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1 Brandskyddsfondens verksamhetsberättelse 2012
Brandskyddsfonden är en fond som står utanför statbudgeten. Enligt lagen om
brandskyddsfonden (306/2003) ska en brandskyddsavgift årligen betalas för
brandförsäkrad  fast  och  lös  egendom  i  Finland  i  syfte  att  främja  förebyggandet  av
eldsvådor samt räddningsverksamheten. Alla som bedriver försäkringsrörelse i Finland är
skyldiga att betala brandskyddsavgift. Brandskyddsfonden förvaltas och övervakas av
inrikesministeriet. Ur brandskyddsfonden kan allmänna understöd eller specialunderstöd
beviljas kommuner, räddningsområden, avtalsbrandkårer samt organisationer i
räddningsbranschen och andra motsvarande sammanslutningar. Understöden är avsedda
för sådana projekt som inte omfattas av statens övriga finansieringssystem

1.1 Ledningens översikt
Under verksamhetsåret sammanträdde styrelsen sju gånger och fattade sammanlagt 360
beslut av vilka 313 gällde understöd. Totalt 30,74 miljoner euro ansöktes i understöd och
fonden beviljade 10,22 miljoner euro. Det beviljade understödet var således ca 33,2
procent av det ansökta understödet.

Fondens viktigaste utvecklingsinsatser under verksamhetsåret var att förnya fondens
strategi och utvärdera effektiviteten av allmänna understöd.

Brandskyddsfondens styrelse tog itu med omarbetandet av strategin utifrån ”rent bord”.
Syftet  är  inte  att  uppdatera  den  gamla  strategin  utan  att  formulera  den  på  ett  helt  annat
sätt än tidigare. Processen med att förnya strategin tar ungefär ett år. Arbetet inleddes
senaste vår. På hösten hördes samarbetsaktörer och den första versionen av strategin blev
färdig i november. Vid styrelsens sammanträde i februari godkändes strategiutkastet
preliminärt och det sändes på en omfattande utlåtanderond.

Strategiprocessen har varit interaktiv. Avsikten är att utlåtandena och kommentarerna
verkligen ska kunna påverka behandlingen av strategin.

Enligt strategiutkastet är syftet med Brandskyddsfonden att med sina understöd göra det
möjligt att utveckla räddningsverksamheten och det brandförebyggande arbetet samt
uppnå branschens strategiska mål. Målet är största möjliga effektivitet för varje beviljad
euro i understöd, konstruktivt partnerskap samt högklassiga och moderna processer. Vid
beviljande av understöd beaktas insatsernas effektivitet, det verkliga behovet av
understöd, alternativa verksamhetsmodeller och statsbidragsmyndighetens förpliktelser.
Effektiviteten säkerställs genom uppföljning, mätning, utomstående
effektivitetsutvärderingar och självvärderingar utförda av de sökande.
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Fonden har inlett utomstående effektivitetsutvärderingar. En utvärdering av hur
verkningsfulla de allmänna understöden till organisationerna har varit genomfördes under
verksamhetsåret och 2013 står en utvärdering av byggnadsunderstödens effektivitet i
turen. Även för betydande forsknings- och utvecklingsprojekt förutsätts i fortsättningen
att en utomstående effektivitetsutvärdering fogas som en fast del till projekthelheten.

Under verksamhetsåret firade Brandskyddsfondens även sin 70-åriga verksamhet med en
jubileumspublikation och med ett jubileumsseminarium och en jubileumsutställning som
hölls på Ständerhuset. Även jubileumsårets innovationspris var till sitt belopp högre än
normalt.

Under 2012 har Brandskyddsfonden dessutom förberett sig för att införa statens
gemensamma datasystem Kieku. Brandskyddsfonden kommer att införa Kieku-systemet
samtidigt som inrikesministeriet med början den 1 april 2013.

Innovationspriset 2012

Styrelsen utlyste Innovationspriset 2012 för ansökan på sitt möte den 20 oktober 2011.
Utlysningen offentliggjordes på Brandskyddsfondens webbsidor, i tidningarna
Pelastustieto, Palokuntalainen och även i tidningen Turvallisuus ja riskienhallinta. Den
sändes också till intressentgrupperna för att publiceras i deras egna tidningar och på deras
webbplatser. Universitet och högskolor inom branschen informerades även om
utlysningen av innovationspriset.

Ansökningstiden utgick den 31 januari 2012 och inom utsatt tid fick fonden 21
kandidatförslag. Innovationsprisets vinnare 2012 offentliggjordes vid 70-
årsjubileumsseminariet på Ständerhuset den 10 april 2012. Fondens jubileumsår till ära
uppgick prisbeloppet till sammanlagt 30 000 euro.

Innovationsprisets vinnare 2012 belönades festligt vid Brandskyddsfondens 70-
årsjubileumsseminarium på Ständerhuset den 10 april 2012.
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Styrelsen beslutade i enlighet med juryns förslag att bevilja innovationspriset 2012 till
överbrandman Ari Toivari vid Tammerfors regionala räddningsverk för hans förslag
RESCA-kombifärjan. RESCA-kombifärjan är avsedd att fungera tryggt under alla
omständigheter, vid behov med endast en räddare ombord. RESCA-räddningsredskapets
egenskaper är stabilitet, snabbhet och lätt hanterbarhet i vattnet. Färjan har tillverkats av
hållbar och flexibel PE-plast som tål olika temperaturer, allt från 45 köldgrader till 75
graders  hetta.  Tack  vare  sin  struktur  är  färjan  osänkbar  och  säker.  De  som  använt
redskapet har gett god respons. Prisbeloppet uppgick till 25 000 euro.

Innovationsprisets andra pris tilldelades brandinspektör Jukka Lahti vid Tammerfors
regionala räddningsverk som utvecklat ”Pikkupalomiesleipomo” (ung. Bageriet som bakar
små brandmän), ett musikinspirerat säkerhetsupplysningspaket för barn. Jukka Lahtis
orkester Hot Pois, som i huvudsak består av brandmän, har turnerat runt om i Finland i
över 20 år och har med hjälp av musik, sång och lek inspirerat tusentals barn i frågor som
gäller brandsäkerhet. Brandskyddsfonden belönade Jukka Lahti med 5 000 euro för hans
arbete med att utveckla ”Pikkupalomiesleipomo”. Ett hedersomnämnande gick till
serviceområdet för riskhantering vid Kymmenedalens räddningsverk för
utvecklingsarbetet gällande egenkontroll i bostadsbyggnader.
Styrelsen utlyste Innovationspriset 2013 för ansökan på sitt möte den 30 oktober 2012.
Styrelsen beslutade att man ska satsa på offentliggörandet av innovationspriset på samma
sätt som föregående år. Man har fått goda erfarenheter av en mer omfattande information
om priset; antalet bidrag ökade under verksamhetsåret (sex bidrag inlämnades 2011 och
året innan nio bidrag) och de höll hög kvalitet. Prisbeloppet var å andra sidan högre än
normalt fondens jubileumsår till ära. Brandskyddsfondens innovationspris delas årligen ut
som ett erkännande för en förtjänstfull innovation som hänför sig till
räddningsverksamheten.

Ställningstaganden, utlåtanden och granskningsrapporter 2012

Satens revisionsverk gav den 27 mars 2012 sin revisionsberättelse om Brandskyddsfondens
verksamhet 2011. Enligt revisionsberättelsen har förvaltningen av och verksamheten i
fonden skötts enligt gällande bestämmelser och föreskrifter och sålunda kunde fondens
bokslut för 2011 fastställas. Revisorns mellanrapport samt sammanfattning för året har
granskats i del 1.6.1.

Inrikesministeriet gav den 15 juni 2012 sitt eget ställningstagande till bokslutet för fondens verksamhet
år 2011. Enligt utlåtandet är uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet riktiga,
tillräckliga och tydliga. Enligt ministeriet har fonden haft ett fortsatt aktivt grepp om
verksamheten och utvecklat den ytterligare. Understöden är avsedda för sådana projekt
som inte omfattas av statens övriga finansieringssystem. Viktiga utvecklingsinsatser 2011
var att satsa på interna processer, på kvaliteten på ansökningsförfaranden och
förvaltningsarbetet, förnya kommunikationen, inleda utbetalning av allmänna understöd i
efterhand, inleda beviljande av understöd för övningsområden och mäta kundnöjdheten.
Inrikesministeriets förordning om Brandskyddsfondens arbetsordning trädde i kraft den
1 januari 2011. Vad gäller allmänna understöd har Brandskyddsfonden under 2011 i regel
övergått från betalning i förskott till understöd som betalas i efterskott med avräkning
mot verifikat.

Enligt ministeriets ställningstagande till bokslutet har Brandskyddsfonden i likhet med
tidigare år lyckats utmärkt med sin uppgift och den utvecklar sin verksamhet aktivt och
öppet. För fondens effektivitet, resultat och ekonomi gav ministeriet vitsordet nio. Det



6

var första gången ministeriet gav ett vitsord. I förhållande till fondens verksamhetsvolym
är förvaltningsutgifternas andel i fonden liten och sekretariatet arbetar effektivt genom att
utnyttja och utveckla elektroniska hjälpmedel och rapporteringssystem i det egentliga
förvaltningsarbetet och inom den externa informationen. I likhet med året innan anses
effektiviteten i fondens verksamhet vara god. Fondens likviditet och ekonomi är
fortfarande utmärkt och planeringen av verksamheten är på hög nivå.

Brandskyddsfondens styrelse har förbundit sig att måttligt minska det influtna egna
kapitalet, och överskottet har systematiskt sedan 2007 avvecklats genom att fondens
resultat  årligen  visat  ett  underskott.  Understödet  som  delas  ut  enligt  de  årliga
dispositionsplanerna har under de senaste åren varit större än det beräknade beloppet av
influtna brandskyddsavgifter. Fondens strävan att måttligt minska det influtna kapitalet
har i inrikesministeriets utlåtanden varit en positiv sak. Den genomförda policyn har varit
påkallad och bland annat statens revisionsverk har ansett den nödvändig. Enligt
ministeriet finns det inte längre framöver ett motsvarande behov eller grunder att minska
det egna kapitalet.

Inrikesministeriet har den 13 november 2012 gett ett utlåtande om Brandskyddsfondens
verksamhetsplan 2013. Enligt utlåtandet har fondens ekonomiska planering och uppföljning
skötts väl och principen om transparens iakttagits. Liksom året innan har man lyckats
hålla utgifterna för förvaltningens del låga i förhållande till verksamhetsvolymen. Detta är
ett bevis på en effektiv och välplanerad verksamhet. Brandskyddsfondens resultat har
under  de  senaste  åren  uppvisat  ett  underskott  till  följd  av  att  fondens  styrelse  har
förbundit sig att måttligt minska det influtna egna kapitalet, och överskottet har
systematiskt avvecklats sedan 2007. Motsvarande behov eller grunder att minska det egna
kapitalet finns inte längre. I fondens budget för 2013 har man beaktat detta och några
omfattande under- eller överskott finns inte planerade för åren 2013–2015.

Inrikesministeriet konstaterar att räddningsväsendets uppdaterade strategi publicerades i
februari 2012. Enligt strategin ska räddningsverken ha en bred kunskap om säkerhet och
en central roll i produktionen och planeringen av lokala säkerhetstjänster. Olyckor ska
förebyggas effektivt och forskningsverksamheten ska utvecklas på ett sådant sätt att den
stöder beslutsfattandet inom och utvecklingen av branschen. Enligt inrikesministeriet är
det vid beviljandet av understöd ytterst viktigt att beakta räddningsväsendets strategiska
riktlinjer. Ett av målen i räddningsväsendets strategi är att forskningsverksamheten
effektivt ska stöda beslutsfattandet inom och utvecklingen av branschen. Att utveckla
branschen och att utnyttja anknytande teknologi förutsätter innovativa lösningar. För
detta ändamål krävs forskningsverksamhet och gemensamt utvecklingsarbete på en
betydligt bredare front än i dag. Inrikesministeriet kommer 2013 att utarbeta en plan för
omorganisering av räddningsväsendets forsknings- och utvecklingsverksamhet.
Ministeriet betonar att fonden ska tydligare prioritera finansiering av sådana forsknings-
och utvecklingsprojekt som i omfattande grad gagnar branschen och som främjar
samarbetet.

En utomstående bedömning av hur effektiva Brandskyddsfondens allmänna understöd är
gjordes 2012. Ministeriet anser det viktigt att följa upp och utvärdera hur verkningsfulla
fondens beviljade understöd är. Det är även viktigt att beakta organisationens ställning
och utveckling i förhållande till hela branschen. Brandskyddsfonden kommer 2013 att låta
utföra en utomstående bedömning av hur ändamålsenliga och effektiva understöden för
byggnadsprojekt är. Inrikesministeriet anser att utomstående bedömningar är motiverade.
Resultatet från bedömningen torde ge en uppfattning om hur fondens understöd
påverkar genomförandet av byggnadsprojekten. Det är även viktigt att utreda hur stor del
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av projekten som skulle genomföras oberoende av understöden, hur understödet
påverkar hyran som ska uppbäras och hur olika projektmodeller som tillämpas i
byggnadsprojekten påverkar likställdheten i understödsverksamheten och
konkurrensneutraliteten. Avsikten är att fondens strategiarbete ska vara klart under 2013.
I anslutning till strategiarbetet ska man beakta om tyngdpunkten när understöden beviljas
ska flyttas från understöd till räddningsverkens och brandkårernas basmateriel- och
byggnadsprojekt till forsknings- och utvecklingsprojekt samt understöd av betydande
samprojekt.

Statens revisionsverk bad i sitt brev (021/54/2009) daterat den 24 augusti 2012 inrikesministeriet
och vidare Brandskyddsfonden om en utredning av  de  åtgärder  som  vidtagits  utifrån  fondens
styrnings- och förvaltningsrevisionsberättelse. Statens revisionsverks avsikt var att utreda
vilka åtgärder som vidtagits utifrån de utlåtanden som framställts i revisionsberättelsen. I
utredningen begärdes svar på följande fem frågor: Hur har riksdagens tillgång till
information om fondens verksamhet ökat? 2) Har författningarna om fonder setts över
på ett sådant sätt som statens bokslutsarbetsgrupp framställt, dvs. har författningarna
förenhetligats för att förbättra informationen och för att effektivera fondernas
redovisningsskyldighet? 3) Har författningarna om fonder eventuellt ändrats på något
annat  sätt?  Om  så  är  fallet,  hur  och  varför?  4)  På  vilket  sätt  har  styrnings-  och
ledningssystemen för fonderna förnyats? 5) Uppställs tydliga resultatmål för fonderna
eller för organisationer som sköter fonderna? Inrikesministeriet gav den 14 september 2012
Statens revisionsverk ett utlåtande i ärendet (SMDno2012/152) (Åtgärderna som
Brandskyddsfonden utifrån revisionsberättelsen har vidtagit), i vilket ministeriet ingående
hade besvarat de ställda frågorna. Statens revisionsverk presenterade en
uppföljningsrapport i ärendet som daterats den 23 oktober 2012 (21/54/09). I
uppföljningsrapporten utreddes allmänt vilka åtgärder man till följd av utlåtandena i
revisionsberättelsen vidtagit i fråga om styrning och förvaltning av fonder utanför
statsbudgeten. Brandskyddsfonden återkommer till ärendet vid behov i ett senare skede.

