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Inledning 
 

Räddningslagen som trädde i kraft 1.7.2011 ändrade märkbart på arrangemangen för räddningsverket i an-

slutning till förebyggande av olyckor. Vid förebyggande av olyckor har man från en verksamhet som är ba-

serad på brandsyner övergått till tillsyn som är baserad på riskbedömning. Tillsynsåtgärderna och hur de 

inriktas planeras i denna tillsynsplan. Förutom brandsyner och övrig tillsyn är bl.a. handledning och rådgiv-

ning, säkerhetskommunikation och -utbildning, myndighetssamarbete och övrigt samarbete saker som främ-

jar säkerheten. I den här planen beaktar man även handledning och rådgivning som hör till räddningsväsen-

det samt myndighetssamarbete och övrigt samarbete till den del som det hör till förebyggande av olyckor. 

 

Säkerhetsnätverket inom räddningsverkens partnerskapsnätverk har utarbetat och uppdaterat en planerings-

anvisning för tillsynsplanen med syftet att skapa gemensamma riktlinjer och mål för att genomföra tillsyns-

verksamheten. I denna tillsynsplan följer Österbottens räddningsverk i huvudsak den gemensamt över-

enskomna anvisningen. Planen har emellertid kompletterats med att beakta lokala risker och förhållanden. 

Planen har utarbetats och uppdaterats som tjänstemannaarbete och ansvaret för den har under ledning av 

ledande brandinspektör Jörgen Lang svarat brandsynsingenjör Thomas Nyqvist från arbetsgruppen för före-

byggande av olyckor, brandinspektörerna Marita Koski, Per-Ole Häggman och Mikko Ahola samt kemika-

lieinspektör Helmer Södergård.  

Målet med den första tillsynsplanen som utarbetades år 2012 var att få igång tillsynen och speciellt utveck-

landet av tillsynen i företag och inrättningar. Enligt planen år för 2013 blev inspektörerna för företag och 

inrättningar utbildade för att ta i bruk auditeringsmodellen för egen beredskap och den testades även. I till-

synsplanen för år 2014 kommer auditeringsmodellen för egen beredskap att etableras i s.k. produktionsbruk 

och dessutom modellen för egenkontroll som togs i bruk för tillsyn av småhus. I planen för år 2015 tillades 

ett förslag som har förberetts av arbetsgruppen för tillsynsplaneringen om en uppföljningsmodell och -

variabler på basis av ett förslag av Gaia Group Ab. Uppföljningsmodellen etableras år 2016, ändå så att man 

beaktar tillgängliga resurser och hur ärendet utvecklas inom säkerhetstjänstområdet. I myndighetssamarbetet 

beaktas speciellt byggnadstillsynsarbetet med målet att rikta resurserna till räddningsväsendets tillsynsskyl-

dighet.       

Tillsynsplanen används även som verktyg för att utveckla processerna i anslutning till tillsynsverksamheten 

och för att effektivera den samt för hantering av resursbehovet.     
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1. Tillsynsplanens grunder och syfte 

 

Enligt 27 § i räddningslagen ska räddningsverket på sitt område sörja för räddningsväsendets 

tillsynsuppgift. Enligt 78 § i lagen har räddningsverket allmän skyldighet att på sitt område 

övervaka skyldigheterna som var och en har enligt 2 kap. i räddningslagen, och att ägaren och 

innehavaren av en byggnad samt en verksamhetsidkare följer skyldigheterna som anges i 3 

kap. 

Målen för tillsynsverksamheten och prestationsförmågan de förutsätter bestäms i servicenivå-

beslutet på basis av riskbedömningen. Räddningsområdets särdrag, det vill säga lokala förhål-

landen och risker som förekommer på området, tas i beaktande när de bestäms.  

I tillsynsplanen planerar räddningsverket (räddningslagen 79 §) hur tillsynsskyldigheten ska 

genomföras på räddningsområdet. Målet med räddningsplanen är att uppfylla villkoren för 

planenlig och riskbaserad tillsyn.  

Tillsynen ska vara kvalitativ, regelbunden och effektiv.  För tillsynen ska räddningsverket för-

rätta brandsyn och vidta andra åtgärder som tillsynsuppgiften förutsätter. I tillsynsplanen be-

skriver man även hur räddningsverket själv utvärderar hur tillsynsplanen förverkligas och vil-

ken inverkan den har. I tillsynsplanen samlar man uppgifter om förverkligade tillsynsåtgärder 

och resurser som använts för förebyggande av olyckor. Räddningsdirektören godkänner till-

synsplanen och den tillställs för kännedom till regionförvaltningsverket.  Regionförvaltnings-

verket övervakar att tillsynsplanen förverkligas som en del av övervakandet av tillgängligheten 

och nivån på räddningsväsendets tjänster.  

 

Tillsynsplanen uppdateras årligen. 

 

Tillsynsuppgiften är en del av räddningsverkets arbete som riktas till att förebygga olyckor och 

begränsa deras skador (bild 1). 
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Bild 1. Genom att analysera risker som förverkligats kan man inrikta arbetet för att förebygga olyckor. Förutom 

inträffade olyckor eftersträvar man även att identifiera andra säkerhetsrisker då man bestämmer tillsynsobjekten.   
 

1.1 Tillsynsskyldighetens innehåll 

 

Räddningsmyndighetens uppgift är att övervaka att räddningslagen följs. Det finns olika for-

mer av tillsyn, varav brandsyn är en, det vill säga ett tillsynsbesök. Målet med brandsynen är 

att stöda aktörens egen beredskap samt framhäva betydelsen av objektets egen verksamhet för 

att förbättra säkerheten. Vid formella brandsyner övervakar man i första hand att skyldigheten 

beträffande egen beredskap (14 §) förverkligas och byggnadernas brand- och utrymningssä-

kerhet (9–10 §) samt underhåll av anordningar (12 §), hur sotning och underhåll av ventilat-

ionen förverkligas (13 §), utarbetande av räddningsplan (15 §), anskaffning och underhåll av 

brandvarnare (17 §) samt utrymningssäkerheten i vårdinrättningar (18 §). 

 

Enligt 78 § i räddningslagen avser man med "andra åtgärder som tillsynsuppgiften förutsätter" 

speciellt dokumenttillsyn vars syfte är att säkerställa att skyldigheterna i räddningslagen 

och i övriga speciallagar som stadgats för räddningsmyndigheten följs i 

objektet. Dokumenttillsynen baserar sig på presenterade dokument. Räddningsverket tar emot 

bl.a. räddningsplaner för offentliga tillställningar, tillfällig inkvartering, områden för torvpro-

duktion och gruvor, utredningar om utrymningssäkerhet, blanketter för egenkontroll i småhus, 

anmälningar av sotare och besiktningsintyg av inspektionsföretag samt protokoll över besikt-

ning av räddningsväsendets anläggningar. På basis av observationerna som görs i dokumenten 

kan man påbörja övriga tillsynsåtgärder. 
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Förutom tillsyn som är baserad på brandsyner och dokument ska räddningsverket som en del 

av sin tillsynsuppgift följa upp och övervaka att skyldigheterna som avses i 2 och 3 kap. i 

räddningslagen följs på räddningsområdet. I praktiken betyder det aktsamhetsplikt (4 §), för-

siktighet vid hantering av eld (5 §), att göra upp öppen eld (6 §), hygges- och halmbränning (7 

§), övervaka att fastigheternas räddningsvägar är fria från hinder (11 §) samt övervakning att 

det görs en räddningsplan för offentliga tillställningar (16 §). Tillsyn utförs på basis av respons 

samt av räddningsverkets räddningsmyndigheter till exempel på samma gång de annars rör sig 

på räddningsområdet.  

 

Dessutom kan räddningsverket utföra annan tillsynsverksamhet, till exempel i form av speci-

ella tillsynsprojekt tillsammans med andra tillsynsmyndigheter. 

 

Tillsynen som räddningsverket utför har anknytning till det som avses i 27 § i räddningslagen 

om den styrning, upplysning och rådgivning inom räddningsväsendet som syftar till att före-

bygga eldsvådor och andra olyckor. Med räddningsväsendets styrning avses åtgärder med vilka 

räddningsverket främjar och följer upp att skyldigheterna i räddningslagen uppfylls t.ex. hand-

ledning för att utarbeta en räddningsplan, handledning för att utarbeta en utredning om utrym-

ningssäkerhet, bedömningsförfarande som görs av myndighet samt handledning för underhåll 

av räddningsväsendets anordningar och anläggningar 

 

En väsentlig del av innehållet i tillsynen omfattar tillsyn av att reparationsförelägganden följs. 

Metoder för efterbesiktning är bl.a. utförande av efterbrandsyn, användning av tvångsmedel 

samt polisanmälan. 

Man bedömer att efterbesiktningen förbättrar effekten på tillsynen. 

I bilaga D har beskrivits rekvisit för räddningsförseelser samt exempel på händelser som upp-

fyller vanligaste rekvisiterna för räddningsförseelser.  

 

Tillsynsåtgärder som görs på basis av kemikaliesäkerhetslagen anges i punkt 2.2.2. 

 

 

1.2 Avgiftsbelagd tillsyn 

 

Räddningsverket tar från början av år 2013 ut en avgift enligt 96 § i räddningslagen för en del 

av de i tillsynsplanen definierade tillsynsuppgifterna.   Direktionen för affärsverket Österbot-

tens räddningsverk har 14.11.2012 fattat beslut om avgiftens storlek. Prislistan finns på Öster-

bottens räddningsverks webbplats.  
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Räddningsverket tar ut en avgift enligt den taxa som direktionen har beslutat för utförd kemi-

kalietillsyn som är baserad på kemikaliesäkerhetslagen eller har stadgats i lag som föregått 

den.  Prislistan finns på Österbottens räddningsverks webbplats. 

 

1.3 Informerande om tillsynsplanen och offentlighet 

 

Tillsynsplanen är ett offentligt dokument och ska vara till offentligt påseende på räddningsver-

kets webbplats. Tillsynsplanen skickas för kännedom till kommunerna på Österbottens rädd-

ningsverks område, regionförvaltningsverket och de viktigaste samarbetsmyndigheterna. Till-

synsobjekten informeras om tillsynspraxis i samband med tillsynsåtgärderna. 

 

1.4 Beaktande av servicenivåbeslutet som är i kraft  

 

Österbottens räddningsverks direktion beslutar/har i servicenivåbeslutet för åren 2014–2017 

som är baserat på riskidentifieringen fattat beslut om målen och nivån på tjänsterna för rädd-

ningsverkets verksamhet. I servicenivåbeslutet har man satt som mål att bl.a. tillsynen ska vara 

kvalitativ, effektiv, regelbunden och framgångsrik, så att säkerhetskulturen i tillsynsobjekten 

utvecklas och genom det att antalet olyckor och verkningarna av dem minskar. 

 

I servicenivåbeslutet har man dessutom beslutat om grunderna för tillsynen och resurserna som 

är används för tillsynsuppgiften samt dragit upp riktlinjer för utvecklingen. De centrala före-

målen för utveckling i tillsynsarbetet är att utveckla sätten för genomförande och processerna, 

så att de genom att beakta objektet är effektiva och resultatrika. Exempel på utveckling är infö-

randet av auditeringsmodellen för egen beredskap i tillsynen av företag och inrättningar samt 

att utveckla egenkontroll i tillsynen av småhus. I tillsynen av andra bostadsbyggnader än små-

hus har man utvecklat en modell för egenkontroll som kan tas i användning inom ramen av re-

surserna.  

Servicenivån som förutsätts i servicenivåbeslutet för tillsynen etableras med denna tillsyns-

plan.  

 

I punkt 2.3 beskrivs noggrannare hur servicenivåbeslutet beaktas vid samarbete i anslutning till 

förebyggande av olyckor.  
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2. Planering och genomförande av tillsynsåtgärder 

 

Målet med räddningslagen (379/2011) är att förbättra människornas säkerhet och minska anta-

let olyckor. Därvid kan som risker betraktas hot som riktas mot liv, egendom, miljö och kul-

turvärden. I fortsättningen eftersträvar man att inrikta brandsyner och övriga tillsynsåtgärder på 

basis av dessa risker. En del av riskerna kan bedömas kvantitativt och för en del blir man 

tvungen att använda expertbedömningar. 

Tillsyn som utförs av Österbottens räddningsverk indelas i regelbundna och oregelbundna till-

synsåtgärder. Regelbundna tillsynsåtgärder är periodiska brandsyner och egenkontroll. Oregel-

bundna tillsynsåtgärder är oregelbundna brandsyner, dokumenttillsyn, tillsynssamarbete med 

andra myndigheter samt tillsynsåtgärder i anslutning till kemikalier. 

 

I tillsynsplanen indelas tillsynsobjekten i två huvudklasser  

 företag och inrättningar  

 bostadsbyggnader och fritidsbostadshus  

Den här indelningen avviker från den huvudklassindelning som räddningsverkens partner-

skapsnätverk har; i den här planen används ”företag och inrättningar” i stället för ”tillsynsob-

jekt” för att det bättre beskriver vad det är fråga om. I bilaga C finns termer och definitioner. 

 

Planerade tillsynsåtgärder år 2015 och motivering till dem förklaras nedan under punkterna 

2.1–2.3.  

I punkt 2.4 presenteras en sammandragstabell där man kortfattat presenterar all planerad 

brandsyn och övrig tillsyn för följande kalenderår. 

Hur åtgärderna förverkligas rapporterar man i tillsynsplanen för nästa år samt i PRONTO.  

 

 

2.1 Regelbundna tillsynsåtgärder 

 

2.1.1 Periodiska brandsyner i företag och inrättningar 

 

För att bestämma syneintervallen i företag och inrättningar har man utnyttjat anvisningen för 

tillsynsplan av räddningsverkens partnerskapsnätverk.  I anvisningen för tillsynsplanen har 

man bestämt principiella syneintervaller för tillsynsobjektet som nämndes ovan (tabellbilagor 

A1–A6). För att bestämma de genomsnittliga syneintervallerna har man utnyttjat forskningsin-

formation om riskerna för egendomsskador orsakade av brand i olika typer av objekt. Förutom 

egendomsskaderisken har man bedömt risken för personskador vid storolyckor och strävat ef-

ter att observera risker för betydande kultur- och miljövärden.  De grå kolumnen i tabellerna 
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anger rekommenderade minimi och maximi syneintervaller. Siffervärdet i gråa kolumnen 

anger genomsnittlig rekommenderad syneintervall.  

