på distans på
grund av coronapandemin. Teman var den kommande reformen av räddningsväsendet och de strategiska riktlinjerna i samband med den.
Brandskyddsfondens anställda är i inrikesministeriets tjänst.
Vid fonden arbetar fyra heltidsanställda personer i tjänsteförhållande. Av de anställda har tre avlagt en högre högskoleexamen (varav en dessutom en doktorsexamen inom
ett annat område) medan de övriga som arbetat vid fonden haft en lägre yrkeshögskoleexamen. Dessutom hade
fonden en praktikant under en del av året. Generalsekreterarens uppgifter fastställs i inrikesministeriets förordning
om Brandskyddsfondens arbetsordning (947/2010). Sekretariatet uppgifter anges i befattningsbeskrivningarna, som
Brandskyddsfondens styrelse fastställer i enlighet med förordningen. Den situation med vikariat inom sekretariatet
som länge pågått kunde åtgärdas under 2020 och tre personer anställdes på ordinarie tjänster.

Styrelsens sammansättning 1.1–28.2.2020:
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, specialforskare, Organisationer inom räddningsbranschen
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Styrelsens sammansättning 1.3–31.12.2020:
Ordförande

Päivi Nerg, understatssekreterare, finansministeriet

Medlemmar

Mika Kättö, lagstiftningsdirektör, inrikesministeriet
personlig suppleant 1.3–31.10.2020 Linda Viitala, specialsakkunnig, inrikesministeriet,
1.11–31.12.2020 Tanja Ulvinen, ledande sakkunnig, inrikesministeriet
Vesa-Pekka Tervo, utvecklingschef, Finlands Kommunförbund
personlig suppleant Minna Mättö, jurist, Finlands Kommunförbund
Petri Mero, ledande sakkunnig, Finanssiala ry
personlig suppleant Lea Mäntyniemi, direktör, Finanssiala ry
Paula Werning, riksdagsledamot, Socialdemokratiska riksdagsgruppen
personlig suppleant Raimo Piirainen, riksdagsledamot, Socialdemokratiska riksdagsgruppen
Mari Rantanen, riksdagsledamot, Sannfinländarnas riksdagsgrupp
personlig suppleant Olli Immonen, riksdagsledamot, Sannfinländarnas riksdagsgrupp
Jaakko Pukkinen, räddningsdirektör, Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk
personlig suppleant Sirpa Heiskanen, ekonomi- och förvaltningschef, Räddningsverket
i Uleåborg-Nordöstra Österbotten
Brita Somerkoski, specialforskare, Organisationer inom räddningsbranschen
personlig suppleant Jari Hyvärinen, räddningsdirektör, Organisationer inom räddningsbranschen

1.5 Bokslutsanalys
1.5.1 Finansieringsstruktur
Brandskyddsfonden är en fond som står utanför statsbudgeten. Brandskyddsfondens intäkter 2020 bestod av brandskyddsavgifter som försäkringsbolag betalat till fonden för
2019 (11 391 058 euro). Var och en som bedriver försäkringsrörelse i Finland är skyldig att betala brandskyddsavgift. Ett
utländskt EES-försäkringsbolag som i Finland fritt tillhandahåller försäkringstjänster ska i Finland ha ett ombud för betalning av brandskyddsavgiften. Brandskyddsavgifterna 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 avgifterna (11 012 492 euro) var cirka 2,1 procent mindre än 2017
(11 248 334 euro). År 2019 ökade de influtna brandskyddsavgifterna igen och uppgick till 11 402 540 euro, vilket var en
ökning med cirka 3,5 procent jämfört med 2018. År 2020 var
de influtna brandskyddsavgifterna i stort sett oförändrade
jämfört med 2019.
Fonden följer den ekonomiska utvecklingen och hur den
kommer att påverka de influtna brandskyddsavgifterna under kommande år. Förändringarna i de influtna avgifterna
tas i beaktande i den årliga ekonomiplaneringen. Dessa för-

ändringar beror på storleken på de influtna premieinkomsterna från brandförsäkringar per år, vilket påverkas av den
allmänna ekonomiska situationen och aktiviteten samt försäkringsavgifternas utveckling.

1.5.2 Budgetutfall
För Brandskyddsfonden utarbetas årligen en genomförandeplan för strategin samt en ekonomiplan som innehåller
en budget och en dispositionsplan. Brandskyddsfondens
styrelse godkände på sitt möte den 26 november 2019
budgeten och dispositionsplanen för medlen för 2020. Man
bedömde då att de redovisade intäkterna skulle uppgå till
cirka 11,1 miljoner euro, och utfallet på 11,4 miljoner euro
motsvarade bedömningen väl.
Utdelningen av understöd lyckades väl under 2020 eftersom räkenskapsperiodens överskott endast var 1 246 euro.
De influtna brandskyddsavgifterna uppgick till 11 391 058
euro och de outnyttjade understöden till 849 336 euro. Det
totala belopp som fanns tillgängligt för understöd och förvaltningsutgifter var därmed 12 240 394 euro. De nya beviljade understöden (11 930 263 euro) och de realiserade förvaltningsutgifterna (347 487 euro) uppgick till sammanlagt
12 278 635 euro.
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I budgeten för 2020 beräknades cirka 8,1 miljoner euro gå
till att betala understöd på basis av beslut som fattats under tidigare år medan 10,7 miljoner euro anslogs för nya
beslut. Man beslutade att genom nya beslut enligt dispositionsplanen anslå 1,9 miljoner euro till byggnadsprojekt,
1,88 miljoner euro till materielprojekt, 3,22 miljoner euro till
allmänna understöd för organisationer, 3,3 miljoner euro till
forsknings- och utvecklingsprojekt och 0,4 miljoner euro till
mindre understöd för avtalsbrandkårer.
Fondens styrelse beslutade (protokoll 2/2020) att man under de kommande åren ska sträva efter en måttlig minskning av fondens kapital. Som en följd av detta beviljades
under berättelseåret sammanlagt 1,16 miljoner euro mer
i understöd än vad man hade budgeterat för 2020. Detta
möjliggjordes även av att de influtna brandskyddsavgifterna var större än väntat och av att beloppet av outnyttjade
understöd var betydande. På grund av coronasituationen
utnyttjades ett rekordantal understöd under det budgeterade beloppet. Genom aktiv ekonomisk uppföljning kunde
dessa understöd delas ut på nytt i form av nya understöd
under berättelseåret, varför de inte bidrog till att fondens
eget kapital ökade.
Till byggnadsprojekt beviljades ytterligare 0,18 miljoner
euro, till materielprojekt 0,51 miljoner euro och till forsknings- och utvecklingsprojekt 0,44 miljoner euro. De understöd som beviljades för avtalsbrandkårernas mindre materielanskaffningar motsvarade nästan planen och underskred
de reserverade medlen med cirka 34 000 euro. Under be-

rättelseåret aktualiserades ett flertal viktiga forsknings- och
utvecklingsprojekt samt byggnadsprojekt som fonden beslutade att stödja.
I verksamhets- och ekonomiplanen för 2020 reserverades
sammanlagt 400 000 euro för fondens förvaltningsutgifter. De realiserade förvaltningsutgifterna var sammanlagt
347 771 euro (2019: 370 771 euro). Utvecklingen av fondens
plattform för elektronisk ärendehantering medförde inga
kostnader.
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 (förbindelser) redovisas i bokföringen under kortfristiga skulder.
Resultatregleringarna i balansräkningen inkluderar alla förbindelser som inte hade betalats ut vid utgången av 2020.
I ekonomiplanen dras de uppskattade förvaltningsutgifterna 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 understöd.
Hur väl målet uppnås beror förutom på de influtna brandskyddsavgifterna även på hur mycket understöd som inte
utnyttjas samt på återbetalningar och återkrav.
De influtna brandskyddsavgifterna har under de senaste
tjugo åren ökat positivt (diagram 5), vilket innebär att allt
fler sökande har kunnat beviljas understöd.

Diagram 4. Jämförelse av budgetutfallet 2020
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Diagram 5. Influtna brandskyddsavgifter i relation till beviljade understöd 2001–2020
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I diagrammet beaktas inte förvaltningsutgifternas andel, som täcks med influtna brandskyddsavgifter.

Mellan 2001 och 2017 ökade de influtna brandskyddsavgifterna. År 2018 skedde emellertid en nedgång, varefter de
influtna avgifterna på nytt ökade 2019 och hölls på samma
nivå 2020. Enligt nuvarande bedömning kommer de influtna brandskyddsavgifterna under 2021 sannolikt att ligga på
samma nivå som 2020, dvs. cirka 11,3–11,4 miljoner euro.
Enligt styrelsens beslut ska en eventuell överskridning av det
beräknade beloppet användas för forsknings- och utvecklingsprojekt.
Man strävar 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 utdelningen av understöd
under det innevarande året.
Orsaken till outnyttjade understöd är vanligen att ett projekt
medfört lägre kostnader än väntat. Ibland är orsaken till att understöd inte utnyttjats att projektets alla kostnader inte godtas
som kostnader i samband med redovisningsgranskningen.
Fonden informerar om vilka kostnader som godkänns i ansökningsmeddelandena och anvisningarna. Det är mycket sällan
som ett projekt inte genomförs över huvud taget. I till exempel
byggnadsprojekt är en förutsättning att kommunen förbundit
sig att inleda projektet samma år som understödet beviljas.
Projektet ska också vara godkänt i kommunens budget.