Brandskyddsfonden gav den 30 augusti 2012 ett utlåtande om samarbete i fråga om lokaler till Södra
Österbottens räddningsverk. Södra Österbottens räddningsverk hade i sitt brev meddelat att
räddningsverket och Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt bereder ett samarbete som
innebär att akutvårdsenheterna är stationerade på brandstationen. Brandskyddsfonden
ombads  ge  ett  utlåtande  om  konsekvenserna  av  samarbetet  i  fråga  om  lokaler  för  de
kommuner som beviljats understöd för byggande av brandstationer av
Brandskyddsfonden. Brandskyddsfonden konstaterade som sitt ställningstagande att
lokalsamarbetet har konsekvenser om kommunen beviljats understöd för
byggnadsprojekt (nybygge, grundrenovering, utvidgning) och det inte förlöpt 30 år sedan
understödet beviljats. På understöd som beviljas av Brandskyddsfonden tillämpas vad
som föreskrivs i statsunderstödslagen (688/2001), och fonden är i fråga om dessa
understöd en sådan statsbidragsmyndighet som avses i statsunderstödslagen. Enligt 13 §
1-3 mom. i statsunderstödslagen får statsunderstöd användas endast för ändamål som
överensstämmer med statsunderstödsbeslutet. Enligt Brandskyddsfondens beslutspraxis
beviljas inte byggnadsunderstöd för lokaler avsedda för befolkningsskydd, sjuktransport
eller oljebekämpning eller andra lokaler som inte används inom räddningsbranschen.
Kommunerna som övergår till samarbete i fråga om lokaler och som beviljats understöd
av fonden ombads skicka en ansökan om ändring av understödsbeslutet. I ansökan ska
den del av brandstationsfastigheten som övergår till akutvårdsenheterna samt alla de
understöd som beviljats för objektet i fråga, och för vilka driftstiden för egendomen inte
gått ut, beskrivas. Vid återindrivning beaktas den del av understödet som motsvarar den
del av lokalen som övergår till akutvårdsenheterna.
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Brandskyddsfonden beskrev under verksamhetsåret utvecklandet av elektroniska ansökningshandlingar i
fråga om ansökning om materiel- och byggnadsprojekt och till regionförvaltningsverken
gjordes den 3 oktober 2012 i ärendet en förfrågan som innehöll fem punkter. Alla
regionförvaltningsmyndigheter svarade på e-postförfrågan. Enligt svaren önskar
regionförvaltningsverken utveckla den elektroniska ansökningen och den elektroniska
distributionen och sändningen av handlingar. Även de som ansöker om understöd har i
kundenkäter uttryckt sin nöjdhet i fråga om möjligheten att elektroniskt ansöka om
understöd. Fondens styrelse beslutade att vid ansökan om materiel- och byggnadsprojekt
erbjuds möjlighet till elektronisk ansökning från början av år 2014. Det är fortfarande
möjligt att göra en ansökan på papper. Ärendet behandlas även i punkt 1.3 "Elektronisk
ärendehantering"

Brandskyddsfonden utredde i slutet av verksamhetsåret om mervärdesskatten i material- och
byggnadsprojekt inom räddningsbranschen är stödberättigade. Avsikten var att undersöka
om momsdelen av materiel- och byggnadsprojekt inom räddningsbranschen fortfarande
blir en slutlig och reell kostnadspost för institutioner och kommuner och på så sätt en
stödberättigande del av projektet som beaktas vid beräkningen av understödsbeloppet. I
december 2012 begärdes ett ställningstagande i ärendet av Skatteförvaltningen. Dessutom
skickades en förfrågan i ärendet till all områden inom räddningsväsendet. Av
räddningsverken/områdets kommuner svarade 20 stycken vid utgången av 2012 på
förfrågan om momsens slutliga och reella natur i materiel- och byggnadsprojekt inom
räddningsväsendet. Av verken meddelade åtta stycken att mervärdesskatten utgör en
slutlig kostnad för dem och den kommun där de befinner sig.  De övriga meddelade att
mervärdesskatten inte utgör en slutlig kostnad, utan den återbetalas i
återbäringsförfarandet. I svaret från Skatteförvaltningen vid utgången av verksamhetsåret
den 12 december 2012 konstaterades att kommunen enligt 130 § i mervärdesskattelagen
har rätt till återbäring av skatt som ingår i anskaffningar för den verksamhet som ärendet
gäller. Enligt svaret sträcker sig inte Skatteförvaltningens behörighet till ett
ställningstagande i det framställda ärendet eftersom problemet inte enbart har varit
tillämpning av bestämmelserna om mervärdesskatten. Behandlingen fortsätter vid
fondens styrelsemöte i början av år 2013 utifrån Kommunförbundets och
Finansministeriets utlåtanden.

1.2. Effektivitet

För att lagens syfte ska fullföljas kan ur Brandskyddsfonden inom ramen för fondens
medel och den årliga dispositionsplanen beviljas allmänt understöd eller specialunderstöd.
På beviljat understöd tillämpas statsunderstödslagen (688/2001) och i fråga om dessa
understöd är fonden statsbidragsmyndighet enligt statsunderstödslagen. Ur fonden kan
understöd beviljas kommuner, räddningsområden, avtalsbrandkårer samt organisationer i
räddningsbranschen och andra motsvarande sammanslutningar. Även andra aktörer kan
beviljas specialunderstöd för produktion och anskaffning av läromedel, utveckling av
informationsbehandling och anskaffning av apparatur, försöks-, start-, undersöknings-,
och utvecklingsverksamhet, upplysning och rådgivning samt för standardisering.
Projektfinansiering kan även beviljas statliga ämbetsverk och inrättningar. Ur fonden kan
dessutom stipendier beviljas för personligt bruk eller för projekt.

Understöden  är  avsedda  för  sådana  projekt  som  inte  omfattas  av  statens  övriga
finansieringssystem. De centrala understödsobjekten är upplysnings- och
utbildningsverksamhet i organisationer inom räddningsbranschen, forsknings- och
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utvecklingsverksamhet i räddningsbranschen samt brandstations- och materielprojekt
genomförda av räddningsområden, kommuner och avtalsbrandkårer.

* budget 2013

Under verksamhetsåret beviljades sammanlagt 10,22 miljoner euro i understöd, varav
cirka 4,68 miljoner euro (45,8 procent) gick till kommuner, 0,65 miljoner (6,3 procent) till
avtalsbrandkårer, 2,72 miljoner euro (26,6 procent) till organisationer inom
räddningsbranschen i allmänna understöd och 1,02 miljoner (10,0 procent) i
specialunderstöd samt 1,15 miljoner euro (11,3 procent) till andra mottagare. Fonden är
en viktig finansiär när det gäller olika utvecklingsprojekt inom räddningsväsendet samt
när det gäller brandstationsprojekt och materielupphandlingar knutna till
räddningsverksamhet.

Specialunderstöd till räddningsområden, kommuner och avtalsbrandkårer för materiel-
och byggnadsprojekt

År 2012 fick Brandskyddsfonden 125 ansökningar om material- och byggnadsprojekt och
av dessa fick 62 projekt ett positivt beslut om understöd. Understöd beviljades
sammanlagt 11 byggnadsprojekt, vilket motsvarar 31,4 procent av ansökningarna (2011
beviljades understöd för 18 byggnadsprojekt, vilket utgör 48,6 procent av ansökningarna).
Byggnadsprojekten innefattade övningsområden. Materielunderstöd beviljades
sammanlagt 51 projekt, vilket motsvarar 56,6 procent av ansökningarna (2011 beviljades
understöd för 59 materielprojekt, vilket utgör 53,6 procent av ansökningarna). I
materialprojekten ingick fältledningssystemets dataterminaler, larmanordningar och
containrar för övningsområdet.

Av understöd för byggnadsprojekt beviljades åtta understöd för nya
brandstationsbyggnader, en för grundrenovering av en brandstation och två för
övningsområdesprojekt. Fyra understöd beviljades Södra Finland, tre beviljades Västra
och Inre Finland, två Norra Finland och ett beviljades både Sydvästra Finland och Östra
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Finland. Av byggnadsunderstöden beviljades kommunerna nio, avtalsbrandkårerna ett
och räddningsverken ett.

Byggnadsunderstödet till kommunerna uppgick i genomsnitt till 332 889 euro. Det högsta
understödsbeloppet på 350 000 euro beviljades Suomussalmi kommun, Uleåborgs stad,
Lapinlax kommun, Lappajärvi kommun, Riihimäki stad, Rautajärvi kommun och
Helsingfors stad. Dessutom beviljades Sastamala stad understöd till ett belopp av 246 000
euro och Björneborgs stad understöd till ett belopp av 300 000 euro för fortsatt byggande
av ett övningsområde. Av avtalsbrandkårerna beviljades Asolas FBK 60 000 euro i
understöd för byggande av en fordonshall (projektet beviljades 80 000 euro 2011).
Mellersta Finlands räddningsverk fick 24 600 euro i understöd för att bygga en
brandstation.

Då det till Siikajoki kommun år 2011 beviljade understödet 324 080 euro för
byggnadsprojekt förföll under berättelseåret, godkändes på förslag av
regionförvaltningsverket i Norra Finland en överföring av understödet till Kuusamo stad
för byggande av en ny brandstation i Ruka. Tillsammans med ett beviljat extra understöd
på 25 920 euro för projektet uppgick understödet som Kuusamo stad fick till sammanlagt
350 000 euro.

Av materielunderstöden beviljades 23 för fordonsanskaffningar, nio för
befolkningslarmanordningar, sex för dataterminaler, 12 för specialmateriel och ett för
container för övningsområde. Södra Finland beviljades 20 understöd, Västra och Inre
Finland beviljades 12, Sydvästra Finland sju, Lappland sec, Östra Finland fem och Åland
beviljades ett understöd. Norra Finland beviljades inga understöd för materielprojekt
2012, utan understöden beviljades till byggnadsprojekt enligt regionförvaltningsverkets
önskan.

Räddningsområden beviljades understöd för anskaffning av 12 lätta fordon (manskapsbil
och befälsenheter). Det genomsnittliga beloppet för anskaffningar av fordon för
räddningsväsendet uppgick till 19 640 euro, de högsta enskilda understöden uppgick till
26 863 euro och de beviljades för befälsenheternas anskaffningar. Med hjälp av
materialanskaffningar har man främjat en förnyad fordonspark inom räddningsväsendet
och tryggandet av räddningsväsendets funktionsförmåga. Ledningsberedskapen på
området förbättrades genom understöd för befälsenheternas anskaffningar och med hjälp
av understöd för terminaler till räddningsväsendets fältledningssystem. Dessa understöd
beviljades sex räddningsverk. I understöd för terminaler som beviljades sex
räddningsverk ingick understöd för 58 enskilda terminaler. Totalbeloppet för understöd
för systemanskaffningar (larmanordningar, larmanordningar med hög effekt) som
beviljades nio räddningsverk uppgick till 143 374 euro.

Till avtalsbrandkårer beviljades understöd för upphandling av 11 fordon, varav tre var
tunga (släckningsbilar, tankbilar) och 8 lätta fordon (manskapsbil). Det genomsnittliga
understödet för upphandling av fordon till en avtalsbrandkår uppgick till 14 382 euro och
det högsta enskilda understödet på 26 000 beviljades anskaffningen av en tankbil. Syftet
med anskaffningsunderstöden var att säkerställa att de frivilliga brandkårerna har
förutsättningar att fullfölja sina förpliktelser enligt släckningsavtalen. Dessutom beviljades
129 ansökta mindre understöd för anskaffning av teknisk och annan utrustning till
avtalsbrandkårer. Det genomsnittliga mindre understödet uppgick till 2 717 euro
(föregående år 2 687 euro).
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I samtliga anskaffningar av materiel, system och fältledningsterminaler utgjorde
understödet högst 40 procent av den godtagbara maximala kostnaden. Styrelsen fastställer
varje år ett kostnadstak för godtagbara materielupphandlingar när den utlyser
understöden för byggnader och materiel.

Allmänna understöd och specialunderstöd för organisationer inom räddningsbranschen

Allmänt understöd i syfte att förebygga eldsvådor och som stöd till räddningsarbetet
beviljades Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland rf tillsammans med 9
regionala räddningsförbund och 4 regionala enheter, Finlands Brandbefälsförbund rf,
Sotningsbranschens Centralförbund rf och Brandforskningsrådet rf. Totalt beviljades
cirka 2,715 miljoner euro i allmänt understöd 2012. Fonden har understött
brandkårsutbildning i syfte att hjälpa att upprätthålla och förbättra den lagstadgade
utbildningsnivån för frivillig personal och för personal med arbetet som bisyssla.
Utbildning för ungdomar och kvinnor ordnas för att trygga och förbättra
verksamhetsförutsättningarna för den frivilliga brandkårsverksamheten i vårt land. Via
den yrkesinriktade påbyggnads- och kompletteringsutbildningen kan sotare och
brandbefäl förbättra sin yrkeskompetens. Allmänna understöd beviljas dessutom som
stöd till upplysning och rådgivning riktad till allmänheten. Syftet är att förbättra
medborgarnas kunskaper och färdigheter om hur man förebygger bränder och hur man
bör handla i nödsituationer

Sotningsbranschens Centralförbund rf
Materialet och kursinnehållet för den förberedande utbildningen för yrkesexamen för
sotare granskades systematiskt och målet med utvecklingsarbetet var att modernisera och
strukturera  innehållet  på  ett  så  ändamålsenligt  sätt  som  möjligt  med  tanke  på
studiehelheterna Det följande skedet i arbetet är att lägga upp det färdiga elektroniska
materialet på nätet. Dessutom planerades ibruktagande av en elektronisk dagbok som
effektiverar kommunikationen mellan utbildarna under kursen. Dessutom planerades
särskilda övningsmaterial och utrustningar för praktiska övningar. Speciell
uppmärksamhet fästes vid att sotarna i allt större utsträckning utför upplysnings- och
rådgivningsarbete bland konsumenterna både i brandsäkerhetsfrågor och i rätt
användning av eldstäder och ekonomisk energianvändning. I utvecklingsarbetet med
utbildningsmaterialet beaktades också den ökade fastighetsautomationen som enligt
planerna ska samordnas till utbildningshelheter. Följande utvecklingsobjekt är materialet
för specialyrkesexamen för sotarmästare.

År 2012 inleddes förberedande teoriperioder för yrkesexamen för sotare och
specialyrkesexamen för sotarmästare i Kylpylähotelli Peurunka. För att kunna genomföra
praktiska övningar ingick ändamålsenliga övningsobjekt i utbildningshelheterna med
anknytning till traditionell sotning och ventilationssystem. Målet med de praktiska
övningarna var att anpassa den teoretiska kunskapen till praktiken under studieveckan
och samtidigt göra det lättare att tillägna sig och genomföra innehållet i det dagliga arbetet
efter kursperioderna.

Mer information om sotarutbildningen förmedlades till läroavtalsbyråer och TE-centraler.
Målet var att få fler studerande och göra sotningsarbetet genomskådligt och framhålla det
som ett alternativ för personer som planerar sin yrkeskarriär. Förbundet har också aktivt
gett ut information i sociala medier.

Särskild uppmärksamhet fästes vid utbildningens kvalitet. För utbildarna ordnades kurser
i avsikt att förbättra utbildarnas pedagogiska färdigheter. Sotningsbranschens
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Centralförbund deltog tillsammans med Inrikesministeriets räddningsavdelning,
Brandskyddsfonden, SPEK, Finansbranschens Centralförbund, Finlands
Brandbefälsförbund och Räddningsverken i genomförandet av brandsäkerhetsveckan.
Syftet med brandsäkerhetsveckan var att fästa människornas uppmärksamhet på en trygg
vardag med hjälp av olika teman. Sotarnas säkerhet i arbetet kan direkt påverkas genom
utbildning om säkerhetsanordningar på tak i den förberedande utbildningen och genom
upplysningsarbete som riktas till konsumenter. Resultaten från förbundets undersökning
om säkerheten på tak behandlades under förbundets utbildningsdagar och
undersökningen finns även på förbundets hemsida. Via förbundets medlemstidning som
utkommer  fyra  gånger  per  år  nåddes  förutom  medlemmarna  även  de  viktiga
intressegrupperna. Dessutom har upplysningsarbete bedrivits med hjälp av broschyrer
som är avsedda för konsumenterna.

År 2012 pågick ett projekt där man utarbetade undervisningsmaterial för att säkerställa
brandsäkert boende (Brandskyddsfondens specialunderstöd). Målet är att skapa
utbildningsmaterial och utbildning som garanterar att eldstäder och rökgångar granskas
på ett enhetligt sätt i hela landet Projektet fortskred enligt planerna och det material som
ska användas i undervisningen för en pilotkurs blev färdigt 2012 och dessutom
genomfördes en utbildning av utbildare som planerats i projektet.