Ett objekt kan höra till flera grupper, t.ex. till lagerbyggnader i tabell A4 och till Sevesoobjek-

ten i tabell A6. Då används tabellen för kortare syneintervall som utgångspunkt.   

  

Syneintervallen i ett objekt kommer i praktiken långt ifrån i alla objekt att vara t.ex. exakt 24 

månader. En god praxis kan anses vara att tidpunkten för tillsynsbesöket är inom ± 3 mån. från 

det som planerats, ändå så att tidpunkten infaller på rätt kalenderår. Ifall man inte hinner utföra 

tillsynen under det planerade kalenderåret ska det beaktas i planen för nästa år.När riskbedöm-

ning görs för enskilda objekt ska man beakta observationer vid tidigare brandsyner. 

 

Tillsynsintervallen för ett objekt beror på verkliga risker i objektet. Till exempel en välfunge-

rande egenkontroll eller annan motsvarande intern tillsyn i objektet och god säkerhetskultur 

samt säkerhetsledning minskar för sin del risken och genom det frekvensen av planerade syner. 

Å andra sidan kan aktörens försummelser och olyckor som inträffat i objektet vara grund för 

att öka synefrekvensen. Det finns mera om grunderna för att ändra syneintervallen i bilaga A2. 

Storleken på personalresursen som utför tillsynsarbete är inte grund för att ändra tillsynsinter-

vallerna. 

 

När det gäller periodiska brandsyner i företag och inrättningar preciserar Österbottens rädd-

ningsverk möjligheten att överväga för följande typer av objekt (beaktas även i tabellerna A1–

A6): 

 I bilagetabell A5 (Lantbruksbyggnader) tillsätts "växthus". Byggnadsklass 892 Över 5 

000 m
2
 men under 10 000 m

2
 – tillsynsintervall 60 mån. och över 10 000 m

2
 – tillsyns-

intervall 36 mån. 

 I bilagetabell A5 (Lantbruksbyggnader) tillsätts "pälsdjursfarmer". Byggnadsklass 893 

pälsdjursfarmer – tillsynsintervall 60 mån.  

 Tillägg i bilagetabell A5 (Lantbruksbyggnader) gällande byggnader för spannmålstork-

ning: för en liten spannmålstork som används av en enskild odlare är utgångspunkten 

för syneintervallen 120 mån. varvid synen utförs i samband med bostadshusets, an-

vändningsgraden inverkar på om syneintervallet görs oftare eller mer sällan. 

 Tillägg i bilagetabell A4 (Industri- och lagerbyggnader) under punkt ”Energibyggna-

der” vindkraftverk > 5 st. á 2 MW – tillsynsintervall 36 mån. 

 Tillägg i bilagetabell A1 (Byggnader i heldygnsbruk) ”andra byggnader inom socialvä-

sendet (användning dagtid)”. Byggnadsklassificering 239, objekttyp A126 i Merlot 

brandsyneprogrammet, principiell tillsynsintervall 36 mån. Till denna grupp hör bygg-

nader för skyddsarbete, servicecentraler för utvecklingsstörda och åldringar, byggnader 

för missbrukarvård mm. utrymmen som används dagtid.  

 

I tabellen nedan finns angivet antalet företag och inrättningar grupperat enligt objekt där tillsyn 

ska förrättas och syneintervall samt objektens antal år 2016. Antalet objekt anges noggrannare 

när tillsynsinformationen för år 2015 blir klar.   
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Datum 28.12.2015 År: 2016 

Verksamhetsområde: Österbottens räddningsverk 

MÅLGRUPP Syneintervall OBJEKT TOTALT år 2015 

Objekt i heldygnsbruk 12 44 42 

Objekt i heldygnsbruk 24 105 52 

Objekt i heldygnsbruk 36 25 5 

Objekt i heldygnsbruk 48 27 5 

Objekt i heldygnsbruk 60 2 1 

Objekt i heldygnsbruk 96 1 0 

Objekt i heldygnsbruk 120 1 0 

Undervisningsbyggnad och dag-
hem 

12 63 63 

Undervisningsbyggnad och dag-
hem 

24 73 28 

Undervisningsbyggnad och dag-
hem 

36 56 15 

Undervisningsbyggnad och dag-
hem 

48 11 1 

Undervisningsbyggnad och dag-
hem 

60 56 11 

Samlings- och affärsutrymmen 12 14 14 

Samlings- och affärsutrymmen 24 59 19 

Samlings- och affärsutrymmen 36 55 12 

Samlings- och affärsutrymmen 48 238 51 

Samlings- och affärsutrymmen 60 230 66 

Samlings- och affärsutrymmen 96 2 0 

Samlings- och affärsutrymmen 120 88 9 

Industri- och lagerbyggnader  12 55 55 

Industri- och lagerbyggnader  24 155 60 

Industri- och lagerbyggnader  36 5 1 

Industri- och lagerbyggnader  48 49 8 

Industri- och lagerbyggnader  60 226 47 

Industri- och lagerbyggnader  120 113 16 

Industri- och lagerbyggnader  999 1 0 

Lantbruksbyggnader 12 26 25 

Lantbruksbyggnader 24 4 1 

Lantbruksbyggnader 36 26 12 

Lantbruksbyggnader 60 741 163 

Lantbruksbyggnader 120 1 0 

Lantbruksbyggnader 999 1 0 
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Övriga objekt 6 1 0 

Övriga objekt 12 8 6 

Övriga objekt 24 38 13 

Övriga objekt 36 60 11 

Övriga objekt 60 32 8 

Övriga objekt 120 139 12 

     

Sammanlagt 2 831 832 

 
 
 
 

 

Tabell 1. Antal företag och inrättningar samt antalet enligt objekt där inspektioner görs år 2016. 

 

2.1.2 Periodiska brandsyner i bostadsbyggnader och fritidsbostadshus och med dem jämställda objekt  

 

Bostadsbyggnader 

I servicenivåbeslutet 2014–2017 är grundläggande tillsynsintervallen för bostadsbyggnader 10 

år. I tillsynsplanen kan tillsynsintervallen planeras att vara kortare eller längre när medveten-

heten om riskhanteringen i anslutning till bostadsbyggnader ökar. I servicenivåbeslutet beslutar 

man också om att ta i bruk egenkontroll som tillsynsform för småhus. Tillsynen i småhus ska 

planeras så att den förverkligas till 100 %, men i praktiken ska tillsynen förverkligas till 70 % 

eftersom alla småhus med rimlig arbetsinsats inte kan nås i praktiken.  Tillsynen i andra än 

småhus sköter man fortfarande med traditionell brandsyn, men man utreder möjligheten att an-

vända egenkontroll och erfarenheter från de andra räddningsverken.  

 

Egenkontroll 

 

Österbottens räddningsverk använder tillsynsmodellen egenkontroll i bostadsbyggnader paral-

lellt med de traditionella brandsynerna som en tillsynsmetod för egnahemshus och tillsynsob-

jekt som kan jämställas med dem. Med egenkontroll för bostadsbyggnader strävar man efter att 

nå bostadsfastigheterna mer heltäckande än tidigare. Målet med egenkontroll i bostadsbyggna-

der är att förbättra fastighetsägarens säkerhetskunskap och -attityder, så att egenkontroll lär 

den boende att upptäcka brandsäkerhetsbrister i hemmet eller sommarstugan och åtgärda dem 

omedelbart. Egenkontroll börjar med att räddningsverket sänder ett brev till fastigheten om 

egenkontroll av brandsäkerheten. Brevet som postas innehåller dokument för egenkontroll, det 

vill säga en checklista med frågor tillsammans med säkerhetskommunikationsmaterialet.  På 

basis av materialet gör den boende en kartläggning på egen hand om grundläggande saker be-

träffande brandsäkerheten i eget hem, som till stora delar är samma som den brandsyn myn-
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digheten förrättar. Checklistan returneras till räddningsverket där man utvärderar säkerhetsni-

vån och vidtar åtgärder vid behov.  

Användandet av egenkontroll överför inte ansvaret för tillsynen på den boende, utan det är 

räddningsverket som har ansvaret för att tillsynen förverkligas. Brandsyner görs fortfarande i 

synnerhet i sådana bostadsfastigheter som inte returnerat blanketten för egenkontroll. Även den 

boende kan begära traditionell brandsyn till sin fastighet som räddningsverket utför. 

 

I tabellen nedan anges kommunvis antalet bostadsbyggnader där tillsyn ska förrättas och anta-

let planerade inspektioner eller åtgärder för egenkontroll.  Ifall man inte hinner utföra tillsynen 

under det planerade kalenderåret ska det beaktas i planen för nästa år. 

 

Fritidsbostadshus 

 

För fritidsbostadshus och objekt som kan jämställas med dem bestäms ingen tillsynsintervall i 

servicenivåbeslutet. Tillsynen av brandsäkerheten i objekten genomförs vid behov i samband 

med i tillsynsplanen årligen bestämd egenkontroll, temasyner, extra brandsyner eller åt-

minstone med säkerhetskommunikation som ger anvisningar om egen beredskap (säsongbeto-

nad kommunikation) som beaktas i säkerhetskommunikationsplanen. 

 

Vid planering av tillsyn i fritidsbostadshus beaktar man bl.a. följande saker: 

 Eventuella tillsynsbesök i fritidsbostadshus är till sin natur annorlunda än vanliga 

brandsyner i bostadsbyggnader. Fritidsbostadshus är vanligen belägna på långt avstånd 

från brandstationerna och därför förutsätter det vanligen förflyttning av beredskap eller 

andra arrangemang. 

 Risken för branddödsfall är större i bostadsbyggnader än i fritidsbostadshus. Under 

åren 2007–2008 omkom 12 personer i bränder i fritidsbostadshus eller semesterstugor.   

 I Finland finns uppskattningsvis 550 000 stugor eller motsvarande.1,1 avlidna per 

100 000 stugor årligen. I bostäder är motsvarande antal 2,8 per 100 000 bostäder 

[Kokki och Jäntti 2009, källförteckning i bilaga B2]. På basis av detta är sommarstugor 

inte objekt där brandsyner utförs i första hand. 

 På områden där det finns semesterstugor lönar det sig att beakta en tidvis ökande folk-

mängd och ”semesterbeteende”  riskerna ökar. Syneintervallen i dessa är tillsynsob-

jekt är det skäl att behandla enligt bilagetabell A1. 

 PRONTO-statistiken påvisar att byggnadsbränder eller fara för byggnadsbrand inte åt-

minstone har ökar under åren 2012–2015 på Österbottens räddningsverks område. År 
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2012 var det 10 st. byggnadsbränder eller fara för byggnadsbrand i fritidsbostadsbygg-

nader, år 2013 8 st., år 2014 8 st. och 11/2015 5 st. 

 

Vid tillsynen av fritidsbostadsbyggnader kommer det inte att planeras periodisk brandsyn eller 

åtgärder med egenkontroll under 2016, utan tillsynsskyldigheten sköts genom att följa upp 

olycksstatistiken och vid behov med temasyner, extra brandsyn och åtminstone med säkerhets-

kommunikation (säsongbetonad säkerhetskommunikation) som ger instruktioner om egen be-

redskap.  

 

 

 

 

Område 

 

Antal bostadsbyggna-

der 

 

Antal brandsyner i 

bostadsbyggnader 2016 

 

Antal dokument för 

egenkontroll som krävs 

2016 

Storkyro 1469 30 134 

Kaskö 445 2 48 

Korsnäs 862 4 69 

Kristinestad 2804 2 201 

Laihela 2208 15 209 

Malax 2033 3 196 

Korsholm 6015 21 510 

Närpes 3552 6 269 

Pedersöre 3057 8 491 

Nykarleby 2331 0 136 

Vasa 10664 88 1081 

Vörå 2136 0 188 

Sammanlagt 37 576 179 3 532 

 

Tabell 2. Antalet byggnader där tillsyn ska göras och antalet planerade syner eller åtgärder för egenkontroll år 2016. 
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2.2 Oförutsedd tillsyn 

 

Förutom periodiska brandsyner utför räddningsverket dessutom oregelbunden tillsyn på basis 

av räddningslagen samt kemikalieförfattningarna. Räddningsverket får i anslutning till tillsyns-

skyldigheten anmälningar som räddningsverket inte kan påverka med sin egen verksamhet. I 

tillsynsplanen skrivs planerade övriga tillsynsåtgärder och grunder för att använda dem.  

 

2.2.1 Oregelbundna brandsyner och tillsyner som utförs på basis av räddningslagen 

 

   

Särskilda brandsyner, till exempel i motsvarande objekt som nedan 

Särskild brandsyn är ett tillsynsbesök som man vanligen gör samtidigt eller före byggnadstill-

synsmyndigheten gör delvis ibruktagningsinspektion. Det kommer regelbundet nya tillsynsob-

jekt och å andra sidan försvinner gamla objekt. Ökningen av antalet tillsynsobjekt kan man 

förutse på basis av projekt man känner till (bl.a. utlåtanden om bygglovsansökningar). 

 

o byggnader som är över tre våningar (räddningsväg) 

o objekt där det finns skyddsrum  

o objekt som har en automatisk släckanläggning eller automatisk brandlarmanläggning 

som är ansluten till nödcentralen  

o hotell, semesterhem, internat, semesterbyar, campingplatser eller motsvarande in-

kvarteringsutrymmen där det finns över 10 inkvarteringsplatser   

o sjukhus, åldringshem och andra vårdinrättningar som är öppna dygnet runt samt 

slutna straffanstalter där det finns över 5 vårdplatser  

o samlings- och affärsutrymmen som affärer, skolor, idrotts- och utställningshallar, 

teatrar, kyrkor, bibliotek och trafikstationer samt restauranger och lägenheter som 

används som daghem 

o stora produktions-, lager- och lantbruksutrymmen 

o brand- och explosionsfarliga utrymmen 

o byggnadens läge, storlek eller avvikande omständigheter som orsakar fara för per-

son- och brandsäkerheten  

o bygglovet förutsätter särskild brandsyn  

o torvproduktionsområden som grundas 

 

 

Efterbesiktningar 

Efterbesiktningar görs vid behov för att kontrollera att de förelägganden som utfärdats vid till-

synen blir utförda.  
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Extra brandsyn  

Extra brandsyn görs på beslut av räddningsmyndigheten om man misstänker att det i objektet 

finns ökad risk för brand eller olycka som orsakar fara för människor, egendom eller miljön. 