De frigjorda förbindelserna för avslutade projekt med outnyttjade understöd uppgick under berättelseåret till sammanlagt 849 336 euro. Dessa var totalt 42 stycken, varav 28
var forsknings- och utvecklingsprojekt, 6 byggnadsprojekt, 5
materielprojekt och 3 allmänna understöd. På grund av coronaåret underskred många forsknings- och utvecklingsprojekt
budgeten, eftersom en del av de förväntade resekostnaderna, utbildningskostnaderna och personalkostnaderna inte
uppstod. Dessutom genomfördes de stora nationella kampanjerna huvudsakligen virtuellt. Det största outnyttjade
understödet på 78 406 euro hänförde sig till SPEK:s projekt
Brandsäkerhetsveckan. Beloppet av outnyttjade understöd
har under de senaste sex åren varierat mellan 316 132 euro
och 849 336 euro.
TABELL 13.

Outnyttjade understöd (frigjorda förbindelser)
2015–2020
År

Euro

2020

849 336

2019
2018
2017
2016
2015

602 576
491 509
336 574
561 786
682 924
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1.5.3 Intäkts- och kostnadskalkyl
I bokslutet redovisas talen för räkenskapsperioden 2020 i
euro och jämförelsetalen för 2019.
Brandskyddsfondens intäkter 2020 bestod i sin helhet av
brandskyddsavgifter som försäkringsbolag betalat till fonden för 2019 (11 391 058 euro).
År 2020 hade fonden inga intäkter till följd av återkrav. Under berättelseåret gjordes en återbetalning av obehörig
vinst (återbetalning av understöd på eget initiativ), som
uppgick till 3 606 euro.
De realiserade förvaltningsutgifterna (verksamhetskostnader) var 2020 sammanlagt 347 487 euro (2019: 370 771
euro). Förvaltningskostnadernas andel i förhållande till de
influtna brandskyddsavgifterna var liten: 3,05 procent (2019:
3,25 procent).
Personalkostnaderna i intäkts- och kostnadskalkylen
(27 300 euro) inkluderar styrelsens arvoden och övriga
arvoden inklusive arbetsgivarprestationer. Sekretariatets lönekostnader ingår i inköp av tjänster och utgör den största
utgiftsposten i den kostnadskategorin. Antalet anställda har
stabiliserats till fyra tjänsteinnehavare plus en praktikant under en del av året. Vid sekretariatet hölls en tjänstledighet på
en månad under berättelseåret.
Fonden köpte tjänster (inkluderar alla konton som börjar
med 43) för sammanlagt 317 736 euro under 2020 (2019:
330 106 euro). De köpta tjänsterna (de konton som börjar
med 43) inkluderar tryckkostnader, annons-, reklam- och
marknadsföringstjänster, post- och datakommunikationstjänster, ekonomi- och personalförvaltningstjänster, utbildningstjänster, kosthållning, expert- och forskningstjänster,
köp av tjänster från statliga ämbetsverk och inrättningar,
kostnader för samarbete samt övriga tjänster.

Kontot Inköp av tjänster från statens ämbetsverk och inrättningar (43950000) togs ur bruk i början av 2020. De i
kontot inkluderade lönekostnaderna för sekretariatet och
avtalsfaktureringarna från Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) har nu bokförts på
separata konton. Sekretariatets löner har bokförts på kontot
Kostnadsersättningar för samarbete (43968000). Kostnaderna uppgick under berättelseåret till 278 644 euro. Serviceavgifterna till Palkeet har bokförts på kontot Inköp av ekonomi- och personalförvaltningstjänster, interna (43280000).
Kostnaderna uppgick under berättelseåret till 17 857 euro.
Sedan 2018 har moms lagts till i faktureringen av Palkeets
serviceavgift. Eftersom fonden står utanför budgetekonomin och är en egen bokföringsenhet ska fonden betala
moms på avgiften.
Löner och arvoden till utomstående inklusive pensionskostnader och övriga lönebikostnader uppgick till 27 300 euro
(2019: 22 592 euro) och resetjänsterna till 495 euro (2019:
5 484 euro). År 2020 var resetjänsternas andel liten eftersom möten på grund av coronapandemin ordnades på distans och sekretariatet endast kunde genomföra en del av
granskningsbesöken.
TABELL 15.

Resetjänster och Serviceavgifter till Palkeet 2016–
2020

År

Resetjänster (euro),
konto 45020001

Serviceavgifter till
Palkeet (euro),
konto 43280000

2020

495

17 857

2019

5 484

10 711

2018

6 930

12 387

2017

3 288

13 448

2016

8 007

14 446

TABELL 14.

Löner och arvoden till utomstående samt lönekostnader för sekretariatet sammanlagt
År

Totalt, euro

Årsverken vid sekretariatet

305 944

Löner och arvoden till utomstående, Lönekostnader för sekretariatet,
euro
euro
27 300
278 644

2020
2019

305 219

22 592

282 627

4,75

2018

256 189

21 545

234 644

4,12

2017

236 574

22 516

214 058

3,73

2016

241 253

23 384

217 869

3,98

4,29

Åren 2016–2017 har en del av fondens fyra anställda haft tjänstledigt. År 2018 hade fonden fyra tjänsteinnehavare plus en praktikant under en
del av året, medan fonden 2019 hade fyra tjänsteinnehavare plus en praktikant under nästan hela året. År 2020 hade fonden fyra tjänsteinnehavare fyra plus en praktikant under cirka fyra månader.
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Bild 13. Fondens sekretariat 2020. På bilden från höger generalsekreterare Johanna Herrala, styrelsens specialsakkunniga, assistent Solja Kumpulainen och sakkunnig Katri Päivärinta. Päivärinta började arbeta vid fonden i slutet av 2020. På bilden saknas planerare Sanna Virtaniemi, som
arbetade vid fonden till slutet av september.

År 2020 var kostnaderna för överföringsekonomin
11 032 927 euro (2019: 10 773 308 euro). Kostnaderna för
överföringsekonomin bestod 2020 av beviljade understöd
och återbetalda understöd. En del av kostnaderna för överföringsekonomin 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. Kostnaderna för överföringsekonomin består av intäktsöverföringar till lokalförvaltningen, näringslivet, sammanslutningar
utan vinstsyfte, hushåll och statsförvaltningen.
Kostnaderna till lokalförvaltningen var 4 208 005 euro under
berättelseåret, dvs. 74 489 euro mer än året innan (4 133 516
euro). Kostnaderna till näringslivet var 24 391 euro, medan
de år 2019 var 224 230 euro. Kostnaderna till sammanslutningar utan vinstsyfte var 5 250 265 euro. År 2019 var kostnaderna till sammanslutningar utan vinstsyfte 5 613 277
euro. Kostnaderna till statsförvaltningen var 1 580 435 euro,
medan motsvarande kostnader 2019 var 767 765 euro. Det

är normalt att kostnaderna för överföringsekonomin varierar
från år till år. Variationen i kostnaderna för överföringsekonomin beror både på variationer i beviljat understöd och på
understödsbelopp som intäktsförts i fonden på grund av att
projekt avslutats utan att allt understöd utnyttjats.
Det negativa beloppet -30 169 euro på kontot Till hushållen
beror på att ett outnyttjat understöd på 52 168 euro som
hänför sig till SPEK:s projekt NouHähä 2020 hade bokförts på
det kontot. Saldot på konto 82620000 (Till hushållen) borde ha varit 21 999 euro (nu -30 169 euro), medan saldot på
konto 82510000 i sin tur skulle ha varit 5 285 724 euro (nu
5 337 892 euro).
Understödsbeloppen på statsförvaltningens kostnadskonto
82910000 var större än året innan. Av de understöd som beviljades högskolor var det största det understöd på 357 051
euro som beviljades Aalto-universitetet. År 2020 beviljades
Räddningsinstitutet 8 understöd som tillsammans uppgick till 1 000 594 euro. Av detta belopp utnyttjades inte
275 877 euro. År 2019 hade Räddningsinstitutet beviljats 10
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understöd till ett sammanlagt belopp på 743 383 euro, varav 314 229 inte utnyttjades. I övrigt noteras inga särskilda
avvikelser när det gäller enskilda bokföringsposter. År 2020
fattades inga beslut om återkrav.
Räkenskapsperiodens överskott under berättelseåret var
1 246 euro. Överskottet var 244 641 euro mindre än året
innan (245 887 euro). Räkenskapsperiodens resultat var
mycket gott eftersom Brandskyddsfondens mål är att uppnå nollresultat genom att dela ut intäkterna från brandskyddsavgifterna i form av understöd till projekt som främjar förebyggande av bränder samt räddningsverksamheten.
Räkenskapsperiodens överskott har upptagits under eget
kapital i balansräkningen.

1.5.4 Balansräkning

En eventuell överskridning av de beräknade influtna brandskyddsavgifterna ska enligt styrelsens riktlinjer riktas till
forsknings- och utvecklingsprojekt.
På grund av fondens mötesrytm fattades besluten om allmänna understöd 2021 (3 290 000 euro) liksom tidigare år
vid det sista styrelsemötet (den 26 november 2020). Tack
vare denna praxis kan de första redovisningarna göras direkt efter årsskiftet. De allmänna understöden betalas i regel med framförhållning i tre omgångar under 2021, och
slutredovisningen görs våren 2022 utifrån de kostnader
som uppstått. Dessa förbindelser är inte upptagna i de kortfristiga resultatregleringarna i balansräkningen 2020, utan
räknas som förbindelser för 2021 och har inkluderats i kostnaderna för överföringsekonomin och i de kortfristiga resultatregleringarna som nya beslut den 1 januari 2021.

Brandskyddsfondens finansieringstillgångar (samlingskontofordran på staten) var vid ingången av räkenskapsperioden sammanlagt 23 296 647 euro och vid utgången
22 247 682 euro. Beloppet vid utgången av räkenskapsperioden inkluderar resultatregleringar för 885 euro. Resultatregleringarna utgörs av brandskyddsavgifter som betalats
under 2021. På de fordringar som fonden har på staten betalas ingen ränta.