Finlands Brandbefälsförbund rf
Utbildning: Under verksamhetsåret överskred förbundet de planenliga kvantitativa
målen beträffande utbildning: sammanlagt ordnades 45 kurser (plan: 45), antalet deltagare
var 2 361 (2 250) och antalet kursdeltagardagar 3 989 (3 900). Nyckeltalen visar att det
finns efterfrågan på den utbildning som förbundet ordnar. Förutom centraliserade,
riksomfattande utbildningar fastställde förbundet en modell för regional utbildning som
togs  tacksamt  emot  i  räddningsväsendets  områden.  Syftet  med de  regionala  kurserna  är
att förmedla den senaste kunskapen om ledning av räddningsverksamhetens teknik och
taktik och öva sig i detta.

Genom utbildningsverksamheten sörjde förbundet för att personer som utför befäls- och
underbefälsuppgifter inom räddningsväsendet fick ny, utvidgad och tillämpad kompetens
av hög kvalitet som de behöver i sitt arbete. Utbildningsverksamhetens teman gällde såväl
räddningsverksamhet som förebyggande av olyckor. Utbildning är den
tävlingsverksamhet som förbundet ordnar och den viktigaste tävlingen är Brandkårernas
FM-tävling (Jehu-trofén). Antalet tävlingslag har etablerat sig runt 35, men under det
gångna året var antalet lag 37. Brandkårernas FM-tävling är en av de äldsta
yrkesskicklighetstävlingarna i vårt land och även det största årliga tävlingsevenemanget i
branschen.

Säkerhetskommunikation: Brandbefälsförbundet har en aktiv roll i arbetsgruppen för
räddningsverkens säkerhetskommunikation och förbundet ordnar och koordinerar både
arbetsgruppens möten och andra evenemang. En av de största insatserna inom
säkerhetskommunikationen var införandet och utbildandet av förbundet och hela
räddningsväsendet i den sociala medievärlden. Förbundet och räddningsväsendet har nått
en omfattande ”gillargrupp” och som bäst har hundratusentals människor nåtts av akut
och aktuell säkerhetskommunikation.

Förbundet var åter initiativrikt och ordnade tillsammans med sina samarbetspartner på
sommaren och vid julen aktiva informationsmöten för medierna. Förbundet deltog i
mässor i branschen och bl.a. i TerveSos- och Educa-mässan. Som en del av
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säkerhetskommunikationen satsade förbundet speciellt på att sprida räddningsväsendets
värderingar både till interna och externa målgrupper Tack vare förbundets verksamhet i
säkerhetskommunikation blev tröskeln enligt förbundets bedömningar lägre för
räddningsväsendets personal att delta i säkerhetskommunikationen i större utsträckning.

Sakkunnig- och utvecklingsverksamhet: Förbundets roll som sakkunnig stärktes
under verksamhetsåret. Förbundets egna sakkunnigorgan sammanträdde regelbundet.
Dessutom har förbundet varit representerat i cirka 30 olika expertarbetsgrupper. Målet
var fortfarande att utse personer med den bästa sakkunskapen om medlemskåren och
fältet till förbundets sakkunniga. Förbundets lokaler har aktivt använts av olika
expertarbetsgrupper.

Fler utlåtanden gavs än året innan, även om det bör konstateras att förbundets
sakkunnigverksamhet kulminerar allt mer i projektarbeten och arbete i sakkunniggrupper
och informationsförmedling. Förbundets initiativförmåga och expertverksamhetens
effektivitet påvisas bl.a. av riksomfattande och regionala vattendykningsövningar som har
lett till att räddningsverkens vattendykningsverksamhet kunnat utvecklas betydligt. Som
ett nytt projekt inledde förbundet grundandet av en riksomfattande
sakkunnigarbetsgrupp för psykosocialt stöd inom räddningsväsendet. Projektet för
utveckling av brandskyddsövervakningen fortskred enligt planerna med huvudvikt på
förankringsskedet. För detta projekt har Brandskyddsfonden beviljat ett specialunderstöd.

Internationell verksamhet: Den internationella verksamheten genomfördes med
metoder som visat sig vara goda. Det mest intressanta i det nordiska samarbetet var den
nordiska studieveckan som nu ordnades för tredje gången. Från Finland deltog tre
befälstjänsteinnehavare. Fokus för studieveckan som ordnades i Danmark var
förebyggande av olyckor. I FEU-verksamheten fortsatte beredningen av en sameuropeisk
brandbefälsstrategi. Brandbefälsförbundet fick ansvaret att leda delområdet arbetarskydd
(Fire Fighters` Safety). Uppgiften stöder förbundets strategiska riktlinje, enligt vilken
förbundet verkar och stärker sin roll i främjandet av arbetshälsan inom
räddningsväsendet.

Medlemstjänster och organisationsverksamhet: Förbundets mål att främja
gemenskapskänslan i branschen tog åter ett steg framåt. Förbundets tillställningar hade
ett allt större deltagarantal från olika befälsgrupper och brandkårsformer. Förutom den
yngre befälsgenerationens deltagande var det särskilt glädjande att se att även den frivilliga
personalen deltog i allt större antal i Brandbefälsdagarna. Samarbetet mellan
organisationerna i branschen ökade och tillsammans med SPEK undertecknades ett
samarbetsdokument som ska utveckla och öka samarbetet. Information om frågor som
gäller både förbundet och branschen förmedlades via medlemstidningen, det månatliga
nyhetsmeddelandet och olika elektroniska kanaler. Växelverkan ökade bl.a. genom
satsningar på de sociala medierna. Allt som allt gjordes den senaste kunskapen och
informationen tillgänglig via deltagande i förbundets verksamhet.

Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland rf
Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland rf:s verksamhet nådde enligt
preliminära uppgifter sina uppställdaverksamhetsmål väl. Organisationen informerade
synligt om brandsäkerhet i riksomfattande kampanjer vars kvalitativa mål också nåddes. I
centralorganisationstjänsternas verksamhet och i utvecklingen av verksamheten betonades
år 2012 enligt planerna beredskap och befolkningsskydd, organisations- och
utbildningsverksamhet för frivilligtjänster inom räddningsbranschen, forskning och
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internationell verksamhet. I den verksamhet som förebygger olyckor låg den funktionella
tyngdpunkten på främjande av brandsäkerheten i boende.

Dessutom var organisationen aktivt synlig som nationell förmedlare av
säkerhetsinformation i riksomfattande kampanjer. Till exempel i november deltog SPEK i
genomförandet av landets största publik- och informationsevenemang,
Brandsäkerhetsveckan. Även genomförandet av Nou Hätä-tävlingen i
säkerhetsfärdigheter var lyckat och evenemanget nådde målet i fråga om deltagare. Inom
räddningsbranschens organisations- och frivilligtjänster låg tyngdpunkten under
verksamhetsåret på att utveckla centralorganisationstjänsternas och de regionala
räddningsförbundens verksamhet samt på att stöda brandkårernas och branschens
föreningars verksamhet och utveckling. Organisationen utvecklade den riksomfattande
utbildningen av frivilliga och avtalspersonal som deltar i räddningsverksamheten,
utbildade kursledare och beredde ett förslag till hur systemet kan utvecklas för SPEK:s
styrelse. Inom forskningen avslutades det tvååriga forskningsprojektet Pelastustoimen
tilinpäätös. Projektet genomfördes som ett omfattande samarbete med olika aktörer inom
räddningsbranschen. Resultaten publiceras i två skilda böcker 2012.

Organisationen har etablerat sin position som nationell säkerhetspolitisk expert, påverkare
och debattör bland annat i beredningen av programmet för den inre säkerheten III samt
som utvecklare av den nationella beredskapen. Enligt de preliminära uppgifterna om
statistiken över bränder med dödlig utgång var 2012 ett år av tillbakagång i och med 80
branddöda (SPEK medieuppföljning). År 2011 var ett historiskt år med endast 67
branddöda och ett medeltal i uppföljningen under fem år visar en lätt sjunkande kurva.
En utmaning i årets verksamhet var att med hänsyn till resurserna upprätthålla en sådan
verksamhet som preliminärt planerats på den nivå som fullmäktige fastställt och samtidigt
trots den allmänt åtstramade ekonomin försöka nå ett nollresultat efter de två tidigare
åren som visade underskott.

Förebyggande av olyckor
Brandskyddskommunikation: Skyddskommunikationen fick totalt nästan 100 miljoner
helhetskontakter. Av dessa nåddes hälften via en multimediakampanj. Av de som nåddes
via radiokampanjer meddelade 49 procent att de handlat enligt meddelandet i kampanjen.
År 2012 gav SPEK 35 pressmeddelanden. Meddelanden om branddöda skickades varje
månad. Antalet branddöda 2012 uppgår till 80. Året innan var motsvarande tal 67. I
meddelandena betonades i synnerhet andelen 65 år fyllda av de branddöda. Deras andel
var betydligt högre än deras proportionella andel av befolkningen. Sakkunniga gav flera
utlåtanden till olika medier i samband med meddelandena. Meddelanden med sina ämnen
kopplades även till sociala medier i SPEK:s Facebook-kanaler. Genom deltagande i tre
olika mässevenemang nåddes ca 6000 personer. Det huvudsakliga mässevenemanget var
säkerhetsmässan i Tammerfors med tillhörande evenemang. Brandsäkerhetsveckan
genomfördes för första gången i månadsskiftet skiftet november-december (24.11–
1.12.2012). Veckan inleddes med evenemanget En dag på brandstationen, fortsatte med
Brandförsvarstalkot för alla hem och slutade med en samnordisk Brandvarnardag.
Kampanjerna genomfördes enligt planerna. Brandsäkerhetsveckan med olika teman
framställdes synligt i offentligheten och SPEK:s sakkunniga intervjuades i flera olika
medier. Evenemanget En dag på brandstationen som hör till Brandsäkerhetsveckan
samlade 64 697 personer till 231 brandstationer. De huvudsakliga medierna under
Brandförsvarstalkot för alla hem var de kommersiella radiostationerna, TV-kanalen SUB
samt  Internet.  Via  radion  och  nätet  nåddes  allt  som  allt  över  47  miljoner  kontakter.  I
kampanjen Nou Hätä! -deltog 407 skolor och över 36 000 elever från högstadiet. Minna
Canthin koulu i Kuopio vann tävlingen.
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Sakkunnigtjänster: Arbetsredskap som utarbetats i projektet för förbättrad
brandsäkerhet i boendet befästes. Särskild vikt lades vid presentationen av en ny handbok
om sprinklers för boende och en till den hörande video. Med hjälp av dessa vill man
påverka människornas fördomar mot släckningsanordningar och ändra människornas
attityder i en mer positivare riktning när det gäller denna säkerhetsteknologi. I samband
med bostadsmässan i Tammerfors arrangerades ett seminarium om säkert boende och
under seminariet behandlades bl.a. säkerheten för människor med minnessjukdomar. Man
konstaterade  att  varje  bostad  de  facto  är  en  potentiell  bostad  för  en  person  med
minnessjukdom. I Brandskyddskommittén planerades Brandskyddsföreningen i Finlands
90-års jubileumsseminarium. Seminariet blev en lyckad helhet med sakkunniga föreläsare
och en presentation av brandskyddets 90-åriga historia.

För SPEK:s styrelse beredde Brandskyddskommittén riktlinjerna för
centralorganisationens ställningstagande om utrustande av bostäder med automatiska
släckningsanordningar. På webbsidorna paloturvallisuus.info (www.paloturvallisuus.info)
samlades tillgängligt för alla säkerhetsmaterial om brandsäkerhet på arbetsplatsen, i
boendet och för specialgrupper. Internationella handböcker översattes till finska för att
kunna användas inom branschen. Under verksamhetsåret deltog man aktivare än tidigare i
internationell verksamhet. SPEK har ordförandeskapet i CFPA-E:s Guideline
Commission och i CTIF-s Brandförebyggande kommission (Fire Prevention).

Säkerhetsutbildning 2012
SPEK:s säkerhetsutbildning: Kursen i skötsel av brandvarnare hade många deltagare
Informationen om att upprepade fellarm blir avgiftsbelagda ökade troligtvis företagens
vilja att utbilda sin personal. Trots satsningar på marknadsföring var man emellertid
tvungen att inhibera en del av säkerhetskurserna avsedda för säkerhetsledningen och
säkerhetspersonalen på grund av ett lågt deltagarantal. Under verksamhetsåret ordnades
49 kurser, tre samarbetsseminarier med intressentgrupperna och en undersökning. I
kurserna deltog 1081 personer i sammanlagt 1314 utbildningsdagar. SPEK:s sakkunniga
höll elva (11) utbildningar på arbetsplatserna och två (2) utrymningsövningar. I dessa
deltog över 500 personer. På webbplatsen paloturvallisuus.info kan du söka efter
utbildningar och utbildningsmaterial, fördjupa dig i heta arbeten och för eget bruk ladda
ner introduktionsmaterialet Työpaikan paloturvallisuus och den tillhörande handboken
för handledare. På webbplatsen finns ett tvåspråkigt material för introduktion i
brandsäkerhet.

Säkerhetskortutbildningar: Patent- och registerstyrelsen beviljade SPEK rätt till
produktmärket ”Hetarbetskort”. I juni utkom standarden SFS 5991 (brandsäkerhet vid
heta arbeten vid tak- och vattenisoleringsarbeten) och utgående från innehållet i
standarden en omarbetad lärobok ”Ryhdyttäessä kattotulityöhön” på finska. Även
materialet om heta arbeten på tak, prov och utbildningsanvisningar uppdaterades i
samarbete  med  kommittén  för  heta  arbeten.  Man  fortsatte  att  uppfölja  kurser  i  heta
arbeten  och  SPEK:s  granskare  följde  med  nio  (9)  kurser.  Antalet  deltagare  i  kurserna  i
heta  arbeten  ökade  i  jämförelse  med  året  innan.  Deltagarna  bestod  i  större  grad  av
personer som beviljar hetarbetstillstånd. Social- och hälsovårdens säkerhetskort,
turistbranschens säkerhetspass och primärsläckningskort marknadsfördes på
säkerhetsmässan i Tammerfors, TerveSos-mässan och Kommunmarknaden. Fler
säkerhetskort beviljades under verksamhetsåret än tidigare. Med ett samarbetsavtal mellan
Trafi och Spek fortsatte tjänsterna för utbildningen av vägtrafikledare vid
specialtransporter (EKL). Även inom vägsäkerhetsutbildningen togs ett omarbetat
utbildningsmaterial Tieturva 1 (lärobok och powerpoint-material) i bruk i juni. Man
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fortsatte  att  uppfölja  kurserna  och  man  följde  med  fem  kurser.  Antalet  kursdeltagare
ökade fortsättningsvis och översteg 27 000. Det ökade antalet beror på att kursen
Tieturva 1 är ett godkänt alternativ för utbildning till behörig lastbils- och busschaufför
och efterfrågan på denna utbildning är stor. Under året utbildades 125 619 innehavare av
säkerhetskortet och uppgifterna från 9181 kurser registrerades. De uppställda
verksamhetsmålen och ekonomiska målen överskreds.