Sådana grunder kan vara till exempel: 

 

o anmälan som görs oberoende av sekretessbestämmelserna enligt 42 § 2 mom. i rädd-

ningslagen 

o en sådan underrättelse om fel som fås av en sotare enligt 61 § i räddningslagen  

o anmälan eller protokoll av ett besiktningsorgan om allvarlig brist gällande brand- el-

ler personsäkerheten   

o tillfällig ändring av en byggnads eller annat objekts personantal eller användningssätt 

som väsentligt inverkar på användarnas säkerhet;   

o offentlig tillställning (anvisningar finns) 

o bygge eller annan arbetsplats där det orsakas märkbar brandfara  

o brand eller annan olycka som har inträffat 

o tidpunkt eller omständigheter som gör att risknivån ökar i ett tillsynsobjekt (t.ex. sä-

songbrandsyner i restauranger och stormarknader)  

o tematillsyn som görs i samarbete med andra myndigheter 

o inspektionsbegäran från objektet och när det finns grund för inspektionen 

o annan orsak det finns grund för enligt övervägande av räddningsverket  

 

Annan tillsyn och inspektioner 

Tillsyn görs på räddningsväsendets anläggningar och behövliga utlåtanden om anläggningarnas 

planer ges till byggnadstillsynsmyndigheten och vid behov görs ibruktagningsinspektion.  Med 

inspektionerna säkrar man att anläggningarna uppfyller de krav som ställts på dem. Sådana åt-

gärder är bl.a. utlåtanden om planer och vid behov ibruktagningsinspektion i anslutning till ut-

rymningsbelysning och rökventilationsanläggningar. Protokoll i anslutning till installation av 

brandlarmanläggningar och planeringsgrunder för släckanläggningar behandlas tillsammans 

med byggherren/planeraren och delges för kännedom till byggnadstillsynsmyndigheten.  

Utlåtande över planer för skyddsrum ges till byggnadstillsynsmyndigheten och ibruktagnings-

inspektion utförs.  

Vid behov utför räddningsmyndigheten dessutom förhandskontroll gällande byggnaders brand-

tekniska förverkligande och kontroll av räddningsvägar. 

 

2.2.2 Tillsyn på basis av kemikaliesäkerhetslagen 

 

I lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005),  

kemikaliesäkerhetslagen, och i författningar på lägre nivå har man bestämt om det lokala rädd-

ningsväsendets tillsynsuppgifter och behandlingen av olika anmälningar. Räddningsmyndig-

hetens tillsynsansvar omfattar liten hantering och upplagring av kemikalier, användning och 

upplagring av flytgas, användning av naturgas, installation av oljeeldningsanläggningar, tillsyn 
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av oljecisterner och upplagring av pyrotekniska medel i samband med affärer eller uppgifter i 

anslutning till överlåtelse för privat konsumtion. 

 

Räddningsmyndigheten fungerar som tillsynsmyndighet enligt 115 § i kemikaliesäkerhetsla-

gen. Räddningsmyndigheten har också rätt att delta i säkerhets- och kemikalieverkets (TU-

KES) ibruktagningsinspektion enligt 28 § samt i inspektioner enligt 29 §.  

  

I mindre objekt där anmälningsgränsen underskrids och där anmälningsgränsen överskrids görs 

kontinuerlig tillsyn i samband med periodiska brandsyner, extra brandsyner eller särskilda 

brandsyner.  

 

Liten industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier  

Tillsyn att kemikalielagen och författningar som getts med stöd av den följs görs på basis av 

anmälningar från objekten.  Med anledning av anmälan som berör liten industriell hantering 

och upplagring av farliga kemikalier (855/2012, 5 §) fattar räddningsmyndigheten beslut (35 §) 

och utför ibruktagningsinspektion enligt 36 §.  Fortsatt tillsyn av objekten görs enligt tabell A6 

i bilaga A1. 

 

Liten hantering och upplagring av flytgas  

Tillsyn att författningar gällande flytgas följs görs på basis av anmälningar från objekten. 

Ibruktagningsinspektion i flytgasobjekt görs enligt 36 § och 37 § i statsrådets förordning 

855/2012.  Fortsatt tillsyn av objekten görs enligt tabell A6 i bilaga A1. 

 

Oljeeldningsaggregat  

När ett nytt oljeeldningsaggregat tas i bruk eller när den väsentligt har ändrats gör räddnings-

myndigheten en inspektion enligt 38 § i förordningen 855/2012 inom tre månader efter att ag-

gregatet tagits i bruk. Fortsatt tillsyn av objekten görs enligt tabell A6 i bilaga A1. 

 

Tillsyn av oljecisterner 

Handels- och industriministeriets beslut om periodisk besiktning av underjordiska cisterner 

(344/1983) förutsätter att periodisk besiktning av underjordiska cisterner som är belägna på 

viktiga grundvattenområden ska göras av en godkänd besiktningsaffär. 

För att utveckla tillsynen av periodisk besiktning av underjordiska cisterner som är belägna på 

viktiga grundvattenområden har beaktats i Österbottens räddningsverks servicenivåbeslut. För 

att stöda tillsynen har man utvecklat en karttillämpning i brandsyneprogrammet som gör det 

möjligt att identifiera inmatade cisterner på brandsyneområdena.  
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Räddningsverket övervakar i samband med allmän brandsyn att besiktningsskyldigheten för-

verkligas.  Uppgifter från besiktningsprotokollen som fåtts av besiktningsaffärerna registreras i 

brandsyneprogrammet med att i protokollen beakta bl.a. cisternens konditionsklass och vid be-

hov vara i kontakt med objektet eller göra extra brandsyn.  

 

 

  

Pyrotekniska medel  

Räddningsmyndigheten fungerar enligt 115 § i lagen om säkerhet vid hantering av farliga ke-

mikalier och explosiva varor (390/2005) som tillsynsmyndighet för upplagring av pyrotekniska 

produkter i samband med handel och överlåtelse av dem för enskild konsumtion. Räddnings-

myndigheten kan på basis av 111 § förbjuda försäljning av fyrverkeripjäser. Säkerhets- och 

kemikalieverket styr och förenhetligar enligt 116 § räddningsmyndigheternas och polisens 

verksamhet vid tillsynen av att bestämmelserna i denna lag följs. 

 

Angående upplagring i samband med handel av sådana fyrverkeripjäser och andra pyrotek-

niska artiklar av liten farlighetsgrad som godkänts för enskild konsumtion, ska det göras en 

anmälan till räddningsmyndigheten innan upplagringen inleds. (Lag om säkerhet vid hantering 

av farliga kemikalier och explosiva varor 390/2005). 

Räddningsmyndigheten behandlar anmälan, gör ett beslut samt granskar upplagringen av pyro-

tekniska produkter och försäljningsstället under huvudsakliga försäljningssäsongen. Ett nytt 

försäljningsställe granskas genast när anmälda försäljningstiden börjar. 

 

Eftersom det på Österbottens räddningsverks område avvikande från de flesta andra rädd-

ningsverk finns två försäljningssäsonger för fyrverkeripjäser, det vill säga nyår och villaavslut-

ning, utför räddningsverket lagstadgad tillsyn en gång i året samt vid behov ett extra tillsyns-

besök till försäljningsställena en gång i året. 

 

Specialeffekter 

Explosiva varor eller brand- och explosionsfarliga kemikalier får användas som specialeffekter 

vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som avses i lagen om samman-

komster (530/1999) om det senast 14 dygn före evenemanget ordnas har anmälts till rädd-

ningsmyndigheten. (Lag om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor 

390/2005, 81 §). Räddningsmyndigheten behandlar inkomna anmälningar (81 §), och bestäm-

mer vid behov begränsningar och villkor för säker hantering av effekterna eller förbjuder an-
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vändningen ifall det anses orsaka uppenbar fara för personer, miljön eller egendom.  Rädd-

ningsverket utför vid behov extra brandsyn i objektet (anvisningar finns). 

 

 

2.2.3 Dokumenttillsyn som görs på basis av räddningslagen 

 

Utrymningssäkerhet i vårdinrättningar samt service- och stödboende (RL 379/2011, 18 §) 

 

För byggnader som avses 18 § i räddningslagen ska verksamhetsidkaren göra en utredning om 

hur sättet att använda byggnaden eller utrymmena och personernas begränsade, nedsatta eller 

avvikande funktionsförmåga och andra faktorer som påverkar utrymningssäkerheten beaktas i 

beredskapen för eldsvådor och andra farliga situationer och i utrymningsarrangemangen (ut-

redning om utrymningssäkerheten). En säkerhetsutredning som utarbetats för objektet i sam-

band med bygglovet motsvarar utredningen om utrymningssäkerheten. En utredning om ut-

rymningssäkerheten ska utarbetas och delges räddningsmyndigheten senast 1.7.2012 eller upp-

dateras senast 1.7.2014. 

 

Räddningsverket har bestämt de räddningsmyndigheter som behandlar utredningarna och 

handläggningsprocessen. Den utsedda räddningsmyndigheten ska utifrån utredningen om ut-

rymningssäkerheten bedöma om utrymningssäkerheten uppfyller kraven enligt 18 §. Om ut-

rymningssäkerheten inte uppfyller kraven enligt 18 §, ska verksamhetsidkaren inom den tid 

som den lokala räddningsmyndigheten utsätter göra upp en plan för hur utrymningssäkerheten 

ska fås att överensstämma med kraven.  

Om de åtgärder som verksamhetsidkaren planerat inte räcker för att få utrymningssäkerheten i 

objektet att överensstämma med kraven, ska den lokala räddningsmyndigheten meddela ett fö-

reläggande att avhjälpa brister enligt 81 §. Myndigheten kan då också ställa särskilda säker-

hetskrav enligt 82 §.  

 

Förutom det som nämndes ovan övervakas i behandlingen av bygglov och vid periodiska 

brandsyner att utredningarna om utrymningssäkerheten är ändamålsenliga och att man uppfyll-

ler skyldigheterna. I brandsyneprogrammet förs register över utredningar som utarbetats om ut-

rymningssäkerhet. 

 

Räddningsplanering 

 

Räddningsplaner i bostadsbyggnader, företag och inrättningar 



19 

De som har skyldighet att göra en räddningsplan enligt 1 § i statsrådets förordning om rädd-

ningsväsendet (407/2011) som utgetts med stöd av räddningslagen; motivering till vad som be-

stämts har angetts i 1 mom. 2 punkten. En räddningsplan ska utarbetas senast 1.7.2012 (nya 

planeringsskyldiga) eller uppdateras senast 1.7.2013. 

 

Utarbetandet av räddningsplaner och deras ändamålsenlighet övervakas i samband med brand-

syner. Räddningslagen förpliktar inte bostadsfastigheter att tillställa räddningsplanen eller dess 

sammandrag till räddningsmyndigheten. I brandsyneprogrammet förs register över utarbetade 

räddningsplaner. I utvecklingsarbetet för räddningsplanering följer man upp bl.a. hur utveckl-

ingsarbetet sker i räddningsverkens partnerskapsnätverk inom området för säkerhetstjänsterna. 

 

 

Tillsyn av säkerheten vid offentliga tillställningar 

De som har skyldighet att göra en räddningsplan enligt 1 § i statsrådets förordning om rädd-

ningsväsendet (407/2011) som utgetts med stöd av räddningslagen. 

 

Räddningsverket har bestämt de räddningsmyndigheter som behandlar utredningarna och 

handläggningsprocessen. Räddningsmyndigheten bedömer enligt 16 § i räddningslagen rädd-

ningsplanen för en offentlig tillställning. Om den utredning och bedömning av farorna och ris-

kerna i anslutning till tillställningen eller de säkerhetsarrangemang och anvisningar som be-

stämts utifrån dem enligt den lokala räddningsmyndighetens bedömning är bristfälliga, kan 

myndigheten återsända planen för komplettering. De utför vid behov tillsyn med extra brand-

syn så att säkerhetsarrangemangen uppfylls enligt 16 § 3 mom. i räddningslagen. Synen görs i 

synnerhet vid stora offentliga tillställningar och om möjligt tillsammans med byggnadstill-

synsmyndigheten, miljö- och hälsoskyddsmyndigheten och polismyndigheten.   

Räddningsplaner för offentliga tillställningar som delges räddningsverket ska vid behov med-

delas till polisen och hälsovårdsmyndigheten. 

I brandsyneprogrammet förs register över utvärderade räddningsplaner.  

Explosiva varor eller brand- och explosionsfarliga kemikalier som används som specialeffekter 

ska meddelas på förhand till de lokala räddningsmyndigheterna på det sätt som föreskrivs i 81 

§ i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor 390/2005 (punkt 

2.2.2). 

 

 

Tillsyn av tillfällig inkvartering 

Tillfällig inkvartering avses vara övernattning i byggnad eller del av den som från början inte 

är planerad att användas för inkvartering. Enligt 1 § i statsrådets förordning om räddningsvä-
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sendet (407/2011) föreskrivs att en räddningsplan enligt 15 § i räddningslagen (479/2011) ska 

göras för lokaler som används för tillfällig massinkvartering av minst 20 personer. 

  

Säkerhetstjänstområdet inom räddningsverkets partnerskapsnätverk har utarbetat en anvisning 

om säkerheten vid tillfällig inkvartering. Anvisningen tas i bruk 1.1.2016 och ersätter anvis-

ningen som Österbottens räddningsverk tog i bruk år 2012. I anvisningarna inkluderades den 

anmälningspraxis som berör verksamhetsidkaren, byggnadens ägare eller innehavare om till-

fällig inkvartering, och räddningsmyndighetens åtgärder till följd av anmälningen.    

 

Tillsyn av sotning 

 

Hur sotning ska ordnas  

Tillsyn av hur sotningssystemet fungerar, sotningstjänsternas tillgänglighet och förverkligande 

görs enligt servicenivåbeslutet på basis av anmälningar av sotarna, kundrespons och brandsy-

ner eller på basis av respons som på annat sätt framkommit vid tillsyn. 

 

Sotarnas underrättelse om fel  

Konstaterar sotaren sådana fel eller brister i eldstäder och rökkanaler som kan medföra brand-

risk, ska sotaren enligt 61 § i räddningslagen skriftligen underrätta den som representerar sot-

ningsobjektet och räddningsverket om saken. Också när sotaren konstaterar att stegar, delar av 

tillträdesvägar på tak eller säkerhetsutrustning på tak är i sådant skick att sotningen inte kan ut-

föras säkert, ska han eller hon skriftligt underrätta den som representerar sotningsobjektet och 

räddningsverket om saken. 