Räkenskapsperiodens överskott var 1 246 euro. Efter överföringen av överskottet uppgår fondens eget kapital till
10 276 171 euro. Tack vare de ovan anförda orsakerna har
fonden fortfarande en utmärkt faktisk likviditet och ekonomisk ställning.

Fondens kortfristiga främmande kapital var i slutet av räkenskapsperioden 11 971 511 euro, varav kortfristiga
leverantörsskulder utgjorde 5 334 euro, överföringsekonomins vederlagsfria skulder 685 755 euro och obetalda
förbindelser baserade på Brandskyddsfondens tidigare beslut 11 278 999 euro (12 272 361 euro i slutet av föregående år). Dessa förbindelser är upptagna i fondens kortfristiga
resultatregleringar.

1.5.5 Finansieringskalkyl

Brandskyddsfondens fordringar på försäkringsbolag och andra betalningsskyldiga för 2020 beräknades uppgå till cirka
11,1 miljoner euro. Brandskyddsavgifterna ska enligt 5 § i lagen om brandskyddsfonden betalas till Brandskyddsfonden
senast den 31 december 2020. Dessa belopp redovisas inte
som fordringar i Brandskyddsfondens bokföring. I de brandförsäkringsavgifter som försäkringsbolagen tar ut ingår en
brandskyddsavgift på 3 procent som i bolagens balansräkningar av den 31 december 2020 syns som en skuld till staten, och den har dragits av från bolagens premieintäkter.
Inflödet av avgifter 2020, som redovisas till fonden i slutet
av 2021, kommer enligt nuvarande uppgifter sannolikt att
ligga på samma nivå som året innan, dvs. cirka 11,4 miljoner
euro. Den minskning av influtna brandskyddsavgifter som
förekom 2018 verkar ha upphört och inflödet förväntas
förbli på nuvarande nivå. Det redovisade inflödet 2020 var
11 391 058 miljoner euro, varför det inflöde som redovisas
2021 förväntas vara ungefär lika stort.
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De uppgifter som ska ges i bilagor till bokslutskalkylerna
finns nedan i denna bokslutshandling.

I fondens finansieringskalkyl redovisas penningflödet från
fondens egen verksamhet, penningflödet från överföringsekonomin samt penningflödet från finansieringen över en
treårsperiod (2018–2020). År 2020 var penningflödet från
fondens egen verksamhet 11,03 miljoner euro, dvs. endast cirka 0,1 procent större än 2019 (11,02 miljoner euro).
År 2018 var penningflödet från fondens egen verksamhet
10,69 miljoner euro. Förändringen i penningflödet från fondens egen verksamhet beror på en ökning eller minskning
av de influtna brandskyddsavgifterna på årsnivå.
År 2020 var kostnaderna för överföringsekonomin (11,03
miljoner euro) 2,4 procent högre än året innan (10,77 miljoner euro). År 2018 var kostnaderna för överföringsekonomin 10,18 miljoner euro. År 2020 uppgick penningflödet
från finansieringen till -1,05 miljoner euro, medan det föregående år var 1,58 miljoner euro och året dessförinnan 0,2
miljoner euro.
Fondens likvida medel (22,25 miljoner euro) minskade
jämfört med året innan (23,3 miljoner euro). Totalt uppgick
minskningen till 1,05 miljoner euro (4,5 procent). År 2019
ökade fondens likvida medel med 1,82 miljoner euro (8,5
procent) jämfört med 2018. Förändringen i likvida 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 basis av detta och som gäller den interna kontrollens tillstånd
och de viktigaste utvecklingsbehoven (utlåtande om utvärdering och bekräftelse gällande den interna kontrollen). I
utlåtandet om utvärdering och bekräftelse gällande den
interna kontrollen konstateras ändamålsenligheten och tillräckligheten när det gäller den interna kontrollen och riskhanteringen samt den interna kontrollens tillstånd och de
viktigaste utvecklingsbehoven.

I detta avsnitt redogörs det för hur enkäten 2019 har inverkat på den nya styrelsens verksamhet under verksamhetsåret samt för de riskbedömningar baserade på en riskkarta
som styrelsen gjorde i slutet av 2020.

Inverkan av enkäten 2019 under berättelseåret

Brandskyddsfonden presenterar sitt utlåtande om bekräftelse på grundval av den utvärdering som gjordes 2020. Tidigare utvärderingar av fonden beskrivs ingående i boksluten för
2016–2019 samt i korthet i detta bokslut.

År 2018 beslutade fondens styrelse att en enkät som bygger
på utvärderingsmodellen för intern kontroll och riskhantering ska genomföras en gång under varje styrelses mandatperiod, med ungefär tre års mellanrum. Under mellanåren
rapporteras det om den interna kontrollens och riskhanteringens tillstånd genom en fördjupning av tidigare material
eller genom att andra metoder används som grund för en
utvärdering. Enkäter om den interna kontrollen och riskhanteringen har gjorts 2016 och 2019. Nästa enkät görs enligt
planen under den nuvarande styrelsens sista verksamhetsår
2022.

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 2017,
2018 och 2020.

Enkäterna har grundat sig på den utvärderingsram som utarbetats av den delegation för intern kontroll och riskhantering som tillsatts av statsrådet. Enkäten 2016 baserade sig
på en snäv utvärderingsram medan enkäten 2019 gjordes
enligt en förnyad utvärderingsram. Den nya utvärderingsramen grundar sig på modell COSO 2013 och är indelad i fem
delområden: 1. Kontrollmiljö, 2. Riskbedömning, 3. Kontroll-

Diagram 6. Den interna kontrollens och riskhanteringens tillstånd i fonden
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Sju av åtta medlemmar i Brandskyddsfondens styrelse svarade på enkäten 2019. Utvärderingsskalan var bra, ganska bra, måttligt och svagt. Det
sammanräknade medeltalet 3,7 för de fem utvärderingsområdena var bra. Utvärderingsområdenas poäng: Kontrollmiljö = 3,8. Övervakning/
uppföljning = 3,8. Information och kommunikation = 3,8. Kontrollåtgärder = 3,6. Riskbedömning = 3,5.

Bokslut 2020 37

åtgärder, 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 anpassas för fonden (t.ex. ändras ämbetsverk till fond).
I enkäten ombeds respondenterna utvärdera målbilden för
den interna kontrollen och riskhanteringen. Definitionen av
målbilden grundar sig på de allmänna krav som gäller statsförvaltningen och som bland annat fastställs i lagen och
förordningen om statsbudgeten, i förvaltningslagen och i
statstjänstemannalagen. I enkäten bedöms hur väl de fastställda målen uppnås i Brandskyddsfonden.
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 delområdena var små. De bästa omdömena fick kontrollmiljö,
information och kommunikation samt övervakning/uppföljning (medeltal 3,8). Medeltalet för kontrollåtgärder var
3,6 och förfarandena för riskbedömning 3,5.
Till utvecklingsobjekt valdes hela delområdet riskbedömning samt utvecklingen av strategins innehåll. Från de andra delområdena valdes dessutom några mindre områden
som fått minst poäng. Sådana utvecklingsobjekt är en diskussion om styrelsens ansvar, uppgifter och befogenheter samt om bestämmelserna och kommunikationen om
dessa (kontrollmiljö), reformen och digitaliseringen av förfarandena kring statsunderstöd (kontrollåtgärder) samt en
genomgång av förfarandena vid oförutsedda situationer
(information och kommunikation). De områden som valdes
till utvecklingsobjekt hade fått goda poäng. Utvärderingsskalan i enkäten var bra, ganska bra, måttligt och svagt.
Fondens nya styrelse har under sitt första verksamhetsår
fokuserat på de utvalda delområdena i och med att understödsprocesserna har förenklats. Fonden har utvecklat projekthanteringen: de processer som rör allmänna understöd,
mindre understöd samt forsknings- och utvecklingsprojekt
har förenklats och utvecklats. Fondens sekretariat har aktivt
deltagit i projektet för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten, där fonden är pilotorganisation
tillsammans med tre andra aktörer (EUSA-fonderna/inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet samt
utrikesministeriet). Under den nya styrelsens första möten
diskuterades styrelsens ansvar och skyldigheter. På grund av
coronapandemin införde styrelsen framgångsrikt en praxis
med möten på distans.
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Riskkartan för 2020
Fondens styrelse har bedömt riskerna med hjälp av en riskkarta 2017, 2018 och 2020. Nedan redogörs det för den nya
styrelsens bedömning av risknivåerna. Riskerna på riskkartan
bedöms genom att man jämför risknivåerna med nivåerna
enligt den föregående motsvarande riskenkäten. Styrelsens
alla medlemmar och ordföranden gjorde med en bedömning av riskerna på fondens riskkarta. Riskerna har bedömts
med utgångspunkt i konsekvenserna och sannolikheten för
att riskerna realiseras. Riskkartorna beskriver 50 möjliga risker,
som bedömts med hjälp 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 digitalisering av ansökningsverksamheten (51
riskbeskrivningar).
Styrelsen bedömde att tre risker på riskkartan för 2020 var
sådana som man bör få kontroll över, nämligen den offentliga ekonomin, kommunerna och effekterna av revideringen
av lagstiftningen. Det är förståeligt att dessa rödmarkerades
och ansågs vara funktioner som man bör få kontroll över. Det
är ännu inte helt klart vilka långsiktiga konsekvenser coronapandemin kommer att få. Coronakrisen har ökat statens
skuldsättning, försämrat den ekonomiska tillväxten och belastat den offentliga ekonomin. Fondens styrelse svarade på
enkäten i slutet av 2020 då den andra coronavågen redan
hade ökat i styrka.
Dessutom pågår en stor reform som även omfattar räddningsväsendet, där ansvaret för och skötseln av räddningsväsendet överförs till de välfärdsområden som ska inrättas. Den
omfattande reformen kan skapa osäkerhet på grund av förändringarna och anpassningen till den nya situationen. Revideringen av lagstiftningen får även till följd att fonden ändrar
sin understödspolitik. Eftersom kommunerna inte kommer
att ansvara för räddningsväsendet i framtiden är det inte längre ändamålsenligt att de bygger nya brandstationer. Dessutom kommer välfärdsområdenas räddningsväsende att finansieras via statsbudgeten och räddningsverkens materiel att
övergå i välfärdsområdenas ägo, varför det i fortsättningen
inte längre är ändamålsenligt att bevilja specialunderstöd för
det lokala räddningsväsendets materielprojekt. Fonden kommer att få kontroll över funktionerna bland annat genom att
ändra de områden som prioriteras vid beviljandet av understöd och genom att uppdatera fondens strategi.
De funktioner som är markerade med grått på riskkartan
medför inga risker för fondens verksamhet. Sannolikheten
för att de risker som funktionerna med grönt medför ska
realiseras är mycket liten. Funktionerna med gult följs upp,
medan man bör få kontroll över funktioner med rött. Av
funktionerna på riskkartan för 2020 är 36 (71 procent) sådana som inte utgör någon eller endast en liten risk för fondens verksamhet. 15 (29 procent) av funktionerna följs upp.