SPEK-gruppens regionala verksamhet: Antalet evenemang och kurser och övrig
verksamhet på regional nivå och antalet deltagare i dessa mångfaldigades via
räddningsförbunden och deras medlemmar. SPEK-gruppen består av räddningsförbund
som har en synnerligen annorlunda verksamhetsmiljö. Gemensamt är trots allt att
brandskyddskommunikationen genomfördes på mycket likartade sätt. När t.ex. ett
räddningsförbund ordnade säkerhetskommunikation via stora evenemang och mässor
och genomförde ett annat förbund samma sak med hjälp av meddelanden, brev,
elektroniska och tryckta media. Gemensamt för nästan alla är ett nära samarbete med
räddningsverken. Man nådde goda resultat genom att planera verksamheten även
tillsammans med avtalsbrandkårerna. Kampanjerna och marknadsföringsinformationen
borde i framtiden bättre tjäna regionala särdrag. I framtiden behövs
centralorganisationens stöd för att aktivera räddningsförbundens egna medlemmar till
säkerhetskommunikation. Nou Hätä, En dag på brandstationen och 112-kampanjer
genomfördes på alla räddningsförbunds områden. Förbundsbyråernas insats för lyckade
kampanjer varierade beroende på resurserna. Alla räddningsförbund deltog i
Brandförsvarstalkot för alla hem närmast för att marknadsföra dem till medlemmarna. En
del av räddningsförbunden har tagit i bruk Facebook för meddelanden och via det har
kampanjerna blivit mer synliga. I fråga om sakkunnigtjänster erbjöd räddningsförbunden
sakkunskap med hjälp av egna sakkunniga reserver och drog nytta av
centralorganisationens sakkunnigtjänster. SPEK-gruppens säkerhetsutbildning i Finland
var omfattande. Företag och institutioner erbjöds olika skräddarsydda utbildningar.
Marknadsföringen och ett tillräckligt omfattande nätverk av utbildare samt enhetliga
utbildningspaket gav emellertid huvudbry. För att trygga en enhetlig och nationell
säkerhetsutbildning av god kvalitet är det nödvändigt att SPEK-gruppens interna
utbildningssystem utvecklas.Räddningsväsendets organisations- och
frivilligverksamhet
Utbildning: HAKA-utbildningen för brandkårister genomfördes på Norra
Finlands/Uleåborgs område den 25 maj 2012 och eleverna var sju till antalet, i Kuopio i
Norra Savolax var antalet elever 10. Utbildningen genomfördes i samarbete med
centralorganisationen. Studiedagar för kvinnliga arbetsledare inom brandkåren (4-
5.2.2012, deltagare 17), Pääemäntäpäivät (14–15.4.2012, deltagare 20) och
utvecklingsdagar i ledarutbildning för brandkårsungdomar (deltagare 28) ordnades i
Padasjoki. Med brandkårsungdomsarbetet i Tyskland genomfördes utbildarutbyte i fråga
om ungdomsutbildare i Bremen (9 deltagare). Under lägerrundan för brandkårsungdomar
ordnades på sex läger en föreläsning om utbildningssystemet för
brandkårsungdomsarbetet (209 deltagare). Förankringen av verksamhetsmodellen Yli
Hyvä Juttu i avdelningarna för brandkårsungdomar inleddes med en utbildningsdag, som
leddes  av  Institutet  för  hälsa  och  välfärd  och  som  ordnades  av  SPEK  Österbotten  i
Seinäjoki för frivilliga brandkårister och myndigheter (18 + 15 deltagare). Studiedagarna
för kursledare genomfördes enligt planerna: studiedagar i yträddning (21– 22.3.2012, 26
deltagare), studiedagar i kurs i bekämpning av farliga ämnen (17– 18.4.2012, 13 deltagare),
studiedagar för kursledare i kurs i röjning av skadade träd (9-10.5.2012, 15 deltagare),
studiedagar för kursledare i Första Hjälp- och första insatskurser (20–21.11.2012, 24
deltagare) och studiedagar för kursledare i kurser i släckningsarbete (28–29.11.2012,40
deltagare). I studiedagarna i kursen för släckningsarbete deltog fler kursledare än
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förväntat. I samarbete med försvarsmakten ordnades en utbildning för utbildare av arbete
på höga höjder 21–25.5.2012, (12 deltagare). Till studiedagarna i säkerhetskommunikation
sökte endast tre personer varför dagarna inhiberades. I samarbete med yrkeshögskolan
HAMK ordnades utbildarträning (10 sp) som avslutades den 31 maj 2012 (17 elever) och
nätverksutbildningen eSPEK (10 sp) som började den 6 september 2012 (13 elever).
Utbildningen har fått mycket bra respons av kursdeltagarna.

Materialproduktion: Nya bilder om brandkårsverksamheten producerades för
marknadsföring och för övrig materialanvändning. Utbildningssystemet för
brandkårsungdomar uppdaterades och upprätthållandet av kursmaterialet inleddes i
enlighet med brandkårsutbildningen. Kommittén för handboken för KIPINÄ-
brandkårsungdomarna inledde sitt arbete för att uppdatera handboken. Lägerutbildarens
guide publicerades.

Materialet för yträddningskursen förnyades. Kursen i farliga ämnen uppdaterades. Kursen
i  släckningsarbetet  hölls  a  jour  genom  att  den  uppdaterades  flera  gånger  under  året.
Enhetschefskursens material omarbetades i elektronisk form, nästan i sin helhet. De
uppdaterade, nyaste versionerna finns tillgängliga för kursledarna i Haka.
Utbildningsmaterial i användning av Haka med olika användarnamn och i kursförvaltning
blev färdiga. Kursen i förplägning vid larm för kvinnor i brandkåren och
utbildningsmaterialen för grundkursen för kvinnor i brandkåren uppdaterades.

Elektroniska tjänster: HAKA-brandkårsregistrets svenska version uppdaterades i fråga
om språkdräkten, kurshanteringen utvecklades och några egenskaper lades till. Antalet
användarnamn i Haka överskred i slutet av perioden gränsen för 5 400 användare.
Personer som dagligen använder Haka har fortsatt att öka. Haka besöktes i medeltal av
380 personer per dag, när motsvarande siffra år 2011 var 320 och år 2010 i snitt 300
personer. Haka besöktes under året totalt 110 378 gånger och tiden som användes i Haka
uppgick i snitt till sju minuter. Detta betyder att användningen i Haka motsvarar 8
årsverken. Haka presenterades bl.a. för ledningsgruppen vid Satakunta räddningsverk och
det ledde till ett pilotprojekt vid räddningsverket med ett flertal användarnamn för
regionala räddningsverk. Inlärningsplattformen Edu.spek.fi användes bl.a. i eSPEK-
utbildningen. Tjänsten användes av 35 elever och 15 lärare. Under året har följande
webbsidor upprätthållits: vuodenpalomies.fi (668 besökare), palomuseot.fi, palokuntaan.fi
(8 123 besökare) och 24365.fi (685 besökare). Dessutom har man upprätthållit en
Facebook-grupp och via den nås för tillfället över 1 700 brandkårister och personer som
är intresserade av brandkåren. Elektroniska mötesarrangemang och delning av material
har tagits i bruk både inom arbetsgrupper och organisationskommittéer.

Evenemang: Ett 60-årsjubileumsseminarium för kvinnor i brandkåren och
ungdomsarbetet ordnades i Tammerfors (307 deltagare). Det lyckade seminariet var ett
utmärkt exempel på ett evenemang som genomförts gemensamt med SPEK-gruppen. I
det gemensamma seminariet för frivilligorganisationerna inom räddningsbranschen
(SSPL, SPPL, Organisationskommittén) den 5 maj 2012 förbereddes bl.a. innehållet i
jubileumsåret för den 175 år av finländsk brandkårsverksamhet, Brandkåren i Finland.
Gemensamt med räddningsförbunden ordnades ett samarbetsseminarium för
frivilligverksamheten inom räddningsbranschen på resultatområdet i Padasjoki (24
deltagare). Tillsammans med aktörer inom arbete bland ungdomar och kvinnor inom
räddningsförbundet ordnades likaså två forum. Seminarier om brandkårsutbildningen
ordnades för aktörer inom hela branschen den 17 januari 2012 (45 deltagare) och för
räddningsförbunden 21–22.8.2012 (25 deltagare). Ett lägerseminarium ordnades i
Padasjoki 14–15.4.2012 (27 deltagare). Finska mästerskapstävlingen för
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brandkårsungdomar Veikon Malja ordnades i Sodankylä den 21 april (26 lag/156
ungdomar). Brandkårsungdomarnas frågesport ordnades likaså i Sodankylä den 21 april
2012 (12 lag/36 ungdomar). Musikkårsevenemanget Tulta Päin ordnades i Rovaniemi
med 45 deltagare. Brandkårernas pimpeltävling SMpilkki ordnades i Nådendal (arrangör
Turun VPK), deltagarna var 106 till antalet från 18 olika frivilliga brandkårer.

Evenemanget En dag på Brandstationen ordnades för första gången som en del av den
riksomfattande Brandsäkerhetsveckan. Evenemanget ordnades av 231 brandstationer som
besöktes av 64 697 personer (ca 280 personer per brandstation). Evenemanget ordnades
av totalt 3 438 personer (ca 15 personer per brandstation). För ordnandet av evenemanget
på brandstationerna användes totalt 16 069 personarbetstimmar (ca 70 per brandstation).
Besökarantalet i genomsnitt ökade från 214 föregående år till 280 (+31 procent). Antalet
brandstationer som ordnade evenemanget sjönk emellertid från 314 året innan till 231 (-
26,5 procent), vilket troligtvis berodde på förändringar i finansieringen av evenemanget
(självfinansieringens andel var 100 € per brandstation). I anslutning till projektet
genomfördes en nationell mediekampanj (inkl. reklam i radio, tryckt reklam och reklam i
Facebook), evenemangsaffischer utarbetades och en presskonferens hölls
(Brandsäkerhetsveckan). Under evenemangsveckan besöktes kampanjens hemsida 30 678
gånger, antalet enskilda besökare uppgick till 26 809 och sidobesöken till 79 737. På
evenemangets Facebook-sidor fanns totalt 10 453 fans (situationen den 14 december kl.
13.30).

Inrikesminister Räsänen offentliggör Årets brandman 2012 räddningschef Tuomo
Halmeslahti i samband med öppnandet av säkerhetsmässan. Jaana Rantanen som valdes
till Årets brandkårsungdomsarbetare offentliggjordes i samband med 60-
årsjubileumsseminariet för den nationella verksamheten för brandkårsungdomar och
kvinnor i brandkåren. Arbetsgrupper som organisationskommittén grundat: tryggande av
frivilligverksamheten inom räddningsbranschen och uppdateringen av direktiv och regler
för frivilligverksamheten inom räddningsbranschen inledde sitt arbete. Arbetet utfördes
på distans på nätet. De luftfyllda aktivitetsbanorna användes flitigt. Under året gjordes 69
reserveringar. Körundervisningen inom räddningsbranschen utvecklades med hjälp av ett
projekt som koordinerades av Tapaturva Oy. Även omorganiseringen av
brandkårsutbildningen utvecklades med den arbetsgrupp som beredde ärendet. En
starkare regional verksamhet fick stöd av bl.a. Räddningsförbundsrundan på följande
räddningsförbunds områden: Östra Finland - Kuopio 25.1. (7 deltagare), Södra Finland -
Vanda  18.4.  (8  deltagare),  Västra  Finland  -  Reso  18.4.  (9  deltagare),  Mellersta  Finland  -
Tammerfors 11.6.2012 (8 deltagare) och Norra Finland - Uleåborg 21.5.2012 (4
deltagare).

SPEK-gruppens regionala verksamhet: Enligt sina verksamhetsplaner ordnar
räddningsförbunden regelbundet evenemang och utbildningar om organisationsarbetet
för brandkårsungdomar, kvinnor i brandkåren, brandkårsveteraner, brandkårsutbildare
och kursledare. Vid vissa räddningsförbund sjönk antalet deltagare i
brandkårsutbildningarna, men inom organisationsverksamheten uppnåddes målen nästan
vid alla räddningsförbund. Enligt traditionen ordnar alla förbund sommarläger för
brandkårsungdomar. Totalt nio läger ordnades. Brandkårerna var Vahto, Kouvola,
Syndalen, S:t Michel, Haapajärvi, Pylkönmäki och Lillkyro. I Padasjoki hölls två
sommarläger. Vissa förbund ordnade gemensamma läger. Understöden som
räddningsverken beviljade organisationsverksamheten och sommarlägren varierade.
Räddningsverkens förhållningssätt till organisationsverksamheten varierar mycket i
Finland. Vissa räddningsverk anser att organisationsverksamheten hör enbart till
organisationerna. Andra räddningsverk vill göra insatser för organisationsarbetet och
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anser det viktigt med tanke på räddningsverksamhetens kontinuitet. Den pågående
förnyelsen av SPEK-gruppens utbildning av frivilliga och avtalspersonal som deltar i
räddningsverksamheten är nödvändig. Räddningsförbunden deltog under det gånga året
berömvärt i arbetet med att utveckla utbildningssystemet. En av de viktigaste uppgifterna
för centralorganisationen ansågs vara utvecklandet av veckoövningarna och produktionen
av utbildningsmaterial vara. Inom organisationsutbildningen genomfördes traditionell
utbildning, men nästan alla räddningsförbund erbjöd även egen utbildning. Det fanns
emellertid rätt lite utbildning som riktade sig till brandkårsföreningar. Det finns skäl att
utveckla och förbättra centralorganisationens stöds till räddningsförbunden när de
betjänar sina medlemsföreningar.

Finlands Avtalsbrandkårers Förbund rf
Ur Brandskyddsfonden beviljades Finlands Avtalsbrandkårers Förbund rf 40 000 euro i
understöd  för  2012.  Verksamheten  har  under  året  i  betydande  grad  försvårats  av
resursbrist. Efter Brandskyddsfondens beslut den 24 november 2011 var det nödvändigt
att planera förbundets verksamhet på nytt. Verksamheten 2012 har genomförts enligt
denna plan. Tyngdpunktsområden i verksamheten 2012.

Tyngdpunktsområden i verksamheten under året är förbundets sakkunnigverksamhet i
brandkårsverksamheten inom avtalsbrandkårerna och den frivilliga
brandkårsverksamheten. Under året har vi deltagit i 13 arbets-, styr- och
samarbetsgrupper, kommittéer eller juryn.

De viktigaste resultaten är sakkunnigarbete inom avtalsbrandkårsverksamheten och
frivilliga brandkårsverksamheten som har hjälp myndigheter och brandkårer att främja
verksamheten;  i  olika  arbetsgrupper  har  man  lyft  fram  betydelsen  och  inverkan  av
avtalsbrandkårer vid utvecklingen av olika frågor; i anslutning till utvecklingsprojekt har vi
främjat arbetet med hjälp av förbundets expertutlåtanden; frivilligt brandkårsarbete har
främjats med hjälp av förbundets regionala utbildning – utgångspunkten i utbildningen
har varit grunderna som fastställts i strategin för avtalsbrandkårer 2020, i detta
sammanhang har man även gett utbilning i hur förbundets utarbetade
informationsmaterial ska användas; stöd för Arbetshälsoinstitutets sakkunniga i
utarbetandet av företagshälsovårdsanvisningen för avtalsbrandkårerna; förbundet har
deltagit i räddningsbranschens olika seminarier med begärda sakkunniganföranden;
tillsammans med SPPL och SPEK har förbundet berett aktualitetsdagarna för
räddningsbranschens befäl.

Brandforskningsrådet rf
För Brandforskningsrådet rf var 2012 det 21:a verksamhetsåret som en registrerad
förening. Föreningen fortsätter med den verksamhet som inletts av organisationen för
utveckling av brandforskning som grundades 1982. Rådets sakkunniguppgifter har enligt
avtal skötts av Räddningsinstitutet. Vid utgången av 2012 hade Brandforskningsrådet nio
medlemsföreningar.

Brandforskningsrådet deltog i uppföljningen och styrningen av genomdrivandet av en
professur i brandsäkerhetsteknik vid Aalto-universitetet. Inrättandet av professuren vid
Aalto-universitetet påbörjades under våren 2012. Ansökningstiden till tjänsten som
professor utgick den 16 oktober 2012. Tio ansökningar inkom inom utsatt tid.
Ansökningstiden har emellertid förlängts till den 17 februari 2013 eftersom universitetet
har konstaterat att de sökande inte haft tillräcklig kompetens för tjänsten.
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Projektet för förevisning av sprinkler i bostaden avslutades vid ingången av 2012 och
videodelen av projektet kan nedladdas på Räddningsbranschens Centralorganisation i
Finland rf:s och räddningsverkens webbplatser. Det allmänna offentliggörandet sköts av
Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland rf, men rådets medlemsorganisationer
informerar även för sin del om resultat.