I dessa fall är räddningsverket i kontakt med byggnadens ägare och förrättar vid behov extra 

brandsyn (punkt 2.2.1). 

 

Sotningsförteckning 

Enligt 62 § i räddningslagen ska den som utövar sotaryrket föra förteckning över de objekt 

som han eller hon har sotat och på begäran avgiftsfritt ge räddningsverket uppgifter ur förteck-

ningen. Uppgifterna ska sparas i tio år efter utförd åtgärd. 

Räddningsverket ber årligen ett sammandrag av sotningsförteckningen till påseende av di-

striktssotaren. 

 

Service-, underhålls- och andra dokument 

Tillsyn i anknytning till dokument som tillställs räddningsmyndigheten är bl.a. protokoll över 

granskning av elinstallationer, explosionsskyddsdokument, protokoll över rengöring av venti-
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lation, protokoll över granskning av oljecisterner, dokument över skyddsrummets periodiska 

besiktningar samt tillsyn av dokument över rökventilationsanläggningars service och gransk-

ning. Dokumenten som nämndes ovan tillställs räddningsverket direkt av service- och besikt-

ningsaffärerna samt tillsynsobjekten om dokumentet inte har funnits till påseende vid tillsynen. 

Brandinspektören för objektet registrerar åtgärden i brandsyneprogrammet och tar i beaktande 

att eventuella brister som nämns i protokollet kan innebära åtgärder av räddningsmyndigheten.    

Vid behov förrättas extra brandsyn (punkt 2.2.1).        

 

 

2.3 Tillsynssamarbete med andra myndigheter och sektorer 

 

Syfte och mål för samarbetet 

Enligt 42 § mom. 1 i räddningslagen ska räddningsverket i syfte att förebygga olyckor och 

upprätthålla säkerheten samarbeta med andra myndigheter och med sammanslutningar och in-

vånare i området samt delta i lokalt och regionalt säkerhetsplaneringsarbete. Med samarbetet 

strävar man i första hand efter att producera säkerhet bl.a. genom att utbyta information om 

risker och genomföra nödvändiga åtgärder som gemensamma tillsynsbesök. Samarbete kan an-

ses vara effektivt när det är regelbundet och planenligt och har ett utgångsläge där alla väsent-

liga aktörer är bekanta. 

Skyldigheten berör även samarbete mellan räddningsverk. Utmaningar inom närmaste framti-

den beträffande räddningsverkens samarbete med att utveckla tillsynsverksamheten är enhet-

liga bedömningar av säkerheten i nationella bolag och resande offentliga tillställningar som 

cirkusar, bomässor och andliga sammankomster. Att dessutom utvidga egenkontroll i bostads-

byggnader att på samma gång även omfatta fritidsbostad som finns på ett annat räddningsverks 

område kräver att samarbetet utvecklas. 

 

I servicenivåbeslutet för år 2014–2017 sätter man som mål för samarbetet att antalet olyckor 

och följder i förhållande till invånarantalet minskar på Österbottens räddningsverks område. I 

samarbetet observerar man speciellt resultatrik och effektiv verksamhet. 

I beslutet nämns bl.a. deltagande i ändamålsenliga arbetsgrupper som främjar helhetssäkerhet-

en, säkerhetsplanering, samarbete i anslutning till tillsyn av markanvändning och byggande, 

och att samarbetspraxisen och tyngdpunkterna planeras i tillsynsplanen som uppdateras årlig-

en.  I synnerhet samarbetsformerna tillsammans med social- och hälsovårdsmyndigheterna ska 

utvecklas för att trygga brandsäkerheten för personer med nedsatt funktionsförmåga som bor 

hemma. 
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I räddningsverkets verksamhetsplan för år 2016 nämns som ett bindande mål att utveckla ett 

bättre samarbete med byggnadstillsynerna – målet är att frigöra tid från bl.a. tillståndsproces-

sen för byggande till det tillsynsarbete som avses i räddningslagen. 

  

I samarbetspraxisen med andra myndigheter och sektorer är målet att identifiera följande egen-

skaper som det är ändamålsenligt att beakta vid planering och genomförande:  

• Verksamheten är planenlig, riskbaserad och effektiv 

• Målen och tyngdpunkterna för verksamheten har bestämts  

• Man har kommit överens om principerna och förfaringssättet för samarbetet  

• Resultaten av verksamheten utvärderas regelbundet och man utvecklar innehållet i 

verksamheten 

 

 

Samarbete enligt 42 § 2 mom. i räddningslagen 

 

Enligt 42 § 2 mom. i räddningslagen ska myndigheterna om de i samband med sin tjänsteför-

rättning upptäcker eller annars får kännedom om uppenbar brandrisk eller annan risk för 

olyckor i en byggnad, en bostad eller något annat objekt ska de oberoende av eventuella sekre-

tessbestämmelser underrätta den lokala räddningsmyndigheten om saken. Anmälningsskyldig-

heten gäller också kommunen, andra offentliga samfund och deras anställda samt verksam-

hetsidkare enligt 18 § 2 mom. som ombesörjer driften av vårdinrättningar och ordnandet av 

service- och stödboende och deras anställda. Målet med lagen är att göra det möjligt att för-

medla observationer och information som samlas i olika myndigheters system till ansvarig 

myndighet, så att informationen sparas och förpliktar behörig myndighet att reagera på det sätt 

som förutsätts. I praktiken innebär det att åtgärder för avvärjande av uppenbar brandrisk och 

annan olycksrisk måste påbörjas omedelbart efter att räddningsmyndigheten fått information 

om det. Målet är även att nå bestående resultat genom att komma överens om praxis för att 

förutse och hindra motsvarande situationer från att uppstå. För att effektivt tillämpa 42 § 2 

mom. i räddningslagen förutsätter utbildning och information till regionala och lokala sam-

arbetsmyndigheter och -sektorer. 

 

År 2016 behandlar man inkommande anmälningar samt definierar och beskriver internt an-

mälningarnas behandlingsprocess.  

 

Utbyte av information mellan myndigheter 

 

En stor fördel med myndighetssamarbetet är informationsutbyte. Effektivt och oavbrutet utbyte 

av information mellan samarbetsmyndigheterna underlättar effektiverar arbetet. Effektivt in-



23 

formationsutbyte är även en förutsättning för att räddningsverket ska kunna bedöma ändringar 

som sker i verksamhetsmiljön och deras inverkan på riskbedömningen på eget område, och kan 

utnyttja t.ex. TUKES besiktningsprotokoll när externa räddningsplaner uppdateras. 

Det vore bra om det fanns planerade verksamhetssätt för myndigheternas informationsutbyte, 

eftersom myndigheternas tillsynsskyldighet delvis är överlappande och flera myndigheter 

övervakar samma saker och gör liknande observationer som stöder varandra. För räddnings-

myndigheten har uttryckligen stadgats några rättigheter och skyldigheter i anslutning till in-

formationsutbyte mellan myndigheter. Vissa av dem berör direkt räddningsmyndighetens till-

synsuppgift, medan andra till sin natur är sådana allmänt principiella saker som berör alla 

såsom barnskyddslagen, djurskyddslagen och strafflagen osv.  I följande stycke har samman-

ställts lagstiftning i anslutning till informationsutbyte mellan myndigheter som ska beaktas vid 

planeringen av tillsynsuppgiften.  

 

Förutom sektorerna som är uppräknade här finns det även flera bra lokala kutymer för att ut-

byta information med andra än myndigheter t.ex. tredje sektorn. 

 Enligt 81§ i räddningslagen ska den lokala räddningsmyndigheten i samband med att 

den fullgör sin tillsynsuppgift enligt denna lag konstaterar brister i fråga om uppfyllan-

det av förpliktelser som föreskrivs i någon annan lag och bedömer att bristerna medför 

allvarlig risk för människors säkerhet och en brist inte avhjälpas genast, ska den lokala 

räddningsmyndigheten underrätta den behöriga tillsynsmyndigheten om saken. 

 Lagen om anordningar inom räddningsväsendet (10/2007) förpliktar räddningsmyndig-

heten att göra anmälan till Säkerhets- och kemikalieverket om den vid brandsyn eller 

annan verksamhet upptäcker allvarliga brister i anordningar inom räddningsväsendet 

eller i installationsaffärers eller besiktningsorgans verksamhet. 

 Enligt 25 § i den s.k. åldringslagen (980/2012) ska en yrkesutbildad person inom rädd-

ningsväsendet som i sitt uppdrag har fått kännedom om en äldre person som är i behov 

av social- eller hälsovård och som är uppenbart oförmögen att sörja för sin omsorg, 

hälsa eller säkerhet, ska den anställda oberoende av sekretessbestämmelserna utan 

dröjsmål göra en anmälan om saken till den kommunala myndighet som ansvarar för 

socialvården. 

 Statsrådets förordning om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga ke-

mikalier (855/2012) förpliktar räddningsmyndigheten att sända beslut som görs och in-

spektionsprotokoll för liten industriell hantering och upplagring av kemikalier för kän-

nedom till regionförvaltningsmyndigheten och kommunens kemikalieövervaknings-

myndighet, miljömyndighet och byggnadstillsynsmyndighet. Samma skyldighet berör 

även beslut om tillfällig liten verksamhet. 
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 Lagen om anordningar inom räddningsväsendet (10/2007) förpliktar besiktningsorganet 

att meddela lokala räddningsmyndigheten om allvarliga brister som vid besiktning upp-

täcks i branddetektorer eller automatiska släckanläggningar. 

 Statsrådets förordning om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga ke-

mikalier (855/2012) förpliktar att Säkerhets- och kemikalieverket även ska informera 

räddningsmyndigheten om tillståndsbeslutet för omfattande hantering och upplagring 

av kemikalier. Innan slutsatserna i tillståndsbeslutet meddelas för objektet som omfat-

tas av säkerhetsrapporten ska Säkerhets- och kemikalieverket ge räddningsmyndigheten 

tillfälle att framföra sina åsikter om säkerhetsrapporten. TUKES ska även sända slutsat-

ser som berör säkerhetsrapporten för kännedom till räddningsmyndigheten på samma 

sätt som ibruktagningsinspektioner och inspektioner enligt inspektionsprogrammet. 

Anmälningsskyldigheten berör också inspektioner som görs av godkända besiktnings-

organ. I samma förordning har även stadgats om verksamhetsidkarens skyldighet att 

anmäla till räddningsmyndigheten när ett oljeeldningsaggregat har tagits i bruk, som 

räddningsmyndigheten ska besikta inom tre månader. 

 Enligt 15 § i hälsoskyddslagen (763/1994) ska inkomna anmälningar om inkvarterings-

lokaler samt eventuella inspektionsbesök i sådana lokaler skall meddelas polisinrätt-

ningen i det härad inom vars verksamhetsområde lokalen är belägen och räddnings-

myndigheten i området. Polis- och räddningsmyndigheterna har rätt att närvara när en 

inspektion utförs. (28.4.2006/309). 

 Enligt statsrådets förordning om utvinningsavfall (190/2013) ska miljötillståndsmyn-

digheten begära ett utlåtande om den interna räddningsplanen av räddningsmyndighet-

en. Tillsynsmyndigheten ska dessutom se till att de justeringar som gjorts i den interna 

räddningsplanen lämnas till räddningsmyndigheten. Dessutom ska tillståndsmyndighet-

en lämna tillståndsbeslutet och andra handlingar som bifogas ansökan och som gäller 

räddningsplanen till räddningsmyndigheten för att de ska kunna beakta dem i den pla-

nering som gäller deras verksamhetsområde (t.ex. extern räddningsplan). 

 Enligt statsrådets förordning om gruvsäkerheten (1571/2011) ska gruvmyndigheten 

anmäl om inspektion och tillställa inspektionsberättelsen till räddningsmyndigheten 

ifråga.  

 Enligt statsrådets förordning om säkerhet vid hantering av naturgas (551/2009) ska 

TUKES sända en kopia av tillståndsbeslutet jämte planritningar för transport- och dis-

tributionsrörsystem samt en separat stor förbrukningsanläggning och ett visst område, 

och till räddningsmyndigheten i fråga när det är fråga om tillstånd för ett driftsrörsy-

stem. 
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 Enligt dammsäkerhetslagen (494/2009) ska dammsäkerhetsmyndigheten innan den fat-

tar klassificeringsbeslutet och godkänner handlingarna ge den lokala räddningsmyndig-

heten tillfälle att bli hörd. Beslutet om godkännande av den uppdaterade riskutredning-

en ska delges räddningsmyndigheten. 

 Enligt skjutvapenförordningen (145/1998) ska tillståndsmyndigheten skaffa ett utlå-

tande om en ansökan av räddningsmyndigheten. 

 Enligt social- och hälsovårdsministeriets förordning om privat socialservice 

(1053/2011) ska till en tillståndsansökan och till anmälan om inledande av verksamhet 

fogas utlåtande av räddningsmyndigheten. 

 

Nedan beskrivs kort samarbetspraxis med andra myndigheter och sektorer och eventuell ge-

mensam tillsyn som kommer att utföras under följande kalenderår. Förutom inspektionerna 

strävar man även efter samarbete med informationsutbyte. En del av de centrala samarbetssek-

torerna kan kännas igen regionalt genom lokal säkerhetsplanering. Författningarna som nämn-

des ovan beaktas i informationsutbytet. 

 

Som en allmän samarbetsform för myndigheterna är att göra gemensamma inspektioner i 

ändamålsenliga objekt. Vid de gemensamma inspektionerna måste man observera befogen-

hetsgränser mellan olika myndigheter. Räddningsmyndigheterna har t.ex. inte stadgats som  

tillsynsmyndighet i markanvändnings- och bygglagen, varvid tillsynsåtgärderna inte kan göras 

på basis av MBL eller vad som stadgats i förordningar som getts med stöd av den. Ett protokoll 

ska alltid göras över räddningsmyndighetens eget tillsynsbesök. 

 

Säkerhets- och kemikalieverket TUKES 

  

Säkerhets- och kemikalieverket (TUKES) är en nationell säkerhetsmyndighet. 

TUKES övervakar produkter, tjänster och produktionssystem och verkställer lagstiftningen 

inom dessa.  Tukes tjänstområden är bl.a. el, hissar, kemikalieproduktionsanläggningar, gruv-

drift, explosiva varor, tryckbärande anordningar, mätinstrument, ädelmetallprodukter, rädd-

ningsväsendets anordningar, byggprodukter, konsumentsäkerhet och produkters energi- och 

ekologiska effektivitet. 