Diagram 7. Brandskyddsfondens riskkarta 2020. Funktionerna i sig utgör inga risker. De kan innebära
utmaningar till exempel när det gäller kommunikation, utveckling, förändringar eller anpassning enligt
beskrivningarna nedan.
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TABELL 16.

Beskrivningar av risknivåerna i Brandskyddsfondens riskkarta 2017–2020
År

Röd,
risker som man bör
få kontroll över, st.

Gul, risker som
följs upp, st.

Grön,
liten sannolikhet
att risken realiseras, st.

Grå,
ingen risk för fondens
verksamhet, st.

Totalt

2020

3

12

22

14

51

2018

0

16

12

23

51

2017

3

11

11

25

50
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1.6.1 Granskningar och centrala observationer
relaterade till Brandskyddsfonden
Statens revisionsverk SRV har avgett revisorns årssammandrag daterat den 20 mars 2020 om revisionen av Brandskyddsfonden för 2019.
I årssammandraget behandlas den utförda revisionen samt
de centrala frågorna och slutsatserna i sammandrag. Dessutom preciseras de utlåtanden som ingår i revisionsberättelsen och motiveringarna till dem förtydligas.
I den årliga bedömningen konstateras det att verksamhetens lönsamhet och produktivitet sjönk 2019 jämfört med
året innan, men å andra sidan förkortades i regel understödens handläggningstider. Lönsamheten har mätts enligt
de uppkomna verksamhetskostnaderna per beslut och behandlat ärende. Produktiviteten har mätts i antal beslut och
behandlade ärenden per årsverke i sekretariatet.
Enligt utlåtandet om utvärdering och bekräftelse gällande
den interna kontrollen har Brandskyddsfonden identifierat
riskerna i samband med fondens verksamhet och utarbetat ändamålsenliga riskkartor. Riskenkäten baserade sig på
finansministeriets utvärderingsmodell och dess snäva ram
och hade formen av en följdenkät som utgick från den utvärderingsenkät som gjorts året innan.
När det gäller den interna kontroll som hänför sig till understöden granskade man i revisionen beslutsförfarandet
i samband med statsunderstöd samt understödsvillkorens
ändamålsenlighet och tillräcklighet. I årssammandraget
konstateras det att Brandskyddsfonden under revisionsåret
har beaktat den respons som getts och utvecklat dokumentationen kring understöden.
Enligt bokslutet har man inte i Brandskyddsfonden under
2019 observerat fel, oegentligheter eller brott som hänför
sig till fondens medel. Fel eller oegentligheter uppdagades
inte heller i revisionen. Det fanns inget att anmärka på verksamhetsberättelsens uppgifter om återkrav.
Inrikesministeriets enhet för intern granskning utförde senast en granskning av Brandskyddsfonden 2015 och en
uppföljningsgranskning i slutet av 2016. Granskningen
grundade sig på den årsplan som godkänts av kanslichefen
2013.
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Utlåtanden och ställningstaganden 2020
Under 2020 gav Brandskyddsfonden ett utlåtande, och det
gällde terminologin i samband med statsunderstödsverksamheten. Tack vare projektet för att förenhetliga terminologin blir statsunderstödsverksamheten mer transparent och
öppen och processerna mer enhetliga. Brandskyddsfonden
ansåg att det är viktigt att olika aktörers särdrag beaktas när
understödsprocesserna förenhetligas.
Sekretariatet kommenterade beredningen av inrikesministeriets förordning om Brandskyddsfondens arbetsordning
och den kommande revideringen av lagen om brandskyddsfonden, som sker i samband med den övergripande
revideringen av räddningslagen.
Den 12 juni 2020 avgav inrikesministeriet ett ställningstagande (SMDno-2020-450) rörande Brandskyddsfondens
bokslut 2019. Enligt ställningstagandet är uppgifterna i
Brandskyddsfondens verksamhetsberättelse och bokslut
riktiga och tillräckliga, och fonden uppnådde de viktigaste mål som fastställts för den. I ställningstagandet konstaterar inrikesministeriet att Brandskyddsfonden har beaktat
responsen från tidigare år och vidtagit åtgärder med anledning av den. Brandskyddsfonden och inrikesministeriet
utarbetade tillsammans en resultatmålshandling för 2020,
i enlighet med den ändring som gjorts i lagen om brandskyddsfonden.
Brandskyddsfondens verksamhetskostnader i förhållande
till influtna brandskyddsavgifter förblev små (3,25 procent),
även om andelen ökade jämfört med åren innan på grund
av att arbetsinsatsen räknad i årsverken ökade. Inrikesministeriet anser att det är positivt att fonden aktivt har satsat på
att utveckla verksamheten, öka kännedomen om den och
presentera understödsverksamheten samt att de systematiska granskningarna har ökat.
I ställningstagandet konstateras det också att Brandskyddsfonden bör fortsätta det goda samarbetet med inrikesministeriet i samband med uppföljningen av de konsekvenser
som reformen av räddningsväsendet och omarbetningen
av bestämmelserna om räddningsväsendet får för fondens
understödspraxis och vid förberedelserna inför dem samt
vid utvecklingen av effekterna av projektverksamheten vid
räddningsväsendets forskningstjänster. Brandskyddsfonden bör aktivt delta i utvecklingen av projektet för utveck-

ling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten och
därigenom förbättra fondens informationssystem och främja digitaliseringen av fondens funktioner.
Enligt ställningstagandet bör Brandskyddsfonden uppdatera de strategiska riktlinjerna för fondens strategi och
understödsverksamhet senast 2021. Genomförandet av
ansökningsförfarandet med prioriterade forsknings- och
utvecklingsprojekt bör utvärderas under det andra ansökningsåret, varvid Brandskyddsfonden bör börja utveckla
utvärderingen av konsekvenserna av att vissa områden prioriteras vid ansökan. Brandskyddsfonden bör även fortsätta att främja hälsosamma och trygga lokaler med hjälp av
byggnadsunderstöd.

1.6.2 Fondens granskningsbesök vid understödsobjekt
Systematiska granskningsbesök vid understödsobjekt (i
synnerhet byggnadsobjekt) infördes 2017 till följd av en
rekommendation om utvecklingen av verksamheten från
inrikesministeriets interna granskning. I enlighet med den
granskningsplan som godkänts av styrelsen granskade
Brandskyddsfonden under 2020 användningen av understöd som beviljats byggnads- och materielprojekt och två
forsknings- och utvecklingsprojekt samt användningen av
ett mindre understöd. Sammanlagt granskades 13 projekt
under 2020, och av dessa utfördes två granskningar av en utomstående aktör på uppdrag av fonden. På grund av coronapandemin blev man tvungen att begränsa den ursprungliga granskningsplanen.
Av de projekt som granskades var fyra byggnadsprojekt. De
hade beviljats understöd under perioden 1993–2016. Av de
granskade brandstationerna användes tre av räddningsverket och en av en avtalsbrandkår.
År 2020 granskades även sex materielprojekt. Det materiel
som granskades hade beviljats understöd 2013–2020. Tre
släckningsbilar, en tankbil, en hävare med integrerad stege
och en röjningsbil granskades. Dessutom granskades en
mindre anskaffning som gjorts av en avtalsbrandkår. Vid de
objekt som granskades hade understödet använts i enlighet
med villkoren i beslutet och inga fortsatta åtgärder behövdes.

En utomstående inspektör som fonden valt genom konkurrensutsättning granskade på uppdrag av fonden användningen av understöd som beviljats två forsknings- och utvecklingsprojekt. Båda granskningarna gällde projekt som
genomförts av Räddningsbranschens Centralorganisation i
Finland SPEK.

1.6.3 Uppgifter om fel och oegentligheter
Brandskyddsfonden har inte under berättelseåret observerat fel, oegentligheter eller brott som hänför sig till fondens
medel.

1.6.4 Uppgifter om återkrav
År 2020 återkrävdes inte ett enda statsunderstöd. Ett understöd återbetalades till fonden på eget initiativ: Lempäälän
VPK återbetalade 3 606 euro eftersom brandkåren före utgången av den användningstid som fastställts för understödet sålde en brandpump till en släckningsbil med tank,
vilken hade köpts med understöd från fonden.
Brandskyddsfonden slutförde 2018 ett omfattande projekt
för kontroll av byggnadsunderstöd, vilket hade inletts 2015.
Inom projektet granskades nuläget för och den nuvarande
användningen av alla byggnadsobjekt som beviljats understöd 1988–2013. Som en följd av den interna kontrollen fattades 2016–2018 sammanlagt 50 beslut om återkrav (vilket
motsvarade 9 procent av de objekt som utreddes).