Brandforskningsrådet informerade sina medlemmar om sin verksamhet via styrelsen.
Dessutom informerade rådet om sin verksamhet via sin webbplats. Utvecklingen av
rådets webbplats har försenats eftersom man har varit tvungen att anpassa utarbetandet
av webbplatsen efter Räddningsinstitutets tidtabell för förnyande av sin webbplats.

Brandforskningsrådet höll under 2012 två ordinarie möten. Rådets styrelse sammanträdde
sex gånger. Ordförande för styrelsen var forsknings- och utvecklingschef Teija
Mankkinen. I rådets verksamhet framhävdes främjandet av utnyttjandet av forskningen
och brandforskningen som hör till utvecklingsprogrammets insatsområden. Rådet
informerade om sitt utvecklingsprogram och framställde förslag till genomdrivande av
projekt i enlighet med utvecklingsprogrammet.

Brandforskningsrådet ordnade ett utvecklingsseminarium i Padasjoki 3–4 april 2012. I
anslutning till programmet utvärderades rådets historia, nuläge och utvecklingsbehov. I
samband med seminariet beslutade man om de sakkunniganföranden som ska hållas i
samband med styrelsemötena. I och med detta ville man effektivera informationen till
medlemmarna. I anslutning till seminariet uppdaterades även Brandsäkerhetens
utvecklingsprogram 2013–2016, som upprätthålls av rådet.

Tillsammans med Räddningsväsendets framtidsråd ordnade Brandforskningsrådet ett
framtidsseminarium i Helsingfors den 17 april 2012. Seminariets tema var framtidens
teknologier och säkerhet.

För att informera om sin verksamhet och för dess utveckling ordnade
Brandforskningsrådet en idé-eftermiddag i Esbo den 19 oktober 2011. Eftermiddagen
hade följande teman: professuren i brandsäkerhetsteknik och brandforskningens framtid,
samhällsplanering och riskhantering, brandsäkerhet i boende, självständig beredskap och
nya produkter, material, metoder och tjänster – val av de viktigaste utvecklingsobjekten.

Specialunderstöd för forskning och utveckling samt för upplysning och rådgivning

När beslut fattades om forsknings- och utvecklingsprojekt, upplysning och rådgivning,
läromedel, standardisering och personliga stipendier uppmärksammades särskilt sådana
projekt som gällde teman som hör till räddningsväsendets forskningsprogram och man
försökte göra sökandena uppmärksamma på projektens effektivitet redan i
ansökningsskedet. Under verksamhetsåret beviljades totalt cirka 2,57 miljoner euro
fördelade på 32 olika FoU-projekt för förebyggande av bränder och förbättring av
räddningsverksamheten. De specialunderstöd som beviljades betonade bl.a.
räddningsverkens gemensamma utvecklingsprojekt, projekt inom branschen som
genomförs tillsammans med social- och hälsovården, utvecklandet av informationssystem
som rör branschen, universitetens forskningsprojekt som gäller räddningsbranschen,
upplysningskampanjer om brandskydd för den stora allmänheten samt upplysningsprojekt
och kampanjer som särskilt vänder sig till barn och ungdomar.

Styrelsens understödsbeslut från 2012 redovisas i bilaga 1 till verksamhetsberättelsen.
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1.3 Funktionell effektivitet, resultat och kvalitetsledning

Styrelsen fattade totalt 402 beslut under 2012. Av dessa var 313 understödsbeslut, 27
beslut om förändring eller förlängning, 9 administrativa beslut och 11 övriga beslut.

Tabellen nedan visar nyckeltal för fondens effektivitet, produktivitet och lönsamhet
(Funktionell effektivitet, produktivitet och lönsamhet). Lönsamhet 1 motsvarar
verksamhetskostnaderna under året enligt fondens intäkts- och kostnadskalkyl dividerade
med summan av fattade beslut. Lönsamhet 2 motsvarar verksamhetskostnaderna
dividerade med antalet ärenden som sekretariatet har handlagt. Produktivitet 1 motsvarar
antalet fattade beslut under året dividerat med sekretariatets årsverken och produktivitet 2
antalet handlagda ärenden dividerat med samma uppgift.

Arbetsinsatsen i sekretariatet bestod av 3,46 årsverken under verksamhetsåret. Det här är
en betydlig ökning jämfört med föregående år (2,82). En högskolepraktikant inom
kommunikation arbetade i tre månader under sommaren vid fonden och den 1 september
2012 kompletterades sekretariatet av en avdelningssekreterare i ett tidsbundet
arbetsförhållande. Värt att notera är att endast fondens egna anställda har medräknats i
årsverken i produktivitetskalkylerna.

Antalet beslutsärenden som handlagts under styrelsemötena har sjunkit något jämfört
med föregående år, men mängden redovisningar som handlagts av sekretariatet har ökat
en aning i jämförelse med året innan. Under 2012 har fonden dessutom utarbetat ett
flertal rapporter och enkäter som underlag för beslut och utveckling som inte syns i
kalkylerna. De utvecklingsåtgärder som vidtagits syns inte heller i effektivitetskalkylerna.
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Funktionell effektivitet, produktivitet och kvalitetsledning
Brandskyddsfondens funktionella effektivitet, produktivitet och kvalitetsledning
Verksamhetsvolym 2012 2011 2010
Styrelsemöten 7 6 6
Expertjuryns och innovationsprisjuryns möten, totalt 3 3 3
Utredningar av utomstående 1 0 0
Publikationer 2 0 0
Nyhetsbrev 4 6 4
Sekretariatets årsverken 3,46 2,82 2,92

Beslut fattade av styrelsen, totalt 360 402 372
understödsbeslut 313 321 328

beslut om ändring eller förlängning 27 36 12
beslut om återkrav 0 0 2

administrativa beslut 9 23 11
beslut om rättelse 0 2 1

övriga beslut 11 20 18
Redovisningar handlagda av sekretariatet 306 289 227
Ärenden handlagda av sekretariatet, totalt 666 691 599
Positiva understödsbeslut 229 229 215

Fondens ekonomi 2012* 2011 2010
Verksamhetskostnader, euro* 351 255 250 954 254 514
Kostnader inom överföringsekonomin, euro 9 266 800 9 801 049 9 156 350
Influtna brandskyddsavgifter, euro 9 565 934 9 199 371 8 975 362
Nya understödsbeslut totalt, euro 10 219 790 10 560 306 9 855 213
Dispositionsplan för fondens medel, euro 9 815 000 9 768 000 9 876 000
Disponerade medel, euro 10 566 045 10 703 866 10 114 512

Nyckeltal 2012 2011 2010
Andel godkända ansökningar, % 73,2 % 71,3 % 65,5 %
Genomsnittligt beviljat belopp, euro 44 627,90 46 114,87 45 838,20
Beslut per styrelsemöte 51 67 62
Lönsamhet 1: verksamhetskostnader/beslut, euro 976 624 684
Lönsamhet 2: verksamhetskostnader/handlagda ärenden, euro 527 363 425
Produktivitet 1: beslut/årsverken i sekretariatet 104,0 142,6 127,4
Produktivitet 2: handlagda ärenden/årsverken i sekretariatet 192,5 245,0 205,1
Handlagda ärenden i sekretariatet/månad, genomsnitt 55,5 57,6 49,9
Effektivitet 1: Andel ansökningar som handläggs inom 3 månader, % 95,2 % 92,1 % 93,9 %
Effektivitet 2: Andel redovisningar som handläggs inom 2 månader, % 93,8 % 97,6 % 94,3 %
Längsta handläggningstid för ansökan eller redovisning, arbetsdagar ca 130 90 96
Verksamhetskostnadernas andel av kostnaderna inom
överföringsekonomin, % 3,79 % 2,56 % 2,78 %
Verksamhetskostnadernas andel av influtna brandskyddsavgifter, % 3,67 % 2,73 % 2,84 %
Planmässighet: andel av dispositionsplanen som förverkligas, % 107,7 % 109,6 % 102,4 %

* I verksamhetskostnaderna för 2012 ingår kostnaderna för effektivitetsbedömningen av de allmänna understöden på 50 100 €.
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Handläggningstider för understödsansökningar och redovisningar

Fonden har satt upp tre månader som ett inofficiellt mål för ansökningarnas
handläggningstid. Handläggningstiden räknas från den stund då ansökan kommer in. När
det finns en utsatt ansökningstid räknas handläggningstiden från den dag då
ansökningstiden löper ut. Handläggningstiderna för ansökningarna är mycket rimliga –
95,2 procent av alla ansökningar fick ett beslut inom tre månader. I 15 fall dröjde
handläggningen längre än det uppsatta målet och 13 av dem var ansökningar om mindre
understöd från avtalsbrandkårer. Den längsta handläggningstiden i deras fall var cirka 3,5
månader vilket berodde på de långa intervallen mellan styrelsemöten under sommaren
och vid årsskiftet. Handläggningstiden för en ansökan dröjde över 6 månader på grund av
nödvändiga tilläggsutredningar. Tack vare information och mer systematiska instruktioner
har ansökningarna om mindre understöd blivit bättre och det har blivit mindre vanligt att
handläggningen fördröjs i väntan på ytterligare utredningar. Förutom dessa bordlade
styrelsen en ansökan om specialunderstöd och ett byggnadsprojekt i väntan på
kompletterande utredningar för att avgöras vid följande styrelsemöte. Handläggningstiden
för dessa ansökningar var 3,5-5 månader.

Specialunderstöd utbetalas i regel i efterhand med avräkning mot verifikat Fonden har
satt upp det inofficiella målet att redovisningsansökningarna ska handläggas inom två
månader efter att de kommit in. Av redovisningsansökningarna (287 ansökningar)
behandlades 93,8 procent inom den utsatta tidsperioden

Understödsbeslut fattade av styrelsen 2012

Antalet understödsbeslut fattade av styrelsen under 2012 (313) var lite färre än
föregående år (321), men antalet positiva beslut (229) var det samma jämfört med
föregående år. Totalt 30,74 miljoner euro ansöktes i understöd (2011: 30,0 miljoner euro)
och fonden beviljade 10,22 miljoner euro (2011: 10,56 miljoner euro). Procentandelen
beviljat understöd var 33,2 procent av det totala ansökta understödet (2011: 35,2
procent).

Alla understödsbeslut fattas av fondens styrelse, som sammanträdde sju gånger under
verksamhetsåret. För allmänna understöd och specialunderstöd gäller i regel bestämda
ansökningstider och besluten förbereds i förväg till ett visst styrelsemöte. Mindre
understöd på mindre än 10 000 euro som beviljas avtalsbrandkårer för anskaffning av
brandskyddsutrustning och teknisk utrustning utgör undantag. Dessa mindre understöd
kan ansökas när som helst. Ansökningar om mindre understöd behandlas och avgörs i
regel vid följande styrelsemöte efter att ansökningen har inkommit, under förutsättning
att sökanden till ansökan bifogat alla handlingar som är nödvändiga för beslutet och att
det är två veckor eller längre kvar till följande styrelsemöte.

Handläggningstider i fonden 2012 2011 2010
Understödsansökningar Antal % Antal % Antal %

0-3månader 298 95,2 % 302 94,1 % 308 93,9 %
3-6 månader 14 4,5 % 19 5,9 % 20 6,1 %

över 6 månader 1 0 % 0 0 % 0 0 %
Redovisningsansökningar Antal % Antal % Antal %

0-2 månader 287 93,8 % 282 97,6 % 214 94,3 %
2-6 månader 19 6,2 % 7 2,4 % 13 5,7 %

över 6 månader 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
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Understödsbeslut och behandlingsmöte 2012 2011 2010

Antal
Understödsb
elopp

Antal Understödsb
elopp

Antal Understö
dsbelopp

Alla understödsbeslut, antal och sökt
understödsbelopp, € 313 30 737 638 321 30 013 307 328 23 231 153
Beviljade understöd, antal och understödsbelopp, € 229 10 219 790 229 10 560 306 215 9 855 213
Procentandel för godkända ansökningar och
procentandel för beviljat understöd i förhållande
till sökt 73,2 % 33,2 % 71,3 % 35,2 % 65,5 % 42,4 %
Ansökningar om allmänna understöd
(22.11.2012)
Ansökningar, antal och sökt understödsbelopp 5 3 173 128 5 3 213 888 4 3 206 200
Beviljade understöd, antal och understödsbelopp, € 5 2 720 000 5 2 715 000 4 2 607 600
Procentandel för godkända ansökningar och
procentandel för beviljat understöd i förhållande
till sökt 100 % 85,7 % 100 % 84,5 % 100 % 81,3 %

FoU-projekt, upplysning, läromedel, stipendier (14.3.2011 och 31.8.2012)
Ansökningar, antal och sökt understödsbelopp 54 4 703 317 61 5 487 733 81 5 293 721
Beviljade understöd, antal och understödsbelopp, € 32 2 574 897 38 2 922 390 45 2 781 856
Procentandel för godkända ansökningar och
procentandel för beviljat understöd i förhållande
till sökt 59,3 % 54,7 % 62,3 % 53,3 % 55,6 % 52,6 %

Understöd för utrustning (inkl. systemprojekt) (3.5.2012)
Ansökningar, antal och sökt understödsbelopp 90 2 195 762 110 2 685 052 112 2 418 704
Beviljade understöd, antal och understödsbelopp, € 51 1 063 776 59 1 436 310 46 993 812
Procentandel för godkända ansökningar och
procentandel för beviljat understöd i förhållande
till sökt 56,7 % 48,4 % 53,6 % 53,5 % 41,1 % 41,1 %
Understöd förbyggnadsprojekt (3.5.2012)
Ansökningar, antal och sökt understödsbelopp

35 20 291 145 35 18 305 957 32
12 033

520
Beviljade understöd, antal och understödsbelopp, € 12 3 510 600 18 3 193 700 21 3 220 626
Procentandel för godkända ansökningar och
procentandel för beviljat understöd i förhållande
till sökt 34,3 % 17,3 % 51,4 % 17,4 % 65,6 % 26,8 %

Mindre materielunderstöd för avtalsbrandkårer (alla möten)
Ansökningar, antal och sökt understödsbelopp 129 374 286 110 320 677 99 279 008
Beviljade understöd, antal och understödsbelopp, € 129 350 517 109 292 906 99 251 319
procentandel för godkända ansökningar och
procentandel för beviljat understöd i förhållande
till sökt 100 % 93,6 % 99 % 91,3 % 100 % 90,1 %

Kvaliteten i den understödda verksamheten och i de interna processernaFonden gör
insatser av olika slag för att säkra att fondens beslut och den understödda verksamheten
håller god kvalitet. På fondens webbplats finns elektroniska ansöknings- och
redovisningsblanketter jämte ifyllnadsinstruktioner med vilka man kan ansöka om
understöd och utbetalning av beviljat understöd. Intresserade parter informeras på bred
front om understöd som utlyses för ansökan vid bestämda tider och utlysningsbrev
skickas ut med detaljerade instruktioner för ansökan. Fonden har också en serie allmänna
anvisningar om hur man ansöker om understöd som hjälper intresserade parter att
ansöka om rätt understöd, med rätta blanketter och i rätt tid.

För att säkra att ansökningarna håller god kvalitet har man bl.a. ställt kravet att
avtalsbrandkårer som ansöker om mindre understöd ska bifoga en blankett med
räddningsväsendets utlåtande. Blanketten kan laddas ner från fondens webbplats.
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Utlåtandeblanketten ska också bifogas ansökan när det är fråga om kommunala
byggnadsprojekt eller om avtalsbrandkårers materiel- och byggnadsprojekt Materiel- och
byggnadsprojekten granskas och sätts i prioritetsordning av regionförvaltningsverket.
Först därefter sänds ansökningarna för materiel- och byggnadsprojekt till fonden för
beredning av respektive beslut. Syftet med detta tillvägagångssätt är att säkra att de som
fattar beslutet har stöd av regional kunskap om områdets omständigheter och behov.