 

Enligt TUKES sak- och tillsynsregister KEMU har TUKES år 2015 följande objekt på Öster-

bottens räddningsverks område som omfattas av tillsyn: anläggningar med säkerhetsutredning 

3 st. (år 2014: 5 st., anläggningar med handling över säkerhetsprinciperna 3 (2), tillståndsan-

läggningar 16 st., flytgasobjekt 26 st., lager för explosiva varor 12 (8), naturgasobjekt 4 (2).   



26 

Det finns förbindelse mellan TUKES tillsynsregister KEMU och räddningsverkets brandsyne-

program Merlot som gör att informationen om tillsynerna uppdateras. Räddningsmyndigheter-

na utnyttjar KEMU-registret. 

Periodiska synerna för tillsynsobjekten varierar. TUKES meddelar tillsynstidpunkten till rädd-

ningsmyndigheten. I inspektionen deltar vanligen räddningsverkets kemikalieinspektör eller 

inspektören för objektet i fråga. 

 

TUKES och räddningsverket kommunicerar när det gäller tillsyn i anslutning till anordningar 

inom räddningsväsendet och marknadstillsyn för vissa produkter.   

 

ELY-centralen i Södra Österbotten 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (ELY-centralen) är statsförvaltningens 

regionala utvecklings- och servicecentral. Räddningsverket har tillsynssamarbete med ELY-

centralen inom ansvarsområdena miljö- och naturvård. 

 

På begäran av miljömyndigheten fungerar räddningsverket på begäran av miljömyndigheten 

som expert när det gäller ärenden i anslutning till tillstånd, anmälan, registrering och utredning 

gällande miljövård. 

Räddningsverket anmäler planmässigt både till statens och kommunen miljövårdsmyndighet 

om betydande olyckor med farliga ämnen och bekämpning av oljeskador. 

 

Tillsyn över byggandet 

 

Planläggning 

Planläggning är en förutsättning för byggande, och grunderna för det anges i markanvänd-

nings- och bygglagen. Enligt lagen görs planering på kommunnivå enligt två nivåer: med gene-

ralplanen skapar man strategiska linjer för markanvändning och med detaljplan planeras saker 

som har att göra med kvalitativ miljö och god byggnadssed. I markanvändnings- och byggla-

gen ges allmänna mål, uppgifter och förfaringssätt och det kommunala beslutsfattandet preci-

serar målen.   

 

Räddningsmyndigheten deltar vid behov som expert i frågor som berör räddningsväsendet i 

styrningen av markanvändning och byggande. I detta avseende ges vid behov utlåtanden om 

saker i anslutning till planläggning och vid behov deltar man i förhandlingar om saker som be-

rör det samt instruerar de sektorer som deltar i planläggningen om brand- och personsäkerhet 

samt befolkningsskydd. 
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Byggnadstillsyn 

 

Byggnadstillsynsmyndigheterna i kommunerna främjar, instruerar och övervakar att byggandet 

är av god kvalitet samt att miljön planeras och bevaras trivsamt.  

 

Räddningsmyndigheten deltar vid behov som expert i frågor som berör räddningsväsendet i 

styrningen av markanvändning och byggande. I det här avseendet deltar man i byggnadstill-

synsmännens möten, ger utlåtanden om saker i anslutning till bygglov och deltar vid behov i 

förhandlingar om saker som berör det. Dessutom instruerar man planerare, byggare och övriga 

sektorer om brand- och personsäkerhetsfrågor samt befolkningsskydd. 

Räddningsmyndigheten utför särskild brandsyn, om det är ändamålsenligt, i samband med par-

tiell slutsyn som utförs av byggnadstillsynsmyndigheten. Principerna för särskild brandsyn 

presenteras i punkt 2.2.1.  

När räddningsmyndigheten behandlar en anmälan om liten industriell hantering eller upplag-

ring av farliga kemikalier samarbetar man vid behov med byggnadstillsynsmyndigheten i 

kommunen ifråga och sänder för kännedom beslutet som görs på basis av anmälan som nämn-

des ovan (Statsrådets förordning om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga 

kemikalier 685/2015 36 §). 

Samarbete vid tillsynen av offentliga tillställningar beskrivs under punkt 2.2.4 dokumenttill-

syn/tillsyn av offentlig tillställning. 

 

Kommunernas och samkommunernas miljö-, hälsovårds- och socialmyndigheter 

 

Miljö- och miljövårdsmyndighet (kommunernas miljöcentraler) 

Kommunens miljövårdsmyndighet sköter på sitt område om uppgifter som getts med stöd av 

miljöskyddslagen. Sådana uppgifter är: vattenvård, naturvård, kemikalie- och avfallstillsyn, 

bullerbekämpning och observation av luftkvalitet. De tillsynsuppgifter som kommunens miljö-

vårdsmyndighet sköter har stadgats i bl.a. hälso- och sjukvårdslagen, livsmedelslagen, lagen 

om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet, tobakslagen, kemikalielagen och la-

gen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet.  

 

Räddningsmyndigheten samarbetar med ovan nämnda sektorer enligt praxis i kommunerna och 

enligt behov till exempel i anslutning till: tillsyn av skicket på oljecisterner, startande av eller 

ändringar i inkvarterings- och förplägnadsverksamhet, tillsynsobjekt där det krävs miljötill-
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stånd, s.k. ostädade bostäder och tillsyn av konsumenttjänster. I samarbetet beaktar tillsynspla-

nen som gjorts av sektorn ifråga.  

När räddningsmyndigheten behandlar en anmälan om liten industriell hantering eller upplag-

ring av farliga kemikalier samarbetar man vid behov med miljövårdsmyndigheten (kemikalie-

tillsynsmyndighet) i kommunen ifråga och sänder för kännedom beslutet som görs på basis av 

anmälan som nämndes ovan (Statsrådets förordning om övervakning av hanteringen och upp-

lagringen av farliga kemikalier 685/2015 36 §). 

Räddningsverket anmäler om betydande olyckor med farliga ämnen och bekämpning av olje-

skador till miljövårdsmyndigheten enligt anvisningarna. Samarbete vid tillsyn av offentliga 

tillställningar har beskrivits under punkten ”övriga tillsynsåtgärder/tillsyn av säkerheten vid of-

fentliga tillställningar”. 

 

Social- och hälsovårdsväsendet 

Räddningsverket har utvecklat en verksamhetsmodell i samarbete med social- och miljövårds-

myndigheterna i Vasa och Lillkyro för att ingripa i s.k. ostädade bostäder. Verksamhetsmo-

dellen används i tillämpliga delar även i andra kommuner. 

 

Man strävar efter att åtminstone i någon kommun skapa en modell så att till exempel hemser-

vicepersonalen vid sina besök också skulle observera brandsäkerheten i objekten. Modellen 

som skapas kan senare användas i områdets alla kommuner. Ett intentionsavtal som ingåtts 

med Vasa stad beträffande utvidgningen av projektet för UpCare-verksamhetsledningssystemet 

skulle ge upphov till ett kommunikationsgränssnitt mellan Social- och hälsovårdsverket och 

räddningsverket. Finansieringen av projektet är inte klar ännu. 

Vi stöder projektet Hemma bäst – Kotona paras etablering i Österbotten (ifall projektet får 

finansiering). 

 

Polisen 

Österbottens räddningsverk samarbetar med polisinrättningarna på Österbottens område i till-

syn av säkerheten vid stora offentliga tillställningar. Samarbetet har beskrivits under punkten 

”övriga tillsynsåtgärder/tillsyn av säkerheten vid offentliga tillställningar”. De lokala polisin-

rättningarna ska vid behov höra räddningsmyndigheten gällande anmälningar om fyrverkerier 

och sända anmälningarna för kännedom till räddningsverket och nödcentralen.    

 

Myndigheterna samarbetar vid tillsynen av den tunga trafiken som omfattar både avhämtnings- 

och distributionstrafik. Tillsynen planeras av Österbottens polisinrättning och samarbetsmyn-

digheter förutom polisen är tullen, regionförvaltningsmyndighetens ansvarsområde arbetar-
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skydd och tillstånd samt räddningsverket. Årligen ordnar man 6–8 tillsynstillslag och vanligen 

ordnas även ett samarbetsmöte. Räddningsverkets expertis behövs för transporter av farliga 

ämnen och bedömning av fordonens skadebekämpningsutrustning. Räddningsverket samlar 

också uppgifter om farliga kemikalier för att analysera en hotbild, det vill säga vad, var och hur 

stora mängder som transporteras. Österbottens räddningsverk deltar med eftertanke i tillsynen 

som nämndes ovan, men speciellt när temat för tillsynen är transporter av farliga ämnen.       

Samarbete i anslutning till upplysning och rådgivning har förklarats i planen i fråga. 

 

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland 

Regionförvaltningsverken främjar förverkligandet av grundrättigheter och rättsskydd, tillgång 

till basservice, miljövård, hållbar användning av miljön, inre säkerheten samt hälsosam och sä-

ker levnads- och arbetsmiljö. Regionförvaltningsverkets ansvarsområden är: basservice, rätt-

skydd och tillstånd, räddningsväsende och beredskap, polisen, arbetarskydd och miljötillstånd. 

 

Räddningsverket samarbetar med regionförvaltningsmyndigheten inom ansvarsområdena bass-

service, rättsskydd, tillstånd och arbetarskydd. Räddningsverket är i växelverkan med myndig-

heten i fråga och ger vid behov utlåtande om person- och brandsäkerhetsarrangemangen i ob-

jekt som producerar social- och hälsovårdstjänster och enligt övervägande, deltar vid gransk-

ningen av alkoholdryckers försäljnings- och utskänkningsställen samt vid arbetarskyddsmyn-

dighetens tillsyn, om det finns grund för det angående brand- och personsäkerhet (till exempel 

restaurangtillsyn).  Under punkten polisen har beskrivits samarbetet som hör till tillsyn av den 

tunga trafiken. 

 

Vasa Nödcentral 

Vasa nödcentral tar emot områdets nödsamtal och anmälningar från automatiska brandlarman-

läggningar och släckanläggningar. Tillsynssamarbetet hänförs till brandlarmanläggningar och 

släckanläggningar som är anslutna till nödcentralen. Anslutning och bortkoppling av anlägg-

ningarna förutsätter räddningsmyndighetens godkännande.  

 

Nödcentralen meddelar räddningsmyndigheten om problem angående släckanläggningar och 

brandlarm när förbindelsen testas. Räddningsmyndigheten är i kontakt med objektet och utför 

vid behov extra brandsyn i objektet.   

 

Försvarsmakten, gränsbevakningsväsendet, tullen 

Under punkten polisen har beskrivits samarbetet som hör till tillsyn av den tunga trafiken. 
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Besiktningsorganen Inspecta, Dekra och Alco 

Besiktningsorgan som är auktoriserade av Säkerhets- och kemikalieverket utför ibruktagnings-

inspektioner och periodiska besiktningar av brandlarm-, släck- och rökventilationsanläggning-

ar på Österbottens räddningsverks område. Räddningsmyndigheten deltar efter övervägande i 

tillsynerna. Besiktningsorganen sänder besiktningsprotokollen till räddningsverket. Uppgifter-

na i protokollet registreras i brandsyneprogrammet och objektets brandinspektör observerar vid 

brandsynen eventuella brister som nämns i protokollet. För märkbara brister angående anlägg-

ningens funktion vidtas åtgärder omedelbart. Vid behov utförs extra brandsyn i objektet och 

föreskrivs att bristerna ska åtgärdas  

 

Olycksutredningscentralen 

Lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011) bestämmer 

Olycksutredningscentralens uppgifter. Olycksutredningscentralens uppgift är att utreda alla 

storolyckor och fara för storolycka oberoende av olyckans art samt olyckor och tillbud gäl-

lande luftfart, järnvägstrafik och sjöfart. 

 

Myndigheten som leder räddningsverksamheten ska utan dröjsmål underrätta Olycksutred-

ningscentralen om en olycka som man bedömer kan bli föremål för utredning.    

 

Institutet för hälsa och välfärd THL 

Institutet för hälsa och välfärd (THL) är ett forsknings- och utvecklingsinstitut inom social- 

och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. THL deltar i arbetet av förebyggande och upp-

följning av olycksfall och producerar forskningsmaterial i anknytning till ämnet.  

Räddningsverket får årligen statistikuppgifter till sitt förfogande om olycksfall på det lokala 

räddningsväsendets område. Uppgifterna utnyttjas i kommunernas säkerhetsplanering och i 

räddningsverkets riskbedömning. 
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2.4 Sammandrag av tillsyn som utförs under kalenderåret och periodiska 

brandsyner i företag och inrättningar 2015–2025  

 

I tabell 3 finns ett sammandrag av uppgifterna från punkterna 2.1.1 och 2.1.2. Syneintervallen kan vara 

under ett år, och därför är antalet i de två högra kolumnerna nödvändigtvis inte samma. 

 

Objekt Objekt samman-

lagt [antal] (anta-

let år 2015) 

Brandsyner  

år 2016  

[antal] 

(antal år 2015) 

Brandsyner  

och åtgärder för 

egenkontroll år 

2016  

[antal] 

A1 Objekt som är i användning 

dygnet runt 
205 (198) 105 (129) 105 

A2 Undervisningsbyggnader 

och  

Daghem 

 

259 (260) 

 

118 (161) 118 

A3 Samlings- och affärsutrym-

men 
686 (684) 171 (199) 171 

A4 Industri- och lagerbyggna-

der 
604 (615) 187 (222) 187 

A5 Lantbruksbyggnader 799 (823)  201 (190) 201 

A6 Övriga byggnader 278 (272) 50 (77) 50 

Bostadsbyggnader 1)
 37 576 (37 847) 3 711 (3 597) 3711 

Fritidsbostadshus 1)
 

- - - 

Sammanlagt 40 407 (40 699) 4 543 (4575) 4543 

 

Tabell 3. Räddningsverkets planerade antal periodiska brandsyner år 2016. 

 

1) I punkt 2.1.2 i tabell 2 anges kommunvis antalet för kalenderåret planerade brandsyner i bostadsbyggnader och 

fritidsbostadshus. 
 