1.7 Styrelsens förslag till behandling av
resultatet
Brandskyddsfondens styrelse föreslår att överskottet för
2020 på 1 246,27 euro upptas i fondens eget kapital. Efter
överföringen uppgår fondens eget kapital till 10 276 171,32
euro.
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SPECIALUNDERSTÖD

Projekt för forskning, utveckling, läromedel, upplysning och rådgivning 2020
(möten 31.3.2020, 2.6.2020 och 14.9.2020)

Sökande

Projekt

Räddningsinstitutet

Stipendier till personer som avlagt Befälsexamen för
räddningsbranschen (YH)

31.03.2020

2 000

2 000

Räddningsinstitutet

Släckningsteknik vid bränder i byggnader och transportmedel

31.03.2020

174 565

130 423

Laurea ammattikorkeakoulu Oy

Webbutbildning i boendesäkerhet

31.03.2020

93 610

46 805

Räddningsinstitutet

Utveckling av vägtrafikräddningen i Finland

31.03.2020

233 676

174 907

Räddningsinstitutet

Ett effektivt räddningsväsende med hjälp av strategisk
kommunikation

31.03.2020

194 281

145 561

Lucasoft

Mot en mer resultatrik säkerhetskommunikation, mobilspelet Mobituvi

31.03.2020

43 067

43 067

Kymmenedalens räddningsverk

Räddningsverkens gemensamma Brandsäkerhetsguide
för småhus
31.03.2020

34 700

34 700

Tammerfors högskolestiftelse sr

Harmonisering av den brandtekniska planeringen av
byggnader i brandklass P0

31.03.2020

40 433

30 325

Aalto-universitetet

Utveckling av andra generationens strålningsmodeller
för FDS-programmet; del 2: Strålning i gaser

31.03.2020

308 239

200 355

31.03.2020

510 000

510 000

Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK
Användning av föregripande analyser i riskanalysarbete 31.03.2020

83 500

83 500

Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK
Brandsäkerhetsveckan 2020

Beslutsdatum

Projektets
totala
kostnader

Beviljat
understöd,
euro

Åbo universitet

Kidisafe – Brandsäkerhet inom småbarnspedagogiken
och säkerhetskommunikationens effektivitet

31.03.2020

243 630

182 723

Yrkeshögskolan LAB

Databaserad prognostiseringsmodell för boendesäkerhet KAT-TIME

31.03.2020

363 405

136 277

Birkalands räddningsverk

Kartläggning av räddningsväsendets museiföremål och
främjande av bevarandet av historiskt material
02.06.2020

34 200

34 200

Västra Nylands räddningsverk

Projektet HIKLU-JOKE

14.09.2020

402 811

281 967

Finlands Avtalsbrandkårers
Förbund rf (SSPL)

Avtalsbrandkårsbarometern 2020

14.09.2020

18 329

18 329

Räddningsinstitutet

SAVE – Utvärdering och utveckling av metoderna för
rengöring och desinficering av utrustning och materiel

14.09.2020

205 408

153 936

Suomen Rakennusinsinöörien
Liitto RIL

Handbok för val och användning av eldstad

14.09.2020

43 170

21 000

CTIF Finlands nationella kommitté/Räddningsbranschens
Centralorganisation i Finland rf

CTIF Finlands nationella kommitté

14.09.2020

106 256

106 256

Arbetshälsoinstitutet

Främjande av räddares återhämtning i arbetslivet

14.09.2020

44 268

22 134

Räddningsinstitutet

Utveckling av arbete i områden med fallrisk i Finland
(PVAT)

14.09.2020

260 501

194 584
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Sökande

Projekt

Räddningsinstitutet

MAST – Modeller för markbränders spridning och bearbetad information om skogstillgångar som en del av
upprättandet av räddningsväsendets lägesbild

14.09.2020

222 007

166 183

Finlands Byar rf

Bysäkerhet 2025

14.09.2020

231 880

160 000

Uudenmaan Pelastusliitto - Nylands Räddningsförbund ry

Riksomfattande utbildningsläger för brandkårsungdomar 2022

14.09.2020

853 000

168 000

Aalto-universitetet

Uppkomsten av spisbränder samt konsekvenser och
förebyggande

14.09.2020

469 804

357 051

14.09.2020

305 000

305 000

Suomen Palopäällystöliitto - Fin- Räddningsbranschens workshop om rehabilitering och
lands Brandbefälsförbund r.y.
förebyggande av post-traumatiska symtom
14.09.2020

73 750

30 650

5 595 490

3 739 933

Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK
Kampanjen NouHätä! 2021

Beslutsdatum

Forsknings- och utvecklingsprojekt, totalt

Projektets
totala
kostnader

Beviljat
understöd,
euro

SPECIALUNDERSTÖD

Materielprojekt och larmsystem 2020
(möte 2.6.2020)

Sökande

Understödets syfte

Totala
Godtagbakostnader ra kostna(euro)
der (euro)

Beviljat
understöd
(euro)

Mellersta Nylands räddningsverk

Bil med skylift (Havukoski)

942 400

180 000

72 000

Mellersta Nylands räddningsverk

Släckningsbil (Järvenpää)

586 520

160 000

64 000

Savion VPK ry

Manskapstransportbil

60 000

40 000

16 000

Kymmenedalens räddningsverk

Ledningscentralbil (Kouvola)

173 600

80 000

32 000

Kymmenedalens räddningsverk

Släcknings-/räddningsbil (Kouvola)

409 200

160 000

64 000

Broby FBK r.f.

Manskapstransportbil

93 699

40 000

16 000

Västra Nylands räddningsverk

Släckningsbil (Alberga)

540 000

160 000

64 000

Västra Nylands räddningsverk

Släckningsbil med tank (Hangö)

375 000

180 000

72 000

Kosken VPK ry

Manskapsbil

89 212

40 000

16 000

Päijänne-Tavastlands räddningsverk

Tankbil (Paavola)

460 015

140 000

56 000

Lapplands räddningsverk

Släckningsbil (Torneå)

372 000

160 000

64 000

Lapplands räddningsverk

Tankbil (Kittilä, brandstationen i Levi)

285 240

140 000

56 000

Lapplands räddningsverk

Manskapsbil (Sodankylä)

62 000

40 000

16 000

Lapplands räddningsverk

Ledningscentral-/manskapsbil (Rovaniemi)

80 000

80 000

32 000

Finströms kommun

Pump, Finströms FBK rf, brandstationen i Godby

90 210

90 210

36 084

Kajanalands räddningsverk

Befolkningslarm (Kuhmo, Puolanka, Kajana)

58 280

58 280

23 312

Köyliön VPK ry

Fyrhjuling + släpvagn

20 590

20 590

8 236

Kokemäen VPK r.y.

Manskapsbil

57 000

40 000

16 000

Salon VPK ry

Manskapsbil

56 000

40 000

16 000

Piikkiön VPK ry

Manskapsbil

62 000

40 000

16 000

Egentliga Finlands Räddningsverk

Släckningsbil (Nystad)

360 000

160 000

64 000

Satakunta räddningsverk

Släckningsbil (brandstationen i Euraåminne)

427 757

160 000

64 000

Norra Karelens räddningsverk

Tankbil (Joensuu)

339 300

140 000

56 000
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Sökande

Understödets syfte

Totala
Godtagbakostnader ra kostna(euro)
der (euro)

Beviljat
understöd
(euro)

Norra Karelens räddningsverk

Larmsystem för normala förhållanden

48 400

48 400

19 360

Norra Savolax räddningsverk

Tankbil (Keitele)

384 400

140 000

56 000

Norra Savolax räddningsverk

Släckningsbil (Lapinlahti)

384 400

160 000

64 000

Södra Savolax räddningsverk

Släckningsbil (S:t Michel)

366 800

160 000

64 000

Södra Savolax räddningsverk

Tankbil (Pieksämäki)

303 800

140 000

56 000

Vihtarin VPK ry

Manskapsbil

23 000

23 000

9 200

Kauhajärven VPK ry

Manskapsbil (Lappo)

64 895

40 000

16 000

Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk

Befolkningslarm (Kaustby, Kannus och Toholampi)

55 800

55 800

22 320

Mellersta Finlands räddningsverk

Släckningsbil med tank (Pihtipudas)

465 000

180 000

72 000

Mellersta Finlands räddningsverk

Lyftanordning för skylift (Jyväskylä)

578 345

180 000

72 000

Södra Österbottens räddningsverk

Röjningsbil/multifunktionell bil (Lappo)

347 200

180 000

72 000

Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk

Multifunktionell röjningsbil (Karleby)

489 800

1 800 000

72 000

Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk

Släckningsbil (Kronoby)

332 000

160 000

64 000

Birkalands räddningsverk

Släckningsbil (Valkeakoski)

395 000

160 000

64 000

Österbottens räddningsverk

Släckningsbil med tank (Jeppo)

326 479

180 000

72 000

Lempäälän VPK ry

Släckningsbil med tank

400 755

180 000

72 000

Korkeakosken VPK ry

Manskapsbil

75 000

40 000

16 000

Södra Karelens räddningsverk

Släckningsbil med tank (Imatra)

642 000

180 000

72 000

Södra Karelens räddningsverk

Befolkningslarmsystem för normala förhållanden
(Villmanstrand)

60 000

60 000

24 000

Tainionkosken VPK ry

Begagnad släckningsbil med tank

137 000

137 000

54 800

Helsingfors räddningsverk

Lätt släckningsbil (Kånala/Lassas)

353 152

120 000

48 000

Helsingfors räddningsverk

Tung räddningsbil (Helsingfors centralräddningsstation)

558 000

160 000

64 000

Degerö FBK - Laajasalon VPK ry

Manskapstransportbil

50 000

40 000

16 000

Tammisalon VPK r.y.