Den som ansöker om specialunderstöd för FoU-projekt ska bifoga en tabell med
resultatmål till ansökan. Syftet är att säkra att sökanden har övervägt vilka resultat
projektet kommer att ge och när resultaten kommer att synas. Innan ett förslag till beslut
utarbetas utvärderas FoU-projektets kvalitet av en expertjury som består av åtta experter
inom räddningsbranschen. Vid mötet den 30 november 2010 har styrelsen dessutom
godkänt en serie detaljerade anvisningar om godtagbara och icke-godtagbara
projektkostnader för specialunderstöd. Fonden anser att dessa anvisningar kommer att
förbättra medvetenheten om vilka kostnader som är stödberättigande samt bidra till att
kostnadsspecifikationerna och redovisningarna i ansökningarna blir bättre och
noggrannare och att handläggningstiderna blir kortare.

För de allmänna understöden har fonden utarbetat tydliga ansökningsblanketter med
bilagor och effektivitetsmål. Den som får allmänt understöd ska avge en rapport om sin
verksamhet  två  gånger  per  år  och  lämna  in  begärda  utfallsuppgifter  vid  bestämda  tider.
Längs  med  året  för  fonden  dessutom  en  dialog  med  dem  som  får  allmänt  understöd  i
syfte att säkra att båda parterna får tillräckligt med information.

Styrelsearbetets kvalitet

Fonden har satsat på styrelsearbete av god kvalitet. Styrelsen sammanträdde sju gånger
under 2012. En preliminär mötestidtabell för följande år fastställs alltid i samband med
behandlingen av arbetsplanen för året i fråga. Fullständiga möteshandlingar skickas till
styrelseledamöterna en vecka före varje möte. Till stöd för styrelsens beslut och
diskussioner utarbetas beslutsförslag samt olika resuméer och promemorior.

Brandskyddsfondens styrelse har i flera år haft för vana att utöver sina ordinarie möten
hålla ett utvecklingsseminarium där man behandlar olika utvecklingsinsatser i fondens
verksamhet och håller presentationer om aktuella teman inom räddningsväsendet.
Verksamhetsårets utvecklingsseminarium hölls den 31 augusti 2012 efter styrelsemötet i
Räddningsbranschens Centralorganisation i Finlands lokaler i Böle i Helsingfors. Teman
för seminariet var fondens förnyade strategi, effektivitetsbedömning av de allmänna
understöden och presentation av verksamheten vid Räddningsbranschens
Centralorganisation i Finland.

Effektivitet i kommunikationen

Under verksamhetsåret fortsatte Brandskyddsfonden att utveckla kommunikationen
genom att komplettera sin webbplats och genom att utveckla ansökningsblanketter och
understödsbeslut utifrån de utvecklingsförslag som erhållits i
kundnöjdhetsundersökningen. Fyra nummer av fondens nyhetsbrev publicerades och två
av dessa hade fyra sidor. Postningslistan för nyhetsbreven utökades. Nyhetsbrevet
tillverkas i pappersversion och kan även läsas på fondens webbplats. Ett nyhetsbrev
publicerades både på finska och på svenska. I tre månader sommaren 2012 arbetade en
högskolepraktikant på fonden och praktikanten uppdaterade fondens
kommunikationsmaterial på svenska. På Brandskyddsfondens webbplats
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(http://palosuojelurahasto.fi/?lang=sv) finns all väsentlig information och alla centrala
dokument som relaterar till fonden, t.ex. ansökningar, blanketter, anvisningar för ansökan
och redovisning, lagstiftning, fattade beslut, protokoll, boksluts- och
planeringsdokument, kontaktuppgifter samt nyhetsbrev och allmänna presentationer.

Brandskyddsfonden firade sin 70-åriga verksamhet under verksamhetsåret. Jubileumsåret
till ära ordnades ett jubileumsseminarium i Ständerhuset den 10 april 2012. I
jubileumsseminariet deltog ca 200 personer. Evenemanget öppnades och avslutades av
fondens ordförande Kari Hannus. Vid seminariet hölls anföranden av
räddningsöverdirektör Pentti Partanen, räddningschef Simo Tarvainen, verkställande
direktör Piia-Noora Kauppi, rektor Mervi Parviainen och verkställande direktör Pauli
Aalto-Setälä. Vid festen offentliggjordes fondens Innovationspris som jubileumsåret till
ära uppgick till 30 000 euro. Musikkåren Retuperän WPK underhöll gästerna i
Ständerhuset. I jubileumsseminariet ingick även en utställning (Brandskyddsfonden förr
och nu) som bestod av framlagda bilder, videor och publikationer. Utställningen visades
senare även vid inrikesministeriet.

Jubileumsåret till ära utgav Brandskyddsfonden den 10 oktober 2012 en
jubileumspublikation på 75 sidor, Pesosen kuningasajatuksesta pelastusalan keskeiseksi
kehittäjäksi ja kumppaniksi och Palosuojelurahaston 70-vuotinen taival. Publikationen utgavs både
som bok och som e-publikation på fondens webbplats. I publikationen ingår artiklar
skrivna av sakkunniga och anföranden med kommentarer av opinionsbildare inom
räddningsbranschen. Publikationen innehåller även fallberättelser om byggnadsunderstöd
till två aktörer.

Under verksamhetsåret publicerade fonden utlysningen av mindre understöd för
avtalsbrandkårer och annonsen om Innovationspriset i räddningsbranschens tidningar.
Om Innovationspriset informerades även i tidningen Turvallisuus ja Riskienhallinta.
Syftet har varit att bredda informationen om möjligheterna till understöd och att öka
kunskapen om fonden och därigenom få nya ansökningar av högre kvalitet. Under
verksamhetsåret var fonden även i kontakt med understödssökanden via brev. Som ett
exempel kan nämnas att till alla avtalsbrandkårer skickades ett brev med information om
principen och förfarandet vid ansökningar om mindre understöd.

Elektronisk dokument- och ärendehantering
ASDO, det elektroniska systemet för hantering av ärenden och dokument har
arkivverkets tillstånd för elektronisk arkivering sedan den 1 augusti 2010. Dokument
upprättade efter nämnda datum behöver inte längre arkiveras som pappersupplaga.
ASDO är fondens viktigaste arbetsredskap för dokumenthantering. Systemet används
bl.a. för att skapa dokument och sända dem till vederbörliga mottagare. Hos fondens
sekretariat sköts allt handläggningsarbete, all beslutsberedning och alla
utbetalningsansökningar fullkomligt elektroniskt via ärendehanteringssystemet. Systemet
gör  det  lätt  att  skapa  dokument  trots  att  det  ibland  fungerar  långsamt  eller  det
förekommer avbrott i samband med systemuppdateringar.

Ansökningarna om specialunderstöd och ansökningarna om allmänt understöd från
organisationer samt deras redovisningar och mellanrapporter kommer i elektronisk form
per e-post och sänds vidare till ASDO. Även utbetalningsansökningarna för dessa projekt
samt en stor del av utbetalningsansökningarna för materiel- och byggnadsprojekt skickas
redan via e-post. Från och med den 1 januari 2011 kan även ansökningar om mindre
understöd göras elektroniskt.
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Vidareutvecklingen av ASDO inleddes 2012. Skedena 1–2 genomförs 2013, t.ex. kommer
gränssnittet  för  ASDO helt  att  ändras.  År  2012  inleddes  en  utredning  av  gemensamma
processer inom förvaltningen och först i turen står förenhetligandet av
utlåtandeprocessen.

Brandskyddsfonden lät vid utgången av 2012 utreda utvecklandet av elektronisk
ärendehantering i fråga om ansökningar om materiel- och byggnadsprojekt. En förfrågan
i ärendet skickades till alla regionförvaltningsverk. För tillfället skickas alla
ansökningshandlingar per post till regionförvaltningscentralen varifrån de vidarebefordras
per post till Brandskyddsfonden. Enligt svaren är alla regionförvaltningsverk redo att
utveckla möjligheterna till elektronisk ansökan. Enligt förfrågan har räddningsverken och
kommunerna i regel goda förutsättningar för elektronisk ansökan. En del av
avtalsbrandkårerna har emellertid inte den beredskap som är nödvändig för elektronisk
ansökan. Man upptäckte även brister i den elektroniska ärendehanteringen mellan
regionförvaltningsverket och fonden.

Fonden och regionförvaltningsverken har olika ärendehanteringssystem som för tillfället
inte kan dela dokument. Vid mötet den 22 november 2012 beslutade man att erbjuda
elektronisk ansökan för materiel- och byggnadsprojekt från och med 2014. Sändningen
och mottagningen av ansökningshandlingar sker via den officiella elektroniska posten
fram till dess att delningen av handlingar på ett annat sätt är möjlig.

Ur fondens synvinkel finns det inga problem med att övergå till elektronisk
ärendehantering. Genom ändamålsenliga förfaranden har man på fonden tryggat skyddet,
integriteten och kvaliteten på handlingarna och datasystemen och den information de
innehåller. En elektronisk ansökan möjliggör en snabbare mottagning av handlingar och
lagring av dem i ärendehanteringssystemet och förbättrar även ofta hanteringen av
ärendena och gör hanteringen snabbare med tanke på de sökande. För tillfället söks de
allmänna understöden och specialunderstöden för FoU-projekt elektroniskt. Sedan 2012
har det varit möjligt att elektroniskt skicka ansökningar om mindre understöd för
avtalsbrandkårerna. Andelen elektroniska ansökningar om mindre understöd för
avtalsbrandkårerna har enligt ett års erfarenhet utgjort 10 - 15 procent. Förslag gällande
Innovationspriset kan från och med 2013 skickas både per brev och elektroniskt.

Bedömning av de allmänna understödens effektivitet

Brandskyddsfonden har tillsammans med en upphandlingsgrupp på inrikesministeriet och
utgående från en anbudstävlan med lätta förfaranden enligt Hansels ramavtal valt
Ramboll Management Consulting Oy att genomföra en bedömning av effektiviteten av
understöden till organisationerna inom räddningsbranschen. Syftet med projektet var att
utföra en bedömning av effektiviteten i de organisationer som beviljats allmänna
understöd ur Brandskyddsfonden och i regionförbunden och en bedömning av den
effektivitet för samhället som uppnåtts tack vare de allmänna understöden. Till
Brandskyddsfonden inkom tre anbud och av dessa var Rambolls anbud totalekonomiskt
sett förmånligast enligt jämförelsegrunderna.

Bedömningen utfördes enligt fördelning på fyra verksamheter som stöds med allmänna
understöd (utbildning, upplysning och rådgivning, utveckling av
organisationsverksamheten och annan verksamhet som beviljas understöd). Vid
bedömningen undersöktes hur effektivt, ekonomiskt och ändamålsenligt handlingssätten i
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organisationerna är, hur arbetsfördelningen fungerar och om det finns överlappningar,
hur verksamheten genomförs och vilken regional och nationell effekt verksamheten har.

Vid bedömningen fokuserade man heltäckande på centralorganisationernas och
regionförbundens/enheternas verksamhet. Bedömningen utfördes i maj–november 2012
och de som utförde bedömningen besökte även alla regionförbund/-enheter och
intervjuade alla räddningschefer. Bedömarna presenterade resultaten från bedömningen i
mellanrapporten den 31 augusti 2012 i samband med utvecklingsdagen och för
slutrapportens del vid ett möte den 22 november 2012. En tillställning där man
redogjorde för effektivitetsbedömningen för de organisationer och deras regionförbund
och enheter som beviljas allmänt understöd ordnades den 29 januari 2013 på
inrikesministeriet.
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1.4 Personal, hantering och utveckling av intellektuella resurser

Brandskyddsfondens styrelse hade följande sammansättning från den 1 januari till
den 31 december 2012

Ordförande: Biträdande statsdirektör för tekniska sektorn Kari Hannus

Medlemmar

Regeringsråd Mika Kättö, Inrikesministeriet (vice ordförande)
Suppleant Räddningsöverinspektör Taito Vainio

Ledande sakkunnig Petri Mero, Finansbranschens Centralförbund
Suppleant Direktör Risto Karhunen

Utvecklingschef Markku Haiko, Finlands Kommunförbund 1.1.2012–30.6.2012
Utvecklingschef Jussi Rahikainen, Finlands Kommunförbund 1.7.2012-
Suppleant Chefen för samhällstekniken Kirsi Rontu

Räddningsdirektör Jari Hyvärinen, räddningsbranschens organisationer
Suppleant Specialforskare Brita Somerkoski

Riksdagsledamot Elsi Katainen 1.1–30.4.2012
Riksdagsledamot Ari Torniainen 1.5.2012–
Suppleant Kriminalkommissarie Oiva Kaltiokumpu

Riksdagsledamot Leena Harkimo
Suppleant Brandman Jari Larikka

Räddningsdirektör Piia Vähäsalo
Räddningsdirektör Simo Tarvainen
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Ministeriet har utnämnt Brandskyddsfondens styrelse för mandatperioden 1.3.2011–
28.2.2014. Ministeriet utnämner en styrelseordförande samt styrelseledamöter och
suppleanter för tre år åt gången. Styrelsens vice ordförande är regeringsrådet Mika Kättö.
Styrelsen sammanträdde sju gånger under verksamhetsåret. Ordföranden för
Brandskyddsfondens styrelse och styrelsemedlemmarna utför sina respektive uppdrag
som bisyssla, på förslag av sin arbetsgivare Fondens sekretariat är i inrikesministeriets
tjänst.

Fondens sekretariat består av tre ordinarie tjänster. Behörighetskravet för tjänsterna som
generalsekreterare och överinspektör i fonden är högre högskoleexamen, för
inspektörstjänsten och avdelningssekreterartjänsten finns det inga fastställda
behörighetskrav.

Uppgifterna och ansvarsfördelningen i fondens sekretariat fastställs varje år i
befattningsbeskrivningar samt i följande års arbetsplan som behandlas årligen vid
styrelsemötet. Generalsekreteraren är chef för fonden och han för resultat- och
utvecklingssamtal med de övriga tjänstemännen i fondens sekretariat. I
personaladministrativt hänseende hör fonden till förvaltnings- och utvecklingsenheten
vid inrikesministeriets räddningsavdelning. Generalsekreteraren för resultat- och
utvecklingssamtal med räddningsöverdirektören.

Brandskyddsfonden har inga planer eller program för hantering eller utveckling av
fondens intellektuella resurser, utan fondens sekretariat omfattas av inrikesministeriets
planer och program. Fondens sekretariat kan också delta i utbildning enligt fondens
specialbehov. Generalsekreterarens utbildningsutgifter godkänns av
räddningsöverdirektören och det övriga sekretariatets utbildningsutgifter av fondens vice
ordförande.
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1.5 Bokslutsanalys

1.5.1 Finansieringens struktur

Brandskyddsfonden är en fond som står utanför statsbudgeten. Brandskyddsfondens
intäkter under 2012 bestod nästan i sin helhet av de brandskyddsavgifter som
försäkringsbolagen hade betalat för 2011 (9 565 934,57 euro). Enligt lagen om
brandskyddsfonden (306/2003) ska en brandskyddsavgift betalas årligen för
brandförsäkrad  fast  och  lös  egendom  i  Finland  i  syfte  att  främja  förebyggandet  av
eldsvådor samt räddningsverksamheten. Alla som bedriver försäkringsrörelse i Finland är
skyldiga att betala brandskyddsavgift. Ett utländskt EES-försäkringsbolag som i Finland
fritt tillhandahåller försäkringstjänster ska i Finland ha ett ombud för betalning av
brandskyddsavgiften.

De influtna brandskyddsavgifterna i bokslutet för 2012 (9 565 934,57 euro) är cirka 3,98
procent större än 2011 (9 199 371,22 euro). Förändringarna i de influtna
brandskyddsavgifterna beror på storleken på influtna premieinkomster från
brandförsäkringar, vilket delvis beror på den allmänna ekonomiska aktiviteten och på
försäkringspremiernas utveckling. Förändringarna i den ekonomiska aktiviteten beräknas
än så länge inte ha någon minskande effekt på de influtna försäkringspremierna. De
influtna avgifterna under 2013 beräknas uppgå till omkring 9,74 miljoner euro.