 
Datum 28.12.2015 År: 2016 

Verksamhetsområde: Österbottens räddningsverk 

MÅLGRUPP 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Antal 

Industri- och lagerbyggnader  184 193 202 204 152 222 162 229 183 185 1 916 

Övriga objekt 49 62 54 55 59 85 46 59 56 55 580 

Undervisningsbyggnad och 
daghem 

114 142 109 135 128 128 116 142 112 133 1 259 

Objekt i heldygnsbruk 103 102 106 100 110 102 103 105 107 98 1 036 
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Samlings- och affärsutrym-
men 

171 181 145 176 143 209 145 205 138 158 1 671 

Lantbruksbyggnader 198 163 170 190 155 195 166 174 182 161 1 754 

   

Sammanlagt 819 843 786 860 747 941 738 914 778 790 8 216 

 
Tabell 4. Antalet planerade periodiska brandsyner i företag och inrättningar åren 2016–2025 (i tabellen fattas ännu brandsyner 

från 2015 som inte har bokförts). 

 

 

Övrig tillsyn som räddningsverket planerat för år 2016 är förutom periodisk tillsyn som pre-

senteras i tabell 3 oregelbundna tillsynsåtgärder enligt räddningslagen och kemikalieförfatt-

ningarna som anges i punkterna 2.2.1 och 2.2.2 samt dokumenttillsyn enligt punkt 2.2.3 i an-

slutning till utrymningssäkerhet, räddningsplaner, tillsyn av säkerheten vid offentliga tillställ-

ningar och tillfällig inkvartering, tillsyn av sotning och övrig dokumenttillsyn. Tillsyn utförs 

även på basis av räddningslagen och kemikalieförfattningarna i samband med oregelbundna 

åtgärder och i samarbete med övriga myndigheter enligt punkt 2.3. Övriga tillsynsåtgärder 

som genomförts har i den här planen angetts i punkt 4.   

   

3. Uppföljning och utvärdering av tillsynen 

 

Räddningsverket använder brandsyneprogrammet Merlot för att upprätthålla ett övervaknings-

register som är nödvändigt med tanke på förverkligandet av tillsyn, uppföljning och utveckl-

ing. I registret registreras väsentliga uppgifter om tillsynen i tillsynsobjekten och åtgärder som 

utförs i tillsynsobjekten.   Genomförda tillsynsåtgärder rapporteras i PRONTO.  Uppföljning 

av tillsynen ingår i en process. Chefen för stationsgruppen följer upp hur tillsynen förverkligas 

via brandsyneprogrammet minst månadsvis. Verksamhetsområdets brandinspektör följer upp 

och analyserar hur tillsynen förverkligas på kvartalsnivå på sitt verksamhetsområde. Ledande 

brandinspektören rapporterar månatligen till ledningsgruppen hur tillsynen förverkligas. Rädd-

ningsdirektören rapporter på kvartalsnivå till direktionen hur tillsynen förverkligas. 

 

Förverkligad tillsyn enligt den här planen registreras under punkt 4. Förverkligad tillsyn följs 

upp enligt klasserna i tillsynsplanen på basis av syneintervallernas medeltal och med att följa 

upp syneprocenten, det vill säga förhållandet mellan förverkligade och planerade antalet syner.  

 

För att utvärdera hur tillsynens effektfullhet utvecklas utnyttjar man befintliga mätare som 

finns i PRONTO-databasen. 

Eftersom brandsynesystemet Merlot som är i bruk inte gör det möjligt att utnyttja resultatet för 

utvärdering av effektiviteten av auditeringsmodellen som används i företag och inrättningar, så 
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rapporterar man resultaten av auditeringen i en separat Excell tabell. Ett sammandrag görs årli-

gen av tabellen och resultatet utvärderas.  

Under tidsperioden 1.1.2013–2.12.2015 har 735 auditeringar matats in i Merlot brandsynesy-

stemet. Av dessa var 84 sådana objekt där auditeringen hade gjorts minst två gånger varvid ut-

vecklingen av risktalet kan identifieras. I 54 % av objekten var risktalet högre än gången före 

som i praktiken betyder att säkerhetsnivån har blivit bättre. Risktalet var oförändrat i 31 % och 

hade blivit sämre i 15 % av objekten. En noggrannare anvisningsenlig utvärdering har även 

gjorts i en Excel-tabell och resultaten beträffande effektfullheten är ännu bättre än de som 

nämndes ovan. I Excel-tabellen finns ett mindre antal objekt, så i utvärderingen av effektfull-

heten används emellertid endast de uppgifter om risktal man fått enligt Merlot brandsynesy-

stemet.  I framtiden fäster man mer uppmärksamhet vid att utvärderingen görs både i Merlot 

brandsynesystemet och anvisningsenligt i en Excel-tabell. År 2018 (2017?) Merlot brandsyne-

systemet ersätts med Varanto-systemet. 

 

Kvaliteten på brandsynerna utvärderas även på basis av kundresponsen. Räddningsverkets an-

visning för de som deltar i brandsyner vägleder att använda responslänken (Webropol). Man 

har kommit överens om handläggarna av responsen, och systemet gör det möjligt att göra olika 

sammandrag för utvärderingen.  

 

För att rikta tillsynsverksamheten på basis av riskerna kräver att räddningsverken kontinuer-

ligt följer upp verksamhetsmiljön och utvärderar effekten av verksamheten.  

Arbetsgruppen för planeringanvisningen av tillsynsplanen har år 2014 kompletterat plane-

ringsanvisningen med en uppföljningsmodell som är avsedd för räddningsverket för att ut-

veckla det egna arbetet. Anvisningen grundar sig på ett förslag av Gaia Group Ab om en upp-

följningsmodell för räddningsväsendets tillsynsverksamhet. Arbetsgruppen för planering av 

tillsynsplanen har bearbetat förslaget och utarbetat den första modellen för uppföljning av till-

synen. Modellen är svår att förverkliga till viss del, eftersom uppgifterna som behövs är svåra 

att kombinera och utnyttja. Avsikten är att modellen ska utvecklas i fortsättningen så att den 

bättre betjänar uppföljningen och analyseringen av tillsynsverksamheten.  

I den allmänna uppföljningsmodellen för tillsynen inom räddningsväsendet utvärderar man 

räddningsverkets verksamhet vid planeringen av tillsynsverksamheten, förverkligande av 

planen och effekten av verksamheten. Åtgärderna för att utveckla verksamheten har inklude-

rats i de tre delarna som nämndes ovan.  
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Bild 2: De tre delarna i modellen för uppföljning av tillsynsverksamheten. 

 

Att utvärderar effekten av tillsynsverksamheten och effektivt rikta tillsynen på basis av risker-

na förutsätter mångsidig insamling av information. Med tanke på fortsatt utvecklingsarbete är 

det viktigt att man i framtiden kan kombinera information i anslutning till tillsyn och olyckor. 

Dessutom måste man främja utvecklingen av arbetsredskapen så att det är möjligt med upp-

följning och analysering i tillräcklig omfattning.  

 

I bilaga E finns en beskrivning om en uppföljningsmodell och variabler för tillsyn som man 

håller på att utveckla inom räddningsväsendet. 

 

 

4. Registrering av hur tillsynen förverkligas i PRONTO 

 

Både antalet planerade och förverkligade inspektioner och tillsyn som gjorts med andra meto-

der registreras i PRONTO på blanketten för förebyggande av olyckor. Förverkligad tillsyn 

jämförs med den årliga planeringen. 

 

I tabellerna 5–7 har man från PRONTO-databasen sammanställt uppgifter om tillsyn som ut-

förts åren 2012 och 2014.  År 2012 var första året när vi fungerade med nya definitioner efter 

förnyandet av räddningslagen. Uppgifterna kompletteras i följande tillsynsplaner med uppgif-

ter från föregående år. Generellt kan man konstatera att övergången till egenkontroll betyder 

att man når allt fler kunder (tabellerna 5 och 7). Handläggningsmängden av utredningar om ut-

rymningssäkerheten har ökat tydligt och torde bero på att övergångsbestämmelserna i anslut-

ning till saken i fråga har trätt i kraft (tabell 7). Man kan se en svag nedgång i prestations-
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mängden av andra än allmänna brandsyner (tabell 6). Totala antalet prestationer för tillsynen 

påvisar en klar ökning (tabell 7), vilket är en mycket positiv sak.  

 

 

Yleiset palotarkastukset Kohteiden lukumäärä
Raportointivuonna suoritettavat 

tarkastukset (lkm)
Suoritetut tarkastetut yhteensä (lkm) Tarkastus-%

A1 Ympärivuorokautisessa käytössä 

olevat kohteet 194 96 81 84

A2 Opetusrakennukset ja päiväkodit 276 165 162 98

A3 Kokoontumis- ja liiketilat 727 154 139 90

A4 Teollisuus- ja varastorakennukset 646 163 148 91

A5 Maatalousrakennukset 1 070 148 94 64

A6 Muut rakennukset ja kohteet 264 65 50 77

Yritys- ja laitoskohteet yhteensä 2107 791 674 85

Asuinrakennukset 37 774 3 315 2 072 63

Kaikki yhteensä 40 951 4 106 2 746 67  

Tabell 5a. Förverkligad periodisk allmän brandsyn 2012. 

 

 
 
Tabell 5b. Förverkligad periodisk allmän brandsyn 2013. 
 

 

Allmänna brandsyner 
Antalet 
objekt 

Objekt där brandsyn görs 
under rapporteringsåret 

(antal) 

Brandsyner som görs under 
rapporteringsåret (antal) 

Utförda brandsyner 
sammanlagt (antal) 

Brandsyne 
% 

A1 Objekt som är i använd-
ning dygnet runt 199 105 105 101 96 

A2 Undervisningsbyggnader 
och daghem 261 157 157 151 96 

A3 Samlings- och affärsut-
rymmen 681 127 143 137 96 

A4 Industri- och lagerbygg-
nader 616 202 202 189 94 

A5 Lantbruksbyggnader 834 205 205 192 94 

A6 Övriga byggnader och 
objekt 272 58 58 48 83 

Bostadsbyggnader 38 601 397 397 397 100 

Fritidsbostadshus 0 0 0 1 0 

Sammanlagt 41 464 1 251 1 267 1 216 96 

 

 

Tabell 5. Förverkligad periodisk allmän brandsyn år 2014. 

 

 

 

 

År Efterbrandsyn 
Särskild brand-

syn 
Extra brandsyn 

Brandsyn av offent-
liga tillställningar 

Övriga brandsyner Sammanlagt 

2012 17 93 33 6 36 185 
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2013 10 113 40 13 32 208 

2014 9 88 18 10 30 155 

Sammanlagt 36 294 91 29 98 548 

 

Tabell 6. Antalet övriga än allmänna brandsyner år 2012–2014 

  

 

Tillsynsuppdrag (huvudklasser) 2012 2013 2014 2015 Sammanlagt 

Brandsyner 2 931 3 601 1 371 0 7 903 

Dokumenttillsyn 285 224 2 908 0 3 417 

Inspektioner och beslut på basis av kemikalielagstiftningen 108 163 241 0 512 

Experttjänster 290 365 311 0 966 

Behandlade utredningar om utrymningssäkerheten 4 14 36 0 54 

Sammanlagt 3 618 4 367 4 867 0 12 852 

 

Tabell 7. Tillsynsuppgifter enligt huvudgrupp år 2012–2014 

 

5. Resurser för tillsynen 

 

Tillsynsarbete utförs av personer som är utnämnda till räddningsmyndighet. Enligt service-

nivåbeslutet utförs brandsyner i företag och inrättningar av räddningsverkets befäl, underbefäl 

och skilt utnämnda och utbildade personer. Manskapet förrättar brandsyner i bostadsbyggnader 

och objekt som jämställs med dem med tanke på brandsäkerheten.  

 

Under ledning av kretsbrandcheferna bestämmer man årligen i brandsynesystemet Merlot vilka 

periodiska syneobjekt personerna som deltar i tillsynen ska sköta.  

 

Resurserna som används i arbetet att förebygga olyckor registreras som årsverken i PRONTO.  

Som resurser räknas inte enbart använda årsverken för tillsynsarbete eftersom även andra ar-

betsmetoder har en betydande inverkan på antalet olyckor. Tiden som används för säkerhets-

kommunikation registreras i PRONTO, men registreringspraxisen inte ännu tillräcklig nog-

grann.   Räddningsverket har bl.a. i förverkligandet av säkerhetskommunikation även beaktat 

kommunikation som sker via medier. För säkerhetskommunikationen utarbetas en skild års-

plan och -klocka som räddningsdirektören godkänner och så följer man upp hur den förverkli-

gas. 

 

I tabell 8 nedan uppgifter från PRONTO om fördelningen av ordinarie personalens årsverken i 

räddningsverket 2011–2013 under rubriken ”Säkerhetstjänster”. Tabellen visar att räddnings-

verket har enligt sitt mål i viss mån kunnat öka antalet årsverken som används i arbetet för att 

förebygga olyckor. Det bör emellertid beaktas att sättet att mata in uppgifterna i PRONTO har 

blivit noggrannare under åren. Till exempel år 2014 hade två personer arbetsuppgifter i rädd-

ningsverksamheten och tre i förvaltnings- och stödtjänsterna.   
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År Mängd Anmärkningar 

2011 4 Två deltog även i räddningsverksamheten 

2012 7 
6 personer från säkerhetstjänsterna del-
tar i tillsynsarbetet 

2013 
Inga 

uppgifter 
  

2014 8 
Två deltar i räddningsverksamheten och 
tre i förvaltnings- och stödtjänsterna 

 

Tabell 8. Personal som matats in under rubriken säkerhetstjänster åren 2011–2014 

 

 

I tabell 9 har på basis av antalet åtgärder uppskattats resursbehovet för tillsynsarbetet år 2016.   

Ändringar t.ex. i byggnadsbeståndet och verksamhetsmiljön samt antalet oförutsedda tillsyns-

uppgifter och åtgärder för eftertillsyn som inverkar på behövliga resurser för tillsynsarbetet.  

 

Tillsynsuppgift Åtgärder som utförs år 

2016 (antal) 

Uppskattning 

av årsverken 

 

Tillsynsobjekt A1–A6 832 4 x) x1)
 

Bostadsbyggnader 3 711 (inkl. egenkontroll) 2,1 x)
 

Fritidsbostadshus   

Dokumenttillsyn 400 0,6 

Tillsyn i efterhand 1 h/företag och inrättning 0,6 

Myndighetssamarbete  3,2 x) x1)
 

Kemikalietillsyn  1 x)
 

Övriga tillsynsuppgifter  0,5 

Sammanlagt  12 
        

Tabell 9. Antalet för år 2016 planerade och uppskattade tillsynsuppgifter och uppskattning av personalresurser 

som behövs för utförandet. 

 
x) uppskattning i servicenivåbeslutet

 
x1)innehåller även handledning

 

 

När man beaktar att det enligt servicenivåbeslutet 2014–2017 används en arbetsinsats som 

motsvarar 2 årsverken för rådgivning och upplysning (säkerhetskommunikation) och analyse-

rar uppgifterna i tabellerna 8 och 9, kan det konstateras att satsningen för att öka antalet års-

verken i arbetet för att förebygga olyckor måste fortsätta.   