Pumpbil, lätt lastbil

124 000

120 000

48 000

Isnäs FBK rf

Motorspruta

19 220

19 220

7 688

Egentliga Tavastlands räddningsverk

Släckningsbil (Forssa)

451 360

160 000

64 000

Egentliga Tavastlands räddningsverk

Tankbil (Humppila)

317 440

140 000

56 000

Lammin VPK r.y.

Lätt räddningsfordon

114 000

112 000

44 800

Östra Nylands räddningsverk

Släckningsbil (Borgå)

592 200

160 000

64 000

Materielprojekt totalt
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14 459 469 7 584 500

2 385 800

SPECIALUNDERSTÖD

Byggnadsprojekt 2020
(möte 31.3.2020)

Sökande

Understödets syfte

Totala
kostnader
(euro)

Sunds kommun

Utbyggnad av brandstationen, renovering av den gamla
brandstationen och byggande av en separat ingång till
larmavdelningens lokaler

Siikalatva kommun

Godtagbara
kostnader
(euro)

Beviljat
understöd
(euro)

44 600

44 600

17 840

Utbyggnad och anpassning av hallbyggnad för användning
som brandstation

1 190 000

841 330

220 000

Kuopio stad

Ny räddningsstation

4 340 000

4 096 115

220 000

Vasa FBK rf

Takreparation och förbättring av kökslokalerna

77 000

77 000

30 800

Viitasaari stad

Ny brandstation

6 713 360

6 145 009

198 696

Hangö stad

Renoveringsarbete på grund av inomhusluften

210 800

210 800

84 320

Imatra stad

Ombyggnad av bilhall och tätningsarbeten

183 115

145 794

58 317

Kouvola stad

Utbyggnad av FBK i anslutning till huvudbrandstationen

3 130 000

3 130 000

220 000

Orimattila stad

Ny brandstation

7 316 000

6 282 475

182 719

Padasjoki kommun

Byggande av materielhall

877 424

615 908

220 000

Raumo stad

Ny brandstation

10 096 000

8 559 640

220 000

Nådendals stad

Ny brandstation

1 946 800

1 946 800

220 000

Kiukaisten VPK

Byggande av materielhall

153 312

153 312

61 324

Nousis kommun

Förnyelse av yttertaket, bilhallens uppvärmningssystem och
belysningen samt reparation av golvet i brandstationen i
Valpperi

55 000

55 000

22 000

Nagu FBK

Multifunktionell hall

200 000

200 000

80 000

Staden Jakobstad

Kyl- och luftkonditioneringssystem för brandstationen

60 070

60 070

24 028

36 593 481

32 563 853

2 080 044

Byggnadsprojekt totalt
ALLMÄNT UNDERSTÖD

Till organisationer i räddningsbranschen för 2021
(möte 26.11.2020)

Sökande

Understödets syfte

Ansökt
understöd, euro

Beviljat
understöd, euro

Finlands Avtalsbrandkårers Förbund rf

Förebyggande av bränder och främjande
av räddningsverksamheten

170 000

170 000

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö - Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland ry

Förebyggande av bränder och främjande
av räddningsverksamheten

2 513 651

2 474 650

Brandforskningsrådet rf

Förebyggande av bränder och främjande
av räddningsverksamheten

16 046

14 875

Suomen Palopäällystöliitto - Finlands Brandbefälsförbund r.y.

Förebyggande av bränder och främjande
av räddningsverksamheten

411 000

411 000

Nuohousalan Keskusliitto ry (Sotningsbranschens
Centralförbund)

Förebyggande av bränder och främjande
av räddningsverksamheten

219 475

219 475

3 330 172

3 290 000

Allmänt understöd totalt

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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SPECIALUNDERSTÖD

Avtalsbrandkårernas Utrustning
(alla möten)

Avtalsbrandkår

Anskaffning

Beviljat
datum

Vähikkälän ja Sauvalan VPK r.y.

utrustning och materiel

27.02.2020

2 758

2 758

1 103

Klaukkalan Metsäkylän VPK ry

utrustning och materiel

27.02.2020

8 226

8 226

3 290

Mäntsälän VPK ry

utrustning och materiel

27.02.2020

2 995

2 995

1 197

Nuijamaan VPK r.y.

materiel

27.02.2020

7 999

7 040

2 816

Forssan VPK ry

utrustning och materiel

27.02.2020

6 793

4 673

1 869

Jokioisten VPK ry

utrustning

27.02.2020

4 513

4 513

1 805

Tammisalon VPK r.y.

utrustning och materiel

27.02.2020

6 295

6 295

2 518

Rantakulman VPK r.y.

utrustning

27.02.2020

797

797

318

Kokemäen VPK r.y.

utrustning och materiel

27.02.2020

410

410

164

Kauhajärven VPK ry

utrustning

27.02.2020

910

910

364

Säkylän VPK r.y.

utrustning

27.02.2020

21 778

13 439

5 375

Uuden-Koiviston VPK r.y.

utrustning

27.02.2020

4 408

4 408

1 763

Lavian VPK r.y.

utrustning

27.02.2020

15 565

6 732

2 692

Noormarkun VPK ry

utrustning

27.02.2020

8 926

8 926

3 570

Porin VPK ry

utrustning och materiel

27.02.2020

9 972

9 360

3 744

Vasa FBK rf

utrustning

27.02.2020

3 371

2 942

1 176

Malmin VPK - Malms FBK ry

utrustning och materiel

27.02.2020

10 382

10 305

4 121

Oripään VPK r.y.

utrustning och materiel

27.02.2020

6 629

4 264

1 705

Oripään VPK r.y.

byggnad

27.02.2020

5 651

5 651

2 260

Kankaanpään VPK r.y.

utrustning

27.02.2020

3 998

3 998

1 599

Eurajoen VPK r.y.

utrustning och materiel

27.02.2020

17 690

10 967

4 386

Ryttylän VPK r.y.

materiel

27.02.2020

2 006

2 006

802

Merikarvian VPK r.y.

materiel

27.02.2020

10 594

10 594

4 237

Riihimäen VPK

utrustning och materiel

27.02.2020

11 123

11 123

4 449

Lokalahden VPK r.y.

materiel

27.02.2020

1 612

1 612

644

Honkajoen VPK r.y.

utrustning

27.02.2020

16 934

16 924

6 769

Kälviän VPK r.y.

byggnad

27.02.2020

2 232

2 232

892

Pyhärannan VPK ry

materiel

27.02.2020

18 924

18 924

7 569

Humppilan VPK r.y.

utrustning och materiel

27.02.2020

28 835

26 644

10 657

Kiukaisten VPK ry

utrustning

27.02.2020

8 726

8 726

3 490

Piikkiön VPK ry

materiel

27.02.2020

3 187

3 187

1 274

Pelkosenniemen VPK ry

materiel

27.02.2020

7 514

3 510

1 404

Pelkosenniemen VPK ry

utrustning och materiel

27.02.2020

20 244

2 664

1 065

Pihlavan VPK r.y.

materiel

27.02.2020

10 154

10 154

4 061

Pihlavan VPK r.y.

utrustning och materiel

27.02.2020

8 001

7 647

3 058

Särkisalmen VPK ry

materiel

27.02.2020

5 750

5 750

2 300

Friherrsin VPK r.y.

utrustning och materiel

27.02.2020

7 388

6 661

2 664

Jokelan VPK ry

utrustning och materiel

27.02.2020

15 007

9 432

3 772
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Totala
Godtagbara Beviljat (euro)
kostnader kostnader
(euro)
(euro)

Avtalsbrandkår

Anskaffning

Beviljat
datum

Totala
Godtagbara Beviljat (euro)
kostnader kostnader
(euro)
(euro)

Lahden VPK r.y.

utrustning

27.02.2020

4 311

4 311

1 724

Koljalan VPK r.y.

materiel

27.02.2020

3 190

3 190

1 275

Rovaniemen VPK r.y.

utrustning och materiel

27.02.2020

6 027

4 511

1 804

Kittilän VPK r.y.

utrustning

27.02.2020

3 378

3 062

1 224

Metsämaan VPK r.y.

materiel

27.02.2020

1 314

1 314

525

Asolan VPK r.y.

utrustning och materiel

27.02.2020

3 099

3 099

1 239

Hämeenlinnan VPK r.y.

utrustning och materiel

27.02.2020

9 671

7 965

3 185

Köyliön VPK ry

utrustning

27.02.2020

4 666

3 965

1 586

Köyliön VPK ry

materiel

27.02.2020

9 945

9 945

3 978

Lappvik FBK r.f.

utrustning

27.02.2020

12 418

12 418

4 967

Jäkärlän VPK r.y.

utrustning och materiel

31.03.2020

14 869

14 869

5 947

Nakkilan VPK r.y.

utrustning och materiel

31.03.2020

19 849

19 849

7 939

Kauttuan tehtaiden VPK ry

utrustning

31.03.2020

14 898

14 898

5 959

Noormarkun VPK ry

materiel

31.03.2020

24 506

24 506

5 400

Naantalin VPK ry

materiel

31.03.2020

735

735

293

Kouvolan VPK ry

utrustning

31.03.2020

3 790

3 790

1 515

Kuoreveden VPK ry

utrustning och materiel

31.03.2020

5 081

5 081

2 032

Teuron-Kuuslammin VPK ry

utrustning och materiel

31.03.2020

13 521

13 521

5 408

Kittilän VPK r.y.

utrustning

31.03.2020

1 029

1 029

411

Lapin VPK ry

utrustning

31.03.2020

10 106

10 106

4 042

Vesikansan VPK r.y.