* Ekonomiplan 2013–2015
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1.5.2 Budgetutfall

För Brandskyddsfonden utarbetas årligen en verksamhets- och ekonomiplan som
innehåller en budget och en dispositionsplan. Brandskyddsfondens styrelse godkände på
sitt möte den 24 november 2011 budgeten och dispositionsplanen för 2012. Intäkterna
under 2012 beräknades då uppgå till cirka 9,3 miljoner euro. Inkomstberäkningen höjdes
dock på styrelsemötet den 3 maj 2012 till 9,5 miljoner euro. Utfallet 9,57 miljoner euro
överskred även den preciserade budgeten något. I budgeten, som godkändes den 24
november 2012, beräknades under 2012 ca 5,24 miljoner euro gå åt till att betala
understöd på basis av tidigare givna beslut och nya beslut fattas för 9,815 miljoner euro.
Planen i fråga om nya beslut enligt dispositionsplanen var att bevilja 1,15 miljoner euro
för materielprojekt och anskaffning av terminaler till fältledningssystemet, 3,0 miljoner
euro för byggnadsprojekt, 2,715 miljoner euro i allmänna understöd till organisationer,
2,65 miljoner euro för forsknings- och utvecklingsprojekt och 0,3 miljoner euro i mindre
understöd till avtalsbrandkårer.

För fondens administrativa kostnader under 2012 reserverades 300 000 euro.
Ekonomiplanen justerades emellertid uppåt till 340 000 euro vid styrelsemötet den 3 maj
2012. På de ökade administrativa kostnaderna inverkade kostnaderna för
effektivitetsbedömningen av de allmänna understöden vilka är 20 000 euro högre än
förväntat. Därutöver hade inte lönekostnaderna för avdelningssekreteraren för fyra
månader inberäknats i den ursprungliga budgeten. Kostnaderna för fondens 70-
årsjubileumsseminarium var en aning högre än vad som budgeterats. Genom att
kostnaderna för effektivitetsbedömningen (50 100 euro) ingår i de administrativa
kostnaderna får man en felaktig bild av att de administrativa kostnaderna kraftigt ökat.
Det  är  emellertid  fråga  om  en  för  första  gången  genomförd  och  utifrån  beställd
effektivitetsbedömning. De verkliga administrativa kostnaderna uppgick till totalt 351 255
euro, dvs. den preciserade planen realiserades till 103,3 procent.

Budgetutfall 2012



33

Siffrorna i bilaga 2 till bokslutet och siffrorna i bifogade diagram (Jämförelse av
budgetutfallet 2012) innefattar understöd som beviljats under verksamhetsåret. Siffrorna
avviker från kostnaderna för överföringsekonomin som redovisats i bokslutets intäkts-
och kostnadskalkyl. Dessa kostnader beskriver utbetalda understöd och ändringen i
betalningsförbindelserna. Understöden som beviljats betalas det år de beviljats eller under
de två följande åren. Den andel av alla beviljade understöd som är obetald vid årets slut
(förbindelser) redovisas i bokföringen under kortfristiga skulder.

Summan av frigjorda åtaganden från projekt som beviljats understöd under tidigare år
men som inte använt hela det beviljade beloppet eller projekt som inte genomförts
uppgick till sammanlagt 897 990 euro (2011: 644 171 euro, 2010: 581 312 euro).
Skillnaden mellan beviljade och använda belopp berodde på att fem materiel- eller
byggnadsprojekt inte genomförts. Dessutom genomfördes 38 projekt med en budget som
var mindre än beslutet. Skillnaden mellan beviljade och använda belopp beaktades i de
nya understödsbesluten och i budgeten för 2013. Avtalsbrandkårerna ansökte åter om fler
mindre understöd än tidigare år vilket ledde till att dispositionsplanen i deras fall (300 000
euro) överskreds med 16,8 procent. Totalt beviljades 350 517 euro i mindre understöd. I
dispositionsplanen för 2013 har denna stigande tendens beaktats och totalt har 330 000
euro reserverats för mindre understöd.

1.5.3 Intäkts- och kostnadskalkyl

I bokslutet redovisas talen från räkenskapsperioden 2012 i euro och jämförelsetalen för
2011.

Brandskyddsfondens intäkter under 2012 bestod nästan i sin helhet av de
brandskyddsavgifter som försäkringsbolagen hade betalat för 2011 (9 565 934,57 euro).
För betalningsprestationer som eventuellt inte blivit redovisade fastställs en
dröjsmålsränta (9,5 procent fr.o.m. den 1 januari 2009).

Verksamhetskostnaderna ökade med 100 300 euro från föregående år vilket förklaras
nästan helt och hållet av den utomstående effektivitetsbedömningen (50 100 €),
kostnaderna för fondens 70-årsjubileum och fyra månaders lönekostnader för
avdelningssekreteraren. Personalkostnaderna i intäkts- och kostnadskalkylen omfattar
endast styrelsens arvoden. Sekretariatets lönekostnader finns under Inköp av tjänster.

Fonden köpte tjänster för totalt 319 635,40 euro under 2012 och för totalt 217 289,36
euro under 2011. Vad gäller inköp av tjänster ingår kostnaderna för inköp av
effektivitetsbedömningen av de allmänna understöden i övriga sakkunnigtjänster (konto
43929). Kontot (43950) för Inköp av tjänster från statens ämbeten och verk omfattar
lönekostnaderna för sekretariatets fyra anställda samt avtalsfaktureringarna från
Servicecentralen för statens ekonomi- och personförvaltning. Kostnaderna på kontot
uppgick till 226 194,81 euro under verksamhetsåret. År 2011 var de 193 495,97 euro.
Ökningen av kostnaderna på kontot beror främst på ett ökat antal anställda.
Avtalsfaktureringarna från Servicecentralen för statens ekonomi- och personförvaltning
på konto 43950 (totalt 20 943,50 euro) var 2012 cirka 0,5 procent högre än 2011 (20 840
euro).

Sekretariatets lönekostnader uppgick under verksamhetsåret till 205 251,31 euro och 2011
uppgick de till 172 655,97 euro. Lönekostnaderna var betydligt högre än föregående år,
eftersom de faktiska årsverkena i sekretariatet ökade från 2,82 årsverken föregående år till
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3,46 årsverken under verksamhetsåret. Även den allmänna förhöjningen ökade
lönekostnaderna en aning. Även lönebikostnaderna ökade i samma proportion. Inköp av
varor, personalkostnader och övriga kostnader har inte nämnvärt förändrats från
föregående år

I jämförelse med intäkterna från brandskyddsavgifter och kostnaderna inom
överföringsekonomin är de administrativa kostnadernas andel mycket liten, cirka 3,67
procent av de influtna brandskyddsavgifterna (2011: 2,73 procent) och 3,79 procent av
kostnaderna inom överföringsekonomin (2011: 2,56 procent).

1.5.4 Balansräkning

Brandskyddsfondens finansieringstillgångar (samlingskontofordran på staten) var vid
ingången av räkenskapsperioden 15 097 532,64 euro och vid utgången 15 669 217,28
euro. För de fordringar fonden har på staten betalas ingen ränta. Å andra sidan har
fonden inte några av staten betalda kostnader relaterade till indrivning av intäkter eller
revision. Bland fondens kortfristiga fordringar märks en kreditnota (4 229 euro) som hör
till avtalsfaktureringarna från Servicecentralen för statens ekonomi- och
personförvaltning 2012.

Fondens kortfristiga främmande kapital uppgick till 10 450 867,17 euro vid utgången av
räkenskapsperioden. Av detta bestod 634 554,19 euro (346 439,99 euro vid utgången av
föregående år) av kortfristiga leverantörsskulder och 9 454 190 euro av obetalda
åtaganden baserade på Brandskyddsfondens tidigare beslut (9 454 190 euro vid utgången
av föregående år). Dessa åtaganden syns i fondens kortfristiga resultatregleringar.
Brandskyddsfondens öppna åtaganden enligt läget den 31 december 2012 har redovisats i
bilaga 16 till bokslutet.

Brandskyddsfondens fordringar på försäkringsbolag och andra betalningsskyldiga för
2012 beräknas uppgå till cirka 9,74 miljoner euro. I de brandförsäkringsavgifter som
försäkringsbolagen uppbär ingår en brandskyddsavgift på 3 procent som i bolagens
balansräkningar den 31 december 2012 syns som en skuld till staten, och den har dragits
av från bolagens premieintäkter. Brandskyddsavgifterna ska enligt 5 § i lagen om
brandskyddsfonden betalas till Brandskyddsfonden senast den 31 december 2013. Dessa
belopp redovisas inte som fordringar i brandskyddsfondens bokföring.

Besluten om allmänna understöd för 2013 (2 720 000 euro) fattades vid styrelsemötet den
22 november 2012. De allmänna understöden kommer i regel att utbetalas i efterhand
med avräkning mot verifikat i tre omgångar under 2013. Understödstagaren kan ansöka
om förskott för varje betalning. Dessa åtaganden är inte upptagna i de kortfristiga
resultatregleringarna i balansräkningen 2012 utan räknas som åtaganden för 2013 och har
inkluderats i kostnaderna inom överföringsekonomin (konto 82500) och i de kortfristiga
resultatregleringarna (konto 26190) som nya beslut den 1 januari 2013.

Räkenskapsperioden visade ett underskott på 72 640,63 euro. Det kvarstående egna
kapitalet efter att underskottet täckts var 5 222 579,11 euro. Utifrån vad som rapporteras
ovan har fonden fortfarande en utmärkt faktisk likviditet och ekonomisk ställning.

De uppgifter som ges i bilagorna till bokslutskalkylerna finns nedan i denna
bokslutshandling.
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1.5.5 Finansieringsanalys

I fondens finansieringsanalys redovisas penningflödet i fondens egen verksamhet,
penningflödet i överföringsekonomin samt penningflödet för finansieringen över en
treårsperiod (2010–2012). Penningflödet i den egna verksamheten på 9,17 miljoner euro
var cirka 2,5 procent större än 2011 (8,95 miljoner euro) Bruttokostnaderna inom
överföringsekonomin (9,27 miljoner euro) var 5,6 procent lägre än föregående år (9,82
miljoner euro). Penningflödet för finansieringen uppgick till 0,65 miljoner euro, då det
föregående år var -0,43 miljoner euro. Fondens likvida medel (15 652 926,22 euro) ökade
jämfört med föregående år (15 097 532,64 euro). Ökningen var 555 393,58 euro (3,7
procent).
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1.6 Utvärderings- och fastställelseutlåtande från den interna
kontrollen

1.6.1 Intern kontroll

Brandskyddsfonden förvaltas och övervakas av inrikesministeriet. Inrikesministeriet har
särskilt till uppgift att övervaka fondens ekonomi och verksamhet Brandskyddsfonden
kan inom ramen för sina medel ha statsanställd personal. Ansvaret för fondens
förvaltning och för dess ekonomi och verksamhet ligger hos styrelsen. Styrelsen har till
uppgift att bestämma om frågor av väsentlig betydelse för fondens verksamhet och
ekonomi, och den har även ansvaret för tillsynen över fondens bokföring och
finansförvaltning. Servicecentralen för statens ekonomi- och personalförvaltning sköter
fondens betalningar, bokföring och bokslutskalkyler, utarbetar bilagor till dessa och
sköter löneuträkningstjänsterna i enlighet med gällande lagstiftning och inrikesministeriets
ekonomistadga. Statens revisionsverk utför den årliga revisionen av Brandskyddsfonden.
Revisorerna granskar fondens förvaltning, bokföring och bokslut och avger en
revisionsberättelse för varje räkenskapsperiod.

Enligt ministeriets arbetsordning (1379/2009) har tillsynen över fondens verksamhet och
ekonomi anvisats ministeriets ekonomienhet (19 § 8 punkten) medan de övriga
uppgifterna sköts av räddningsavdelningen (15 § 10 punkten) Vid ingången av 2010
trädde en ny ekonomistadga för inrikesministeriets bokföringsenhet i kraft.
Bestämmelserna i stadgan gäller också Brandskyddsfonden. Punkt 1.3 innehåller allmänna
bestämmelser om intern kontroll och riskhantering. Inrikesministeriets förordning om
Brandskyddsfondens arbetsordning (947/2010), som trädde i kraft i början av 2011,
klarlägger ytterligare ansvarsfördelningen beträffande den interna kontrollen

Fondens åtaganden följs och balanseras månatligen. På detta sätt får man en realtidsbild
av fondens tillgångar och utvecklingen av dessa och kan planera ekonomin exakt. Den
månatliga uppföljningen av fondens åtaganden sköts av sekretariatet i samverkan med
Centralen för statens ekonomi- och personalförvaltning. Under 2009–2012 har fondens
styrelse haft nytta av den månatliga uppföljningen bl.a. i kvartalsuppföljningen av
ekonomin samt i planeringen av följande års verksamhet. Tack vare uppföljningen har
fonden också kunnat beakta icke-använda delar av beviljade understöd omedelbart och
använda dem när nya understöd delas ut.

Under 2011–2012 har förberedelser gjorts för att inrikesministeriet och
Brandskyddsfonden  ska  ta  i  bruk  statens  gemensamma  datasystem  Kieku.
Brandskyddsfonden kommer att införa Kieku-systemet samtidigt som inrikesministeriet
från  och  med den  1  april  2013.  Systemet  förväntas  medföra  större  exakthet  och  lättare
arbetsprocesser t.ex. när det gäller att övervaka verksamhetsvolymerna, effektiviteten och
uppföljningen av resultaten samt i rapporteringen.

Statens revisionsverk har avgett mellanrapporter daterade den 21 mars 2012 om
revisionen av Brandskyddsfonden för 2011 samt en årsrapport daterad den 27 mars 2012.
Genom mellanrapporterna underrättas revisionsobjektets ledning om situationen och
slutledningarna av revisionen för att nödvändiga korrigerande åtgärder ska kunna inledas
och övervakas. I revisorns årsrapport konstateras att syftet med sammandraget är att i
sammanfattad form presentera revisionen och de centrala frågor och slutledningar som
framkommit samt precisera yttrandena i berättelsen och klargöra grunderna för dessa.
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I revisorns mellanrapport om revisionen av Brandskyddsfondens bokföring, förvaltning
och bokslut konstateras att syftet med revisionen för 2011 var den interna kontrollen i
samband med behovsprövade understöd som beviljats av fonden som allmänna
understöd. Som exempelfall har man granskat statsunderstöd som beviljats
Sotningsbranschens Centralförbund rf, Finlands Brandbefälsförbund rf och Finlands
Avtalsbrandkårers Förbund rf. Enligt rapporten framkom inget särskilt att anmärka vid
handläggningen av de allmänna understöd som beviljats räddningsbranschens
organisationer.
I revisionen granskades även Brandskyddsfondens verksamhetsberättelse och
bokslutskalkyler jämte tillhörande bilagor samt bokföringen och resultatredovisningen, på
vilka uppgifterna i nämnda handlingar är baserade. Dessutom granskades hur lagen och
förordningen om brandskyddsfonden och de relevanta bestämmelserna i lagstiftningen
om statsbudgeten iakttagits. I revisionen konstaterades att syftet med revisionen även var
att säkerställa att Brandskyddsfondens bokslutskalkyler, bokföring, fondens bilagor och
balansspecifikationer är korrekta samt att fondens verksamhetsberättelse till sina
väsentliga delar innehåller korrekta och tillräckliga uppgifter om verksamhetens
effektivitet samt om avkastning och kvalitetsledning för 2011. Vad gäller dessa frågor
noterades i mellanrapporten inget väsentligt att anmärka. I fråga om reseersättningar
nämndes att man i fråga om styrelsemedlemmarnas reseersättningar ska iaktta statens
resestadga och ministeriets ekonomistadga och reseanvisning.