 

Man har gett anvisningar år 2014 om kategorierna för ansvarig inspektör och uppskattning av 

arbetstid i företag och inrättningar.    
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Bilaga A. Bestämmande av tillsynsobjektens syneintervall 

 

A1. Principiella syneintervaller i företag och inrättningar 

 

För att bestämma syneintervallen (tabellerna A1–A6) i företag och inrättningar har man utnyttjat grunderna i 

planeringsanvisningen för tillsynsplanen av räddningsverkens partnerskapsnätverk.  
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 Bilagetabell A1. Principiell tillsynsintervall för brandsyner i objekt som används dygnet runt. 

Riktgivande intervall för brandsyner  Byggnads-

klassifice-

ring 1994 

Merlot-

brandsyne-

klass 

6 

mån. 

[st.] 

12 

mån. 

[st.] 

24 

mån. 

[st.] 

36 

mån. 

[st.] 

48 

mån. 

[st.] 

60 

mån. 

[st.] 

96 

mån. 

[st.] 

120 

mån. 

[st.] 

Centralsjukhus, övriga sjukhus 211, 213 23  12
1)

       

Bäddavdelningar på hälsovårdscentraler 214   12
1)

       

Specialbyggnader inom hälsovård, övriga hälso-

vårdsbyggnader (används endast dagtid) 215, 219      48    

Ålderdomshem, vårdanstalter för utvecklingsstörda 221, 223, 229 24, 28  12
1)

       

Servicehus  21         

 med sprinkler      36
2)

     

 utan sprinkler    12
2)

       

Stödboende och övriga motsvarande objekt med 

utrymningssäkerhetsutredning 
 239 21   24

2)
      

Övriga byggnader inom socialväsendet 7) 239 A126    36     

Barn- och skolhem, fängelser, heldygnsdaghem 222, 241, 231,  

 

     

22         

 fängelser 239 22  12  36
3)

     

 barn- och ungdomshem 241    24      

 heldygnsdaghem   222    24      

Hotell, semester-, vilo- och rekreationshem, övriga 

byggnader för inkvarteringsrörelse 121, 123, 129 3, 44, 48   24      

Semesterstugor och -aktier som hyrs ut 124 41, 43     48
4)

  96
5)

  

 Campingplatser  42     48
6)

    

Kollektivbostadsbyggnader, övriga kollektivbo-

stadsbyggnader 
 131, 139 4      60

8)
   

1) Syneintervallen är tätare ifall det inte finns automatisk släckanläggning i objektet  

4) Företagsverksamhet, förmedlingsföretag 

5) Mindre helheter, t.ex. tillsyn och anvisningar per brev? 

6) Klassificeringen styr syneintervallerna 

 

 7) Byggnader för skyddsarbete, servicecentraler för utvecklings-

störda och åldringar, byggnader för missbrukarvård mm. utrymmen 

som används dagtid.  

8) Förläggningar 12 mån. 
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Bilagetabell A2. Principiell tillsynsintervall för brandsyner i undervisningsbyggnader och daghem. 

Riktgivande intervall för brandsyner  Byggnads-

klassifice-

ring 1994 

Merlot-

brandsyneklass 

6 

mån. 

[st.] 

12 

mån. 

[st.] 

24 

mån. 

[st.] 

36 

mån. 

[st.] 

48 

mån. 

[st.] 

60 

mån. 

[st.] 

96 

mån. 

[st.] 

120 

mån. 

[st.] 

Daghem 231 65         

 Under 25 platser        60   

 25–100 platser      36     

 över 100 platser     24      

Allmänbildande läroanstalter 511 9, 95  12       

Mellanstadiets läroanstalter 521 9, 95   24      

Högskolor och forskningsanstalter 531, 532 9, 95     48    

Övriga undervisningsbyggnader 541, 549 9, 95      60   
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Bilagetabell A3. Principiell tillsynsintervall för brandsyner i samlings- och affärsutrymmen. 

Riktgivande intervall för brandsyner  Byggnads-

klassificering 1994 

Merlot-

brandsyneklass 

6 

mån. 

[st.] 

12 

mån. 

[st.] 

24 

mån. 

[st.] 

36 

mån. 

[st.] 

48 

mån. 

[st.] 

60 

mån. 

[st.] 

96 

mån. 

[st.] 

120 

mån. 

[st.] 

Affärs- och varuhus, butikshallar, handelscentra           

 under 400 m
2
 111, 112, 119 78        120 

 400–2 499 m
2
 111, 112, 119 72, 78, 7, 71     48    

 2 500–9 999 m
2
 111, 112, 119 7, 71, 72   24      

 10 000 m
2
 eller större 111, 112, 119 7, 71, 72  12       

Utskänkningsrestauranger           

 under 50 kundplatser 141 115       96  

 50–500 kundplatser 141 11    36     

 över 500 kundplatser 141 11  12       

Matrestauranger
1)

          120 

Teater- och konsertbyggnader 311, 312 10, 101         

 platsantal över 300    12       

 platsantal högst 300       48    

Byggnader för bibliotek, museer och utställningshallar 322, 323, 324 103         

 Bibliotek och museer        60   

 Utställningshallar     24      

Byggnader för religiösa samfund 341, 342, 349 102     48
2)

    

Övriga byggnader för samlingslokaler som förenings- och 

klubblokaler och idrotts- och motionsbyggnader 
331, 351, 352, 353, 

354, 359, 369 
10, 105, 108      60   

Trafikbyggnader 161, 162, 163, 164, 169 104, 132, 138         

 flygterminaler och trafikbyggnader under jord 161 104  12       

 övriga trafikbyggnader
3)

 162, 163, 164, 169 132, 138      60   

 

1) Objektet kan ha utskänkningstillstånd, men verksamhetens tyngdpunkt ligger på servering av lunch eller middag  

2) Utrymmets högsta tillåtna personantal kan inverka på syneintervallen 

3) T.ex. underjordiska parkeringsutrymmen, inte enskilda täckta bilparkeringar 
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Bilagetabell A4. Principiell tillsynsintervall för brandsyner i industri- och lagerbyggnader. 
 

Riktgivande intervall för brandsyner  Byggnads-

klassificering 

1994 

Merlot-

brandsyneklass 

6 

mån. 

[st.] 

12 

mån. 

[st.] 

24 

mån. 

[st.] 

36 

mån. 

[st.] 

48 

mån. 

[st.] 

60 

mån. 

[st.] 

96 

mån. 

[st.] 

120 

mån. 

[st.] 

Byggnader för energiproduktion 
3) 

611, 613          

 under 1 000 m
2
        60   

 1 000 m
2
 eller större     24      

Betydande byggnader för samhällsteknik
1)

    12       

Industrihallar och övriga industribyggnader 
2) 691, 699 16         

 under 1000 m
2
        60   

 1000–4 999 m
2
     24      

 över 5 000 m
2
    12       

Industri- och småindustrihus
2)

 692 148         

 under 1 000 m
2
          120 

 1 000 m
2 
eller större     24      

Lagerbyggnader 
2)

           

 under 1 000 m
2
 711, 712, 719 14        120 

 1 000–9 999 m
2
 711, 712, 719 148     48    

 10 000 m
2
 eller större 711, 712, 719 17   24      

 

1) Även övriga betydande objekt för energiproduktion som fjärrvärme, vattenförsörjning, fossilgas, teleteknik osv. Även YTS-objekt observeras t.ex.  

försörjningsberedskapscentralens beredskapslager osv.  

2) Brandfarlighetsklass och omsättning av varor ska beaktas till exempel i hamnar och logistikcenter. 

3) Vindkraftverk > 5 st. á 2 MW – tillsynsintervall 36 mån. 
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Bilagetabell A5. Principiell tillsynsintervall för brandsyner i lantbruksbyggnader. 

Riktgivande intervall för brandsyner  Byggnads-

klassificering 

1994 

Merlot-

brandsyneklass 

3 

mån. 

[st.] 

6 

mån. 

[st.] 

12 

mån. 

[st.] 

18 

mån. 

[st.] 

24 

mån. 

[st.] 

36 

mån. 

[st.] 

48 

mån. 

[st.] 

60 

mån. 

[st.] 

96 

mån. 

[st.] 

120 

mån. 

[st.] 

Objektet har miljötillstånd av regionförvalt-

ningsverket 811, 819 
141, 152, 153, 154, 

155 
  12        

Objektet har miljötillstånd av kommunen (lägre 

gräns) 
         60   

Separata byggnader för spannmålstorkning 
1) 5)

 

Övriga lantbruksbyggnader 
2) 3) 4) 

 

891, 892, 893, 

899 156      36  60   

 

1) Ifall objektet har verksamhet som är en del av regionförvaltningsmyndighetens eller kommunens miljötillstånd, utan är t.ex. en byasamfundets egen spannmålstork,  är utgångspunk-

ten för syneintervallen 36 mån.   för en liten spannmålstork som används av en enskild odlare är utgångspunkten för syneintervallen 60 mån., användningsgraden inverkar på om 

syneintervallet görs oftare eller mer sällan.  

2) För övriga byggnader för jordbruk (byggnadsklassificering 892, 893, 899) bestäms syneintervallen från fall till fall. 

3) Växthus. Byggnadsklassificering 892 Över 5 000 m
2
 men under 10 000 m

2
 – tillsynsintervall 60 mån. och över 10 000 m

2
 – tillsynsintervall 36 mån. 

 

4) Pälsdjursfarmer Byggnadsklassificering 893 pälsdjursfarmer – tillsynsintervall 60 mån. 

 

5) Byggnader för spannmålstorkning För en liten spannmålstork som används av en enskild odlare är utgångspunkten för syneintervallen 120 mån. varvid synen utförs i samband med 

bostadshusets, användningsgraden inverkar på om syneintervallet görs oftare eller mer sällan. 
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Bilagetabell A6. Principiell tillsynsintervall för brandsyner i övriga byggnader. 

Riktgivande intervall för brandsyner  Byggnads-

klassificering 

1994 

Merlot-

brandsyneklass 

6 

mån. 

[st.] 

12 

mån. 

[st.] 

24 

mån. 

[st.] 

36 

mån. 

[st.] 

48 

mån. 

[st.] 

60 

mån. 

[st.] 

96 

mån. 

[st.] 

120 

mån. 

[st.] 

Kontorsbyggnader och arbetsplatsutrymmen  151 109        120 

Byggnader för brand- och räddningsväsendet 721, 722, 729       60   

Byggnaden hör inte till någon grupp, men är 

ansluten till nödcentralen
1)

  13, 131      60  
 

Brand- och explosionsfarliga utrymmen  182, 18         

 kall utdelningsstation, inga byggnader      36     

 utdelningsstationer, t.ex. trafikaffärer     24      

Seveso-objekt och motsvarande           

 säkerhetsutredningsanläggning    12       

 funktionsprincipsanläggning    12       

 tillståndsanläggning     24      

 anmälningsanläggning      36     

 kemikaliebangårdar och områden för 

farliga ämnen i hamnar, logistikcentraler 

för landtrafik
2)

 

   12      
 

Torvutvinningsområden    12       

Kulturhistorisk byggnad
3)

  19 Övervägs från fall till fall 

Övriga byggnader och objekt
4)

 999 999 Övervägs från fall till fall 

 

1) T.ex. bilagarage som är försedda med automatisk brandlarmanläggning. 

2) Trafi har bestämt att när syneintervallen för kemikaliebangårdar, logistikcentraler och landtrafikterminaler bestäms ska man åtminstone beakta verksamhetens omfattning och 

andelen av eventuella farliga ämnen i som transporteras. 

3) När man definierar kulturhistoriskt värdefulla objekt utnyttjar man den av Museiverket år 2012 utarbetade Haag-listan över nationellt viktiga objekt. 

4) T.ex. gruvor, byggande under jord 

 

Nationellt värdefull kulturegendom har inventerats i Haag-listan. Haag-inventeringslistan är till sin karaktär en myndighetsutredning som i första hand 

är avsedd för myndigheternas bruk.
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A2. Ändring av syneintervallen från fall till fall 

 

Genomsnittlig syneintervall är avsedd för ordinära objekt. Den genomsnittliga syneintervallen kan 

förlängas eller förkortas från fall till fall. Om omständigheterna i objektet är bättre än genomsnittet 

kan syneintervallen förlängas och på motsvarande sätt ifall omständigheterna är sämre än genom-

snittet kan syneintervallen förkortas. Den mängd personalresurser som utför tillsynsarbete är inte 

grund för att ändra tillsynsintervallerna. 

 

Grunder för att ändra syneintervallen kan vara bl.a. följande: 

Risktal som fås vid utvärderande brandsyn 

 Säkerhetskultur 

o noterade brister vid brandsynerna 

o hur kunden förbinder sig (hur förelagda brister åtgärdas) 

o räddningsplan och uppdatering av den  

o personalens utbildning och övningar 

o kvalitetssystem i anknytning till företagets säkerhet och hur den etableras 

o utvärdering av egenkontroll 

o egen beredskap som överstiger lagstadgad nivå 

o auditering gällande säkerheten som görs av andra sektorer 

 

Hotade värden och exceptionella risker 

o objektets omfattning och geometriska komplexitet (operativt utmanande objekt, in-

vecklad brandsäkerhetsteknik) 

o YTS-objekt, samhälleligt betydande objekt, kritiska objekt med tanke på kommunens 

funktion  

o industriproduktionsbranschen och brandfarlighetsklass 

o exceptionell personmängd  

o exceptionellt stort kultur- och miljövärde (t.ex. objekt på Haag-listan) 

o omgivningens funktion, t.ex. objekt som finns runt ett Seveso-objekt Beaktas även om 

riskerna i omgivningen ändrar 

o objekt belägna i exceptionell miljö (t.ex. objekt med farliga ämnen som är belägna på 

viktiga grundvattenområden) 

o utredning över utrymningssäkerheten och observationer angående den, ändringar i 

verksamhetsmiljön 

o exceptionell nåbarhet, brandkårens larmrespons 

 

 Inträffade olyckor eller motsvarande 

o flera besök av myndigheter, avvikelser, situationer som kunde ha lett till en olycka i 

samma objekt 

o återkommande felaktiga brandlarm  

I tillsynsplanen för år 2016 har man granskat tillsynsintervallen med beaktande av det som nämndes 

ovan för följande grupper och med följande principer. 
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o A2. Undervisningsbyggnader och daghem, allmänbildande läroanstalter, principiell tillsyns-

intervall 12 mån: Om de olika delområdena i auditeringen minst är på nivå 3, det vill säga på 

lagstadgad nivå, och det inte har skett olyckor i objektet under de tre senaste åren kan till-

synsintervallen vara 24 mån. 

o A5 Lantbruksbyggnader, objektet har miljötillstånd av regionförvaltningsmyndighet, princi-

piell tillsynsintervall 12 mån: Om de olika delområdena i auditeringen minst är på nivå 3, 

det vill säga på lagstadgad nivå, och det inte har skett olyckor i objektet under de tre senaste 

åren kan tillsynsintervallen vara 24 mån. 