utrustning och materiel

31.03.2020

4 600

4 600

1 840

Lappfjärds Frivilliga Brandkår rf

utrustning och materiel

31.03.2020

19 230

19 230

7 691

Helsingfors FBK rf

utrustning och materiel

31.03.2020

15 577

15 577

6 230

Degerö FBK - Laajasalon VPK ry

materiel

31.03.2020

5 135

5 135

2 054

Panelian VPK ry

utrustning

31.03.2020

5 438

5 438

2 175

Järvenpään Vapaaehtoinen Palo- ja Pelastusyhdistys r.y.
utrustning och materiel

31.03.2020

12 742

12 742

5 096

Perttulan VPK ry

utrustning och materiel

31.03.2020

9 323

9 323

3 729

Tammelan VPK ry

utrustning och materiel

02.06.2020

6 107

5 246

2 098

Sottungsby FBK r.f.

materiel

02.06.2020

1 674

1 674

669

Leppälahden VPK r.y.

utrustning

02.06.2020

1 178

1 178

471

Kårböle FBK r.f.

utrustning och materiel

02.06.2020

5 787

4 787

1 914

Kotkan VPK ry

utrustning och materiel

02.06.2020

1 243

607

242

Hyvinkään konepajan Vapaaehtoinen Tehdaspalokunta ry
utrustning och materiel

02.06.2020

2 079

831

Salmentaan VPK r.y.

materiel

02.06.2020

16 610

16 570

6 627

Salmentaan VPK r.y.

materiel

02.06.2020

8 107

8 107

3 242

Savion VPK ry

utrustning och materiel

02.06.2020

12 944

12 408

4 963

Lapin VPK ry

materiel

02.06.2020

11 997

11 785

4 713

Kyröskosken VPK r.y.

utrustning

02.06.2020

4 692

4 692

1 876

Köyliön Läntinen VPK ry

utrustning och materiel

02.06.2020

6 346

6 075

2 430

3 449
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Avtalsbrandkår

Anskaffning

Beviljat
datum

Rekolan VPK r.y.

utrustning och materiel

02.06.2020

5 809

5 809

2 323

Kellokosken VPK ry

utrustning och materiel

02.06.2020

11 428

11 428

4 571

Vaaralan VPK r.y.

utrustning

02.06.2020

4 692

4 692

1 876

Isnäs FBK rf

materiel

02.06.2020

1 545

1 545

617

Karhulan VPK r.y.

utrustning

02.06.2020

2 520

654

261

Larsmo Brandmannaklubb rf

utrustning och materiel

02.06.2020

5 258

191

76

Heinäjoen VPK ry

utrustning och materiel

02.06.2020

3 634

3 634

1 453

Kuopion VPK r.y.

utrustning och materiel

02.06.2020

2 670

2 623

1 049

Maarian VPK ry

materiel

02.06.2020

9 362

9 362

3 744

Pornaisten VPK ry

utrustning och materiel

02.06.2020

15 343

15 343

6 137

Sauvon VPK ry

materiel

02.06.2020

5 362

5 362

2 144

Sääksjärven VPK ry

utrustning och materiel

02.06.2020

10 713

9 168

3 667

Naantalin VPK ry

utrustning

02.06.2020

831

831

332

Rautpohjan VPK ry

utrustning och materiel

02.06.2020

5 423

5 423

2 169

Grankulla FBK r.f.

utrustning

14.09.2020

12 479

12 479

4 991

Ulvilan VPK r.y.

utrustning och materiel

14.09.2020

6 142

6 142

2 456

Länsi-Euran VPK r.y.

utrustning

14.09.2020

8 466

8 466

3 386

Suttilan VPK r.y.

utrustning och materiel

14.09.2020

2 470

2 335

933

Villähteen VPK ry

utrustning

14.09.2020

7 099

7 099

2 839

Hinnerjoen VPK ry

utrustning

14.09.2020

6 300

6 300

2 519

Vanda FBK rf

utrustning och materiel

14.09.2020

8 237

8 237

3 294

Utsjoen VPK r.y.

materiel

14.09.2020

12 490

12 490

4 996

Dragnäsbäck FBK r.f.

utrustning

14.09.2020

10 788

10 788

4 315

Karjalohjan VPK ry

utrustning

14.09.2020

989

989

395

Sjundeå FBK r.f.

utrustning

14.09.2020

12 057

11 510

4 603

Lopen VPK ry

byggnad

14.09.2020

3 335

3 335

1 334

Vihtarin VPK ry

utrustning och materiel

14.09.2020

8 184

8 184

3 273

Vahdon r.y.

utrustning

14.09.2020

2 547

2 547

1 018

Hyvinkään VPK r.y.

utrustning och materiel

14.09.2020

3 425

2 904

1 161

Tuusulan VPK r.y.

utrustning

14.09.2020

2 275

1 928

771

Valkeakosken VPK ry

materiel

14.09.2020

5 481

5 481

2 192

Ventelän VPK r.y.

utrustning

14.09.2020

4 166

4 166

1 666

Esbo FBK rf

utrustning

14.09.2020

5 322

5 322

2 128

Gammelgård nejdens FBK

byggnad

14.09.2020

5 935

5 935

2 373

FBK i Åbo r.y.

utrustning och materiel

14.09.2020

11 399

11 399

4 559

Koskenpään VPK r.y.

utrustning och materiel

14.09.2020

2 660

1 967

786

Esbo Sjöräddare rf

materiel

14.09.2020

12 400

12 400

2 480

Jämijärven VPK ry

utrustning

14.09.2020

10 888

10 888

4 353

Nurmijärven Keskus VPK ry

utrustning och materiel

14.09.2020

16 195

15 466

6 186

Imatran VPK ry

materiel

14.09.2020

8 215

8 215

3 286

Lempäälän VPK ry

utrustning och materiel

14.09.2020

12 171

12 171

4 868
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Totala
Godtagbara Beviljat (euro)
kostnader kostnader
(euro)
(euro)

Avtalsbrandkår

Anskaffning

Beviljat
datum

Kemin VPK r.y.

utrustning

14.09.2020

Renkomäen VPK r.y.

byggnad, materiel ja
utrustning

28.10.2020

Marudd FBK rf

byggnad, materiel ja
utrustning

28.10.2020

Smedsby-Böle FBK r.f.

utrustning och materiel

28.10.2020

Kaarinan VPK ry

utrustning och materiel

Huhtamon VPK ry

Totala
Godtagbara Beviljat (euro)
kostnader kostnader
(euro)
(euro)
2 621

1 048

30 236

12 000

4 142

1 656

5 413

5 413

2 165

28.10.2020

6 995

6 891

2 756

materiel

28.10.2020

11 546

11 546

4 618

Salmentaan VPK r.y.

materiel

28.10.2020

889

889

355

Tuusulan VPK r.y.

utrustning och materiel

28.10.2020

5 274

4 692

1 876

Siikaisten VPK r.y.

utrustning och materiel

28.10.2020

6 441

6 441

2 576

Kyrkslätt FBK r.f.

utrustning

28.10.2020

3 242

3 242

1 296

Lempäälän VPK ry

materiel

28.10.2020

7 316

7 316

2 926

Tirilän VPK r.y.

utrustning och materiel

28.10.2020

7 432

7 432

2 972

Virkkalan VPK ry

utrustning

28.10.2020

2 632

2 632

1 052

Kokemäen VPK r.y.

materiel och utrustning

28.10.2020

18 633

18 573

6 955

Koljalan VPK r.y.

utrustning och materiel

28.10.2020

1 830

1 830

731

Vampulan kunnan VPK r.y.

utrustning

26.11.2020

1 682

1 682

672

Dragnäsbäck FBK r.f.

materiel

26.11.2020

8 507

8 507

3 402

Gumbo FBK rf

utrustning

26.11.2020

3 074

3 074

1 229

Iitin VPK r.y.

utrustning

26.11.2020

2 044

2 044

817

Kuusiston VPK r.y.

materiel

26.11.2020

6 597

6 597

2 638

Panelian VPK ry

materiel

26.11.2020

11 900

11 900

4 760

Kaasmarkun VPK ry

utrustning

26.11.2020

11 828

11 828

4 731

Köyliön VPK ry

byggnad

26.11.2020

12 466

12 466

4 986

Posion VPK r.y.

utrustning

26.11.2020

3 230

3 230

1 292

Kankaanpään VPK r.y.

utrustning

26.11.2020

7 561

7 561

3 024

Pirkkalan VPK ry

utrustning

26.11.2020

6 899

6 899

2 759

Kiikoisten VPK ry

utrustning

26.11.2020

5 514

5 514

2 205

Ahtialan VPK ry

utrustning och materiel

26.11.2020

7 865

7 865

3 145

Lammin VPK r.y.

utrustning och materiel

26.11.2020

21 361

21 361

8 544

Illon VPK ry

utrustning

26.11.2020

6 157

6 157

2 000

Harjavallan VPK r.y.

utrustning

26.11.2020

19 201

19 201

7 680

Gammelgård nejdens FBK

utrustning

26.11.2020

4 385

4 385

1 754

1 207 970

1 106 192

434 486

Avtalsbrandkårer, totalt

2 621
30 236
23 612
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2. Brandskyddsfondens intäkts- och kostnadskalkyl
01.01.2020 31.12.2020

01.01.2019 31.12.2019

KOSTNADER AV VERKSAMHET
Material, förnödenheter och varor
Inköp under räkenskapsperioden