I revisionens årsrapport konstateras vidare att revisionen har omfattat
Brandskyddsfondens verksamhetsberättelse och bokslutskalkyler jämte tillhörande bilagor
samt bokföringen och resultatredovisningen, på vilka uppgifterna i nämnda handlingar är
baserade. Dessutom granskades hur lagen och förordningen om brandskyddsfonden och
de relevanta bestämmelserna i lagstiftningen om statsbudgeten iakttas.

Enligt årsrapporten finns det inget väsentligt att anmärka när det gäller bokslutskalkylerna
jämte tillhörande bilagor. Enligt revisionen innehåller verksamhetsberättelsen en
omfattande och exakt beskrivning av resultaten och effektiviteten för 2012. Uppgifterna
om verksamhetens effektivitet anses med hänsyn till fondens verksamhet vara korrekta
och tillräckliga. Verksamhetens effektivitet har förbättrats beräknat enligt handlagda
understödsansökningar per årsverke och verksamhetens lönsamhet har förbättrats
beräknat enligt fattade beslut. Även lönsamheten har förbättrats beräknat enligt ärenden
som ska handläggas. Det finns inget att anmärka när det gäller verksamhetsberättelsens
bokslutsanalys. Det finns inte heller något att anmärka när det gäller bokföringen. Vad
gäller utvärderings och fastställelseutlåtandet från den interna kontrollen eller uppgifterna
i verksamhetsberättelsen om återkrav finns det inget att anmärka. I revisionen framkom
inga felaktigheter eller missbruk vad gäller fondens medel. Revisionen hade tillgång till
bokföringsmaterial för tiden januari-december 2011. Fondens administration och
verksamhet har skötts enligt de föreskrifter och bestämmelser som gäller dessa. Enligt
revisorns årssammandrag är fondens faktiska ekonomiska situation fortfarande god.

1.6.2 Uppgifter om fel och missbruk

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

Under räkenskapsåret har Brandskyddsfondens styrelse fattat återkravs- och
kvittningsbeslut rörande understöd som utbetalats ur fonden i enlighet med följande
tabell:

Dessutom återbetalade Tammerfors universitet den 29 oktober 2012 på eget initiativ
23 700 euro i understöd som utbetalats i förskott för projektet OPTUKE-verkoston
Opettajista turvallisuuspedagogiikan osaajia SMDno/2012/1207. Understödet
återbetalades på grund av ny projektförvaltare. Projektförvaltare är Åbo universitet från
och med den 1 januari 2013.

Egendom som i materielprojekt överlåts som omsättningstillgångar och för vilken man
tidigare har erhållit understöd från Brandskyddsfonden beaktas som avdrag på de
godtagbara utgifterna redan då understödsbeslutet fattas och avdras, vid den avräkning
understödstagaren tillställer för det understöd som ska utbetalas till understödstagaren.

1.7. Styrelsens förslag till disposition av resultatet
Brandskyddsfondens styrelse föreslår att underskottet för 2012
(72 640,63 euro) täcks med det egna kapitalet i fonden. Efter täckningen återstår
5 222 579,11 euro i eget kapital

Besluts-
möte

Understödstagar
e

Belopp € Anmärkning

14.3.2012 Hattulan VPK ry  16 818 Kvitteras från det beviljade
specialunderstödet enligt 30 § i
statsunderstödslagen (anskaffning av
manskapsbil SMDnr/2006/2972). Den
proportionella återbetalningsdelen av
understödet beviljat den 22 mars 2002
återkrävs när verifikaten för köpet av det
nya fordonet och för försäljning av det
gamla har lämnats in till fonden.

14.11.2003 Mikkelin VPK ry 20 930 Återkrävs av understöd som beviljats den
14 november 2003 (SM-2003-789/Tu-
3943), 4 186 euro (20 procent av
understödets del) eftersom egendomen
sålts i september 2011, två år innan
egendomens driftstid utgått.
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Bilaga 1 till verksamhetsberättelsen: Beviljade understöd 2012

Specialunderstöd

PROJEKT FÖR FORSKNING, UTVECKLING, LÄROMEDEL, UPPLYSNING OCH RÅDGIVNING 2012
 (möten 14.3.2012, 31.8.2012 och 30.10.2012)

Sökande Användningssyfte Beslutsdatum Totalkostnader
för projektet

Beviljat
understöd

Räddningsbranschens
Centralorganisation i Finland

Brandförsvarstalkot för alla
hem 2012 14.3.2012 295 000 295 000

Finlands Brandbefälsförbund rf

Utvecklande av
varningsmeddelanden
utifrån räddningsverkens
erfarenheter 14.3.2012 20 000 20 000

Inrikesministeriet IM, en
arbetsgrupp för
brandundersökning vid
räddningsverken 2014

Användning av simulering
vid brandundersökning 14.3.2012 27 500 27 500

Helsingfors stads räddningsverk

Medlemskap i kommittén
och arbetsgruppen som
behandlar vägtunnlar i den
internationella
vägorganisationen 14.3.2012 16 400 16 400

Helsingfors stads räddningsverk

Utvecklande av kompetens i
fråga om förebyggande av
olyckor 14.3.2012 121 680 121 680

Tapaturva Oy

Palo- ja pelastusalan
ajokoulutus –
uppföljningsprojekt 14.3.2012 126 584 126 584

TI-TI Tuotanto Oy
TI-TI Nalle - Turvallista
elämää 14.3.2012 68 000 68 000

Finlands Avtalsbrandkårers
Förbund rf

En välmående
avtalsbrandkår 14.3.2012 66 000 33 000

Kustannus Oy Pieni Karhu
Ransun pelastuskoulu –
uppföljningsprojekt 14.3.2012 59 600 59 600

Institutet för hälsa och välfärd

Etablering av
handlingsmodellen Yli Hyvä
Juttu i praktiken och
uppföljningsbedömning 14.3.2012 112 966 112 966

Institutet för hälsa och välfärd Projektet STEP 14.3.2012 75 283 75 283
Finlands Avtalsbrandkårers
Förbund rf

Brochyren
Palokuntayhdistys toimii 14.3.2012 20 500 20 500

Päijänne-Tavstlands
räddningsverk

Arrangerande av
brandkårernas FM-tävling
2012 (Jehu-trofén) 14.3.2012 31 450 31 450

Päijänne-Tavstlands
räddningsverk

Säkerhets- och
försvarsmässan 2012 14.3.2012 33 000 33 000

Räddningsinstitutet

Stipendier för ingenjörer
som avlagt
yrkeshögskoleexamen 31.8.2012 2 000 2 000

Räddningsbranschens
Centralorganisation i Finland

Nou Hätä!
Räddningsinformation till 8 -
klassister 31.8.2012 250 000 250 000
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Räddningsinstitutet

Räddningsinstitutets
datareserv och system
(VARANTO) 31.8.2012 355 313 177 700

Räddningsinstitutet

Enhetlig operativ
infrastruktur för
arbetsstationer (VOTI) 31.8.2012 80 080 80 000

Institutet för hälsa och välfärd

Tulipalojen aiheuttamien
terveyshaittojen
kustannukset II 31.8.2012 145 851 125 734

Tammerfors
regionräddningsverk/Valtteri
Väyrynen

Omarbetning av
säkerhetsutbildningen
Tulikettu 31.8.2012 6 500 6 500

Finlands Brandbefälsförbund rf

Utvecklingsprogram för
personledning inom
räddningsväsendet PEHKO 31.8.2012 59 600 40 000

Sotningsbranschens
Centralförbund rf

Läromaterial för tryggande,
installation och användning
av en brandsäker
kombination av eldstad och
rökgång 31.8.2012 77 000 77 000

Meteorologiska institutet

Utvecklande av
uppföljningsmodellen för
farliga ämnen ESCAPE för
att passa räddningsväsendets
behov 31.8.2012 84 000 84 000

Helsingfors stads räddningsverk

Olycksskador vid
planeringen av
räddningsväsendets
beredskap 31.8.2012 65 000 65 000

Helsingfors stads räddningsverk

Effekten av
insatsberedskapen vid
bostadsbränder 31.8.2012 50 000 50 000

Päijänne-Tavastlands
räddningsverk

Uppföljning till projektet
Salliva asuinympäristö
maakunnallinen
toimintamalli 31.8.2012 81 414 77 000

Arbetshälsoinstitutet

Användbarheten av FireFit
IV, systemet för bedömning
av räddningsmanskapets
fysiska funktionsförmåga
och utvecklande av FireFit-
indexet 31.8.2012 84 186 84 000

Räddningsbranschens
Centralorganisation i Finland

En dag på brandstationen
2013 31.8.2012 160 000 157 000

Räddningsbranschens
Centralorganisation i
Finland/CTIF CTIF 2013 31.8.2012 130 000 127 000
Juridiska fakulteten vid Åbo
universitet

Avsiktligt anlagda bränder
2012 31.8.2012 48 910 48 000

Tammerfors
universitet/pedagogiska enheten

Forsknings- och
utvecklingsprojektet för
lärarutbildningens
säkerhetsfostran, Opettajista
turvallisuuspedagogiikan
osaajia 31.8.2012 80 893 79 000

Brita Somerkoski

Upplysningsmaterial för bl.a.
brandmuséer, Palomestari
Karhu 31.8.2012 4 000 4 000

FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT, TOTALT 2 838 710 2 574 897
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Specialunderstöd
MATERIELUPPHANDLINGAR OCH LARMSYSTEM 2012 (möte 3.5.2012)

Sökande Användningssyfte

Totala
kostnader,
euro

Beviljat
understöd,

euro
Kauvatsan WPK ry tankbil 65 000 26 000
Lauritsalan VPK ry släckningsbil 24 550 9 820
Vuosaaren VPK ry släckningsbil 15 000 6 000
Lapplands räddningsverk manskaps/FIP-bil 38 376 15 350
Lapplands räddningsverk manskaps/FIP-bil 38 376 15 350
Södra Savolax räddningsverk manskapsbil 38 376 15 350
Jomala kommun grundreparation av tryckfordon 55 104 22 041
Mellersta Finlands räddningsverk ledningsenhet 123 000 26 863
Helsingfors räddningsverk ledningsenhet 130 000 26 863
Kymmenedalens räddningsverk ledningsenhet 104 550 26 863
Helsingfors räddningsverk ledningsenhet 130 000 26 863
Kymmenedalens räddningsverk manskapsbil 55 350 15 350
Kymmenedalens räddningsverk manskaps/FIP-bil 55 350 15 350
Helsingfors räddningsverk servicebil 36 700 14 680
Södra Österbottens räddningsverk  manskapsbil 36 900 14 760
Karungin VPK ry manskaps/FIP-bil 60 000 15 350
Lehmon VPK ry bil för transport av manskap 22 319 8 927
Suodenniemen VPK ry manskapsbil 55 000 15 350
Kuusiston VPK ry manskapsbil 62 950 15 350
Huhtamon VPK ry manskapsbil 47 000 15 350
Ahlaisten VPK ry manskapsbil 53 150 15 350
Harjunalustan VPK ry manskapsbil 42 010 15 350
Hyvinkään Konepajan VTPK manskapsbil 62 463 15 350

Lapplands räddningsverk
container med utrustning för
kemikaliebekämpning 90 000 36 000

Lapplands räddningsverk container för vattenbehållare 65 000 26 000
Lapplands räddningsverk container med utrustning för storolycka 84 500 33 800
Norra Karelens räddningsverk materiel för räddningsutrustningscontainer 81 497 32 598
Södra Österbottens räddningsverk anordning för skötsel av vattenslangarna 61 500 24 600
Mellersta Österbottens och
Jakobstads regionräddningsverk fältledningssystemets terminaler 54 900 21 960
Mellersta Finlands räddningsverk fältledningssystemets terminaler 18 300 7 320
Mellersta Finlands räddningsverk personalens personsökare 49 200 19 680
Österbottens räddningsverk Virve- och Peke-terminaler 126 575 99 655
Österbottens räddningsverk tryckluftsanordningar med extra flaskor 60 000 24 000
Satakunta räddningsverk vattensläckningspump med stor effekt 55 000 22 000

Satakunta räddningsverk
container med utrustning för bekämpning
av översvämning 60 000 24 000

Satakunta räddningsverk container med utrustning för tunnelolycka 100 000 40 000
Kanta-Hämeen räddningsverk container med utrustning för anfall 61 500 24 600
Mellersta Nylands räddningsverk rökfläkt med hög effekt 123 000 49 200
Södra Karelens räddningsverk terminaler och Virve-terminaler 30 155 8 062
Mellersta Nylands räddningsverk terminaler och Virve-terminaler 128 100 51 240
Helsingfors räddningsverk terminaler och Virve-terminaler 62 000 24 400
Mellersta Nylands räddningsverk rökfläkt 43 000 17 200
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Södra Savolax räddningsverk larmanordningar 40 590 16 236
Södra Savolax räddningsverk larmanordningar med hög effekt 41 337 16 534
Södra Österbottens räddningsverk larmanordningar 44 280 17 712
Mellersta Österbottens och
Jakobstadsområdet räddningsverk larmanordningar 56 580 22 632
Österbottens räddningsverk larmanordningar 27 500 11 000
Södra Karelens räddningsverk larmsystem för befolkningsskydd 19 000 7 600
Östra Nyland räddningsverk larmanordningar 49 200 19 680
Egentliga Tavastlands räddningsverk larmanordningar 30 750 12 300
Västra Nylands räddningsverk larmanordning för befolkningsskydd 49 200 19 680
Materiel totalt 3 075 012 1 063 776

Specialunderstöd
BYGGNADSPROJEKT 2012 (möte 3.5.2012)

Brandskyddsfondens styrelse bordlade vid sitt möte den 3 maj 2012 ansökan om understöd som gällde
Ruka brandstation i Kuusamo stad inom Norra Finlands regionförvaltningsverk. En förutsättning för
att bevilja 350 000 euro i understöd för Rukans nya brandstation var att beslutet om understöd till
Siikajoki kommun den 11 maj 2011 förfaller.  Ett meddelande om ett beslut om att ett understöd på
324 080 euro förfaller fick man från Siikajoki kommun den 26 maj 2012. Beslutet om understöd för
Ruka brandstation fattades vid mötet den 30 maj 2012. Kostnadseffekten av understödet 2012 var 25
920 euro.

Brandskyddsfonden beviljade Asola VPK totalt 80 000 euro i understöd den 29 april 2010 på grundval
av totalkostnader om 200 000 euro. Ett nytt beslut om beviljande av 140 000 euro i understöd fattades
den 3 maj 2012 på grundval av totalkostnader om 350 000 euro. Kostnadseffekten av understödet
2012 var 60 000 euro.

Sökande Användningssyfte

Totala
kostnader,
euro

Beviljat
understöd,

euro
Suomussalmi kommun Materielhall för brandstation 1 655 580 350 000
Uleoborgs stad/Affärsverket
Uleåborg Lokalcentralen Ruskoselkä brandstation 2 906 740 350 000
Lapinlax kommun Nybyggande av brandstation 2 616 210 350 000
Lappajärvi kommun Nybyggande av brandstation 1 700 000 350 000
Sastamala stad Sammaljoki brandstation 615 000 246 000
Riihimäki stad Byggande av brandstation 7 000 000 350 000
Rautjärvi kommun Simpele brandstation 1 981 555 350 000
Kuusamo stad Ruka brandstation 1 162 000 350 000
Asolan VPK ry Byggande av fordonshall 350 000 140 000

Helsingfors stads räddningsverk
Grundrenovering av Skillnadens
brandstation 12 200 000 350 000

Mellersta Finlands räddningsverk Tryckluftsanordningar med reservbehållare 61 500 24 600
Björneborgs stad Område för räddningsövning 750 000 300 000
Byggnadsprojekt totalt 31 047 309 3 510 600
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Allmänt understöd
FÖR ORGANISATIONER INOM RÄDDNINGSBRANSCHEN 2013
(22.11.2012 möte)

Sökande Användningssyfte

Ansökt
understöd,
euro

Beviljat
understöd,
euro

Räddningsbranschens
Centralorganisation i Finland rf