Bilaga B. Klassificering av brandrisk på bostadsområden 

 

Räddningsverken får tillgång till ett datorstött verktyg för att bedöma brandrisken på bostadsområ-

den. Materialet som berör bostadsområden innehåller uppgifter om befolkningen, hushållen och 

byggnaderna. För befolkningens del beaktar man i klassificeringen minst åldersstruktur, utbildning, 

uppgifter angående hushållet och position på arbetsmarknaden. I klassificering som berör hushåll 

beaktas minst familjens storlek, socioekonomisk klass och inkomster. Klassificering beträffande 

byggnader beaktas minst bostadsbyggnadernas ålder, hustyp, våningsyta och besittningsform.   Till 

exempel fördelningen mellan antändningsorsakerna och avsiktlighet är olikartade i olika klasser av 

bostadsområden. Det finns antagligen skillnader mellan klasserna även när det gäller risken för 

branddödsfall. Åtgärder för förebyggande av olyckor kan även riktas och skräddarsys med hjälp av 

klassificering av bostadsområden.  
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Till exempel fördelningen mellan antändningsorsakerna och avsiktlighet är olikartade i olika klasser 

av bostadsområden. Det finns antagligen skillnader mellan klasserna även när det gäller risken för 

branddödsfall. 

Österbottens räddningsverk följer med hur projektet framskrider via räddningsverkens säkerhets-

nätverk och överväger att utnyttja det i beredningen av tillsyns- och kommunikationsplanen för 

kommande år. 
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 Bilaga C. Ordlista över termer 

Benämning Definition 

Dokumenttillsyn Dokumenttillsyn är på basis av dokument gjorda myndighetsbeslut och 

andra åtgärder som bestäms av myndighet som riktas till byggna-

der/verksamhetshelheter eller offentliga tillställningar som omfattas av 

tillsyn. Ifall ett dokument tas emot, antecknas det som anlänt och arkiveras 

utan en aktiv bedömning, det räknas inte som ett dokumenttillsynsutfö-

rande. 

Egenkontroll i bostadshus I egenkontroll av bostadsbyggnader är det fastighetens representant som 

själv granskar att skyldigheterna i räddningslagen uppfylls och säkerheten 

i sin egen verksamhet. Det görs med hjälp av en checklista och en säker-

hetsguide som räddningsverket sänder. Egenkontroll görs enligt checklis-

tan och den returneras till räddningsverket. Brandsynerna kan inriktas på 

basis av resultaten av egenkontroll. Med egenkontroll strävar man efter att 

förbättra fastighetsägarens säkerhetskunskap och attityder. 

Särskild brandsyn Tillsynsbesök som görs i nybyggen eller i saneringsobjekt som byggnads-

tillsynsmyndigheten har bestämt som ett villkor för ibruktagningsinspekt-

ionen och för att påbörja verksamheten. Till sin karaktär är särskild brand-

syn ett expertutlåtande av räddningsmyndigheten till byggnadstillsynen om 

byggnadens brand- och räddningssäkerhet. Före den egentliga särskilda 

brandsynen kan man utföra förberedande särskilda brandsyner. Särskild 

brandsyn kan även göras i andra objekt än byggnader. 

Kontroll av försäljnings-

punkt för fyrverkeripjäser 

Tillsynsbesök enligt 63 § och 64 § i lagen om säkerhet vid hantering av 

farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005) som riktar sig till upp-

lagring av pyrotekniska artiklar i samband med handel. 

Efterbrandsyn Tillsynsbesök som räddningsmyndigheten gör för att övervaka föreläggan-

den att avhjälpa brister. Efterbrandsynen görs efter att tidsfristen för att 

avhjälpa brister har gått ut, före följande allmänna brandsyn. 

Tillsyn i efterhand Med tillsyn i efterhand avses övervakning av att föreläggande om att av-

hjälpa brister har gjorts. Tillsyn i efterhand kan utföras t.ex. med hjälp av 

efterbrandsyner och dokumenttillsyn. 

Objekt Ett objekt är platsen där tillsynen görs eller som tillsynen riktas till. 

Tillsyn av underjordiska 

bränslecisterner 

Tillsyn som enligt § 22 i förordningen om oljeeldningsaggregat 

(1211/1995) görs på viktiga grundvattenområden för oljecisterner under 

jord före cisternen täcks.   Tillsyn av övriga bränslecisterner grundar sig på 

räddningsmyndighetens beslut om anmälningsskyldiga objekt enligt lagen 

om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor 

(390/2005). 
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Ibruktagningsinspektion av 

flytgasobjekt 

Ibruktagningsinspektion enligt 36 § i statsrådets förordning om övervak-

ning av hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier (855/2012) 

som riktar sig till ett objekt med liten teknisk användning, hantering eller 

upplagring av flytgas. Inspektionen ska göras innan verksamheten påbör-

jas. 

Begärd brandsyn Brandsyn på begäran av en fastighets ägare eller innehavare görs alltid 

enligt räddningsmyndighetens övervägande, se extra brandsyn. 

Syneintervall Syneintervallen är en tidsperiod som på basis av riskbedömning har defini-

erats som tiden mellan brandsynerna. 

Brandsyn i objekt med liten 

industriell hantering och 

upplagring av farliga kemi-

kalier 

Tillsynsbesök enligt 27 § i lagen om säkerhet vid hantering av farliga ke-

mikalier och explosiva varor (390/2005) som samtidigt inte är allmän 

brandsyn i objektet. 

Tillsynsobjekt I brandsyneprogrammet riktas brandsyn vanligen till fastighet. Arbets-

gruppen rekommenderar att gruppera ett objekt till en funktionell helhet, 

t.ex. ett handelscentra är ett objekt och inte antalet verksamhetsidkare. 

Räddningsverket kan skriva in sin egen praxis i tillsynsplanen. 

Kombinerad brandsyn Tillsynsbesök där räddningsmyndigheten vid samma besök utför brandsyn 

i objektet på basis av räddningslagen och kemikaliesäkerhetslagen. 

Gemensam granskning Tillsynsbesök där representanter för två eller flera olika myndigheter sam-

tidigt utför granskning i tillsynsobjektet vid samma besök. 

Allmän brandsyn  

= periodiskt tillsynsbesök 

Tillsynsbesök som enligt tillsynsplanen görs med bestämda intervaller av 

räddningsmyndigheten. Används även benämningen periodisk brandsyn. 

Brandsyn av offentliga till-

ställningar 

Tillsynsbesök som räddningsmyndigheten gör på basis av dokument och 

bedömda risker, som görs före en offentlig tillställning börjar för att in-

spektera evenemangets säkerhetsarrangemang. 

Extra brandsyn Tillsynsbesök som görs enligt övervägande av räddningsmyndigheten som 

inte är tidsbestämd eller riktad i tillsynsplanen. Extra brandsyner görs till 

exempel på grund av följande orsaker: 

- anmälan som görs av sotare, besiktningsorgan eller annan myndighet om 

observerade brister i person- och brandsäkerheten 

- inledande av verksamheten på bygge eller annan arbetsplats där det orsa-

kas märkbar brandfara 

- när det finns skäl att misstänka att det finns allvarliga brister i objektets 

brand- och utrymningssäkerhet eller övrig personsäkerhet  

- temabrandsyner med andra myndigheter 
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Ibruktagning av oljeeld-

ningsaggregat 

Enligt 38 § i statsrådets förordning om övervakning av hanteringen och 

upplagringen av farliga kemikalier (855/2012) ska verksamhetsutövaren 

också till räddningsmyndigheten anmäla ibruktagandet av ett sådant med 

förstoftningsbrännare utrustat oljeeldningsaggregat som inte förutsätter 

anmälan enligt 32 §. Inspektionen ska göras inom tre månader från ibruk-

tagandet. 
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Bilaga D: Anvisning om Räddningsförseelse 

I den här anvisningen har beskrivits rekvisit för räddningsförseelser samt exempel på händelser som 

uppfyller vanligaste rekvisiterna för räddningsförseelser. 

Enligt 106 § i räddningslagen (379/2011) den som uppsåtligen eller av oaktsamhet  

1) åsidosätter handlingsskyldigheten enligt 3 §, 

2) väsentligt åsidosätter skyldigheten enligt 4 § 1 mom. att visa aktsamhet i syfte att undvika brand-

risk eller risk för någon annan olycka och skada, 

3) bryter mot förbudet i 6 § att göra upp öppen eld, 

4) utför hyggesbränning på skogsmark utan tillsyn av en yrkesman inom skogsbranschen enligt 7 § 

2 mom., 

5) åsidosätter skyldigheten enligt 8 § att underrätta räddningsverket om hygges- eller halmbränning, 

6) bryter mot kraven på brand- och utrymningssäkerhet enligt 9 § eller förvarar lättantändligt 

material eller andra lättantändliga föremål i strid med paragrafen, 

7) åsidosätter skyldigheten enligt 10 § att se till byggnaders utgångar eller gångar, bryter mot förbu-

det att förvara föremål vid utgångarna och i gångar eller åsidosätter skyldigheten att vid behov 

märka och belysa utgångarna och gångar på lämpligt sätt, 

8) åsidosätter skyldigheten enligt 11 § att hålla räddningsvägar farbara och fria från hinder eller 

bryter mot förbudet att parkera eller placera andra hinder på räddningsvägar, 

9) åsidosätter skyldigheten enligt 16 § att lämna räddningsplanen för en offentlig tillställning till 

den lokala räddningsmyndigheten inom föreskriven tid, 

10) åsidosätter skyldigheten enligt 22 § att avbryta torvutvinning, 

11) åsidosätter skyldigheten enligt 37 § 1 mom. att delta i räddningsverksamhet, 

12) bryter mot förbudet enligt 37 § 4 mom. att lämna en brand- eller olycksplats, 

13) åsidosätter skyldigheten enligt 61 § att meddela fel eller brister i eldstäder och rökkanaler, 

14) åsidosätter skyldigheten enligt 62 § att föra förteckning över de objekt som sotats eller spara 

uppgifterna om utförd sotning, eller 

15) åsidosätter sin skyldighet enligt 80 § 2 mom. att visa upp där avsedda handlingar,  

ska, om inte gärningen ska betraktas som ringa eller om inte strängare straff för gärningen före-

skrivs någon annanstans, för räddningsförseelse dömas till böter. 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sin skyldighet att delta i utbildning enligt 67 § 

ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för befolkningsskydds-

förseelse dömas till böter. 

Bestämmelser om straff för försummelse av räddningsåtgärd finns i 21 kap. 15 § i strafflagen och 

bestämmelser om straff för ovarsam hantering av eld i 44 kap. 12 § i strafflagen. 

I fråga om parkeringsbot som påföljd för parkering på räddningsväg föreskrivs särskilt. 

Exempel 

Var och en som efter sin förmåga inte hjälper en skadad, gör nödanmälan, varnar de som är i fara, 

påbörjar förstahandssläckning eller andra räddningsåtgärder. (106 § 1 mom., 1 punkten och 3 § i 

räddningslagen) 

Tydligt hanterar eld avsiktligt och ovarsamt eller avsiktligt orsakar tydlig risk för en olycka. Ovar-

sam hantering av eld är till exempel otillräckliga arrangemang vid heta arbeten samt platsen där eld 

hanteras är för nära brännbart material. (106 § 1 mom., 2 punkten och 4 § i räddningslagen) 

Gör upp öppen eld utan markägarens lov eller när det är risk för skogsbrand. Till exempel engångs-

grillar anses vara öppen eld. (106 § 1 mom., 3 punkten och 6 § i räddningslagen) 

Förvarar brännbart material invid en byggnads väggar eller korridorer så att det innebär risk för att 

eldsvåda uppstår. 

Brännbart material är till exempel barnvagnar, förrådssaker, trälavetter samt brännbara vätskor och 

gaser. (106 § 1 mom., 6 punkten och 9-10 § i räddningslagen) 

Att förvara föremål på utrymningsvägar, bristfällig belysning av dem eller att dörrar längs utrym-

ningsvägar hålls låsta försvårar utrymning vid en olyckssituation. (106 § 1 mom., 7 punkten och 9-

10 § i räddningslagen) 
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Parkerar fordon på räddningsväg eller placerar andra hinder där. (106 § 1 mom., 8 punkten och 11 § 

i räddningslagen) 

Ger inte räddningsplan för offentlig tillställning till räddningsmyndigheten 14 dygn innan tillställ-

ningen börjar eller enligt överenskommelse ger den senare. (106 § 1 mom., 9 punkten och 16 § i 

räddningslagen) 

Deltar inte i räddningsverksamhet, fastän räddningsledaren har förordnat det. (106 § 1 mom., 11 

punkten och 37 § i räddningslagen) 

Lämnar olycksplats utan att räddningsledaren gett lov till det eller bryter mot förbudet. (106 § 1 

mom., 12 punkten och 37 § i räddningslagen) 

Vägrar att för räddningsmyndigheten visa upp planer, övriga dokument och arrangemang som enligt 

författningarna krävs under brandsynen. Sådana är till exempel räddningsplan och information om 

service- och underhåll av räddningsväsendets anordningar. (106 § 1 mom., 15 punkten och 80 § i 

räddningslagen) 
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Bilaga E: Uppföljningsmodell och variaber för räddningsverkens tillsyn 

 

Uppföljningsmodellen och -variablerna är avsedda som arbetsredskap för räddningsverken för att 

följa upp och utveckla det egna arbetet. Med hjälp av modellen är avsikten inte att tävla om poäng, 

utan systematiskt samla övergripande information om räddningsverkens tillsyn och ta fram saker 

som behöver utvecklas.  
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