1 068,64

9 133,52

Personalkostnader

27 300,45

22 592,16

Hyror

0,00

39,00

Inköp av tjänster

317 736,18

330 106,50

Övriga kostnader

1 381,52

ÅTERSTOD I

-347 486,79

8 899,94

-347 486,79

-370 771,12
-370 771,12

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
Finansiella intäkter

0,00

Finansiella kostnader

0,00

ÅTERSTOD II

30,00
0,00

-5,70

-347 486,79

24,30
-370 746,82

ÖVERFÖRINGSEKONOMINS INTÄKTER OCH KOSTNADER
Kostnader
Till lokalförvaltningen

4 208 005,00

4 133 516,00

Till näringslivet

24 391,00

224 230,00

Till icke-vinstsyftande sammanslutningar

5 250 265,17

5 613 277,00

Till hushållen

-30 169,00

34 520,00

Till statsförvaltningen

1 580 435,00

ÅTERSTOD III

-11 032 927,17

767 765,00

-11 380 413,96

-10 773 308,00
-11 144 054,82

INTÄKTER AV SKATTER OCH OBLIGATORISKA AVGIFTER
Avgifter av skattenatur

11 391 058,37

Betalda mervärdesskatter

-9 398,14

RÄKENSKAPSPERIODENS INTÄKTS-/
KOSTNADSÅTERSTOD
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11 402 540,45
11 381 660,23

1 246,27

-12 598,17

11 389 942,28

245 887,46

3. Brandskyddsfondens balansräkning
31.12.2020

31.12.2019

AKTIVA
OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR
KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Resultatregleringar
KASSA, BANKTILLGODOHAVANDEN OCH ANDRA
FINANSIERINGSMEDEL
Samlingskontofordran på staten

884,99

884,99

22 246
797,08

OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR
SAMMANLAGT
AKTIVA SAMMANLAGT

81 523,27

81 523,27

23 215
22 246 797,08

123,92

23 215 123,92

22 247 682,07

23 296 647,19

22 247 682,07

23 296 647,19

31.12.2020

31.12.2019

PASSIVA
EGET KAPITAL
Fondens kapital

6 575 274,74

6 575 274,74

Förändringar i kapitalet från tidigare
räkenskapsperioder

3 699 650,31

3 453 762,85

Räkenskapsperiodens intäkts-/kostnadsåterstod

1 246,27

10 276 171,32

245 887,46

10 274 925,05

FRÄMMANDE KAPITAL
KORTFRISTIGT
Leverantörsskulder

5 333,64

2 833,60

Poster som ska redovisas vidare

1 423,11

1 007,54

Resultatregleringar

11 278 999,00

12 272 361,00

Andra kortfristiga skulder

685 755,00

11 971 510,75

745 520,00

13 021 722,14

FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT

11 971 510,75

13 021 722,14

PASSIVA SAMMANLAGT

22 247 682,07

23 296 647,19
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4. Brandskyddsfondens finansieringsanalys 2020
1.1–31.12.2020

1.1–31.12.2019

1.1–31.12.2018

Brandskyddsavgifter

11 391 058,37

11 402 540,45

11 012 491,69

Ränteinkomster och intäktsföring av vinst

0,00

30,00

0,00

Utgifter för inköp av varor och tjänster

-318 804,82

-339 240,02

-279 234,36

Personalkostnader

-27 300,45

-22 592,16

-21 544,68

Övriga utgifter

-10 779,66

-21 542,81

-20 277,45

PENNINGFLÖDET FRÅN EGEN VERKSAMHET

11 034 173,44

11 019 195,46

10 691 435,20

Inkomstöverföringar till lokalförvaltningen

-4 208 005,00

-4 133 516,00

-3 986 648,00

Inkomstöverföringar till näringslivet

-24 391,00

-224 230,00

-259 174,00

Inkomstöverföringar till hushållen

30 169,00

-34 520,00

-87 790,00

Övriga inkomstöverföringar inom landet

-6 830 700,17

-6 381 042,00

-5 851 040,00

PENNINGFLÖDET FRÅN ÖVERFÖRINGSEKONOMIN

-11 032 927,17

-10 773 308,00

-10 184 652,00

PENNINGFLÖDET FRÅN INVESTERINGARNA

0,00

0,00

0,00

Förändring i eget kapital

0,00

0,00

0,00

Förändring i skulden

-1 050 211,39

1 577 989,08

198 763,13

PENNINGFLÖDET FRÅN FINANSIERINGEN

-1 050 211,39

1 577 989,08

198 763,13

FÖRÄNDRING I LIKVIDA MEDEL

-1 048 965,12

1 823 876,54

705 546,33

LIKVIDA MEDEL 1.1

23 296 647,19

21 472 770,65

20 767 224,32

LIKVIDA MEDEL 31.12

22 247 682,07

23 296 647,19

21 472 770,65

EGEN VERKSAMHET

ÖVERFÖRINGSEKONOMI

FINANSIERING
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5. Bokslutsnoter
Bilaga 1: Principerna för upprättande av bokslutet samt bokslutets jämförbarhet
Värderings- och periodiseringsprinciper som följs vid upprättandet av bokslutet och ändringar i dem
Brandskyddsfondens bokslut har upprättats i enlighet med finansministeriets och statskontorets bestämmelser och
anvisningar.
Lönekostnaderna för fondens sekretariat ingår i Inköp av tjänster på ABF-konto 43968000 Kostnadsersättningar för samarbete, interna. Sekretariatets personalkostnader med lönebikostnader uppgick under berättelseåret till 278 644,42 euro
och 2019 till sammanlagt 282 627,33 euro.
Jämförbarhet med tidigare år
Bokslutet för 2020 är jämförbart med bokslutet för 2019.

Bilaga 2: Dispositionsplan för fondens medel
2020
Plan €

2019
Utfall €

Plan €

2018
Utfall €

Plan €

Utfall €

1. Allmänna understöd till
räddningsbranschens organisationer

3 220 000

3 220 000

3 220 000

3 220 000

3 000 000

3 030 000

2. Specialunderstöd för byggnadsprojekt

1 900 000

2 080 044

2 000 000

1 886 858

2 090 000

2 175 726

3. Specialunderstöd för materielanskaffning

1 880 000

2 385 800

2 220 000

2 518 488

2 300 000

2 260 662

4. Specialunderstöd för forsknings- och utvecklingsprojekt

3 300 000

3 739 933

3 350 000

3 309 354

3 400 000

2 781 657

4.1. Läromedel

499 914

513 933

57 082

0

41 828

0

4.3. Forskning och utveckling

711 674

1 544 784

1 480 485

4.4. Upplysning och rådgivning

983 000

951 710

999 415

4.5. Övriga projekt

106 256

219 229

176 395

0

22 000

0

2 000

15 870

68 280

4.2. Databehandling

4.6. Standardisering
4.7. Stipendier
4.8. Ansökan med prioriterade
områden

1 437 089

5. Specialunderstöd i form av
mindre understöd till avtalsbrandkårer

400 000

434 486

420 000

392 828

400 000

395 760

6. Förvaltningsutgifter

400 000

347 487

390 000

370 771

410 000

310 603

11 100 000

12 207 750

11 600 000

11 698 299

11 600 000

10 954 408

Totalt
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Bilaga 3: Specifikation av personalkostnaderna
2020

2019

23 146,00

19 190,00

23 146,00

19 190,00

4 154,45

3 402,16

Pensionskostnader

3 777,27

3 202,15

Övriga lönebikostnader

377,18

200,01

Totalt

27 300,45

22 592,16

Ledningens löner och arvoden

0,00

0,00

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

Personalkostnader
Löner och arvoden
Lönebikostnader

varav resultatbaserade poster

Bilaga 9: Finansiella poster i balansräkningen och skulder
31.12.20

Rörlig ränta

Fast ränta

Sammanlagt

Under 1 år

1–5 år

Över 5 år

Under 1 år

1–5 år

Över 5 år

Samlingskontofordringar på
staten

0,00

0,00

0,00

22 246 797,08

0,00

0,00

22 246 797,08

Totalt

0,00

0,00

0,00

22 246 797,08

0,00

0,00

22 246 797,08

Finansiella poster bland aktiva

Bilaga 4–8, 10–15
Bilagorna 4–8, 10–15 till Brandskyddsfondens bokslut 2020
Bilaga 4

Grunderna för avskrivningar enligt plan och ändringarna i dem

Inget att anmäla

Bilaga 5

Avskrivningar av anläggningstillgångar samt andra utgifter med lång verkningstid

Inget att anmäla

Bilaga 6

Finansiella intäkter och kostnader

Inget att anmäla

Bilaga 7

Lån som beviljats ur fonden

Inget att anmäla

Bilaga 8

Värdepapper och investeringar i form av eget kapital

Inget att anmäla

Bilaga 10

Statliga borgensförbindelser, statsgarantier och andra ansvarsförbindelser

Inget att anmäla

Bilaga 11

Fonderade medel i balansräkningen

Inget att anmäla

Bilaga 12

Fonderade medel som inte ingår i balansräkningen

Inget att anmäla

Bilaga 13

Förändring i skulden

Inget att anmäla

Bilaga 14

Maturitetsfördelning och duration när det gäller skulden

Inget att anmäla

Bilaga 15

Övriga kompletterande uppgifter som är nödvändiga för lämnande av riktiga och tillräckliga uppgifter

Inget att anmäla
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6. Underskrifter

Bokslutshandlingen har godkänts i Helsingfors den 26 februari 2021.
Brandskyddsfondens styrelse

Päivi Nerg, ordförande

Mika Kättö, vice ordförande

Petri Mero, medlem

Jaakko Pukkinen, medlem

Mari Rantanen, medlem

Brita Somerkoski, medlem

Vesa-Pekka Tervo, medlem

Paula Werning, medlem

Revisorns revisionsanteckning
Statens revisionsverk har reviderat detta bokslut som upprättats enligt god
bokföringssed. Över utförd revision har avgivits berättelse den 18 mars.
Helsingfors den 18 mars 2021

Ledande redovisningsrevisor Timo Kerttula
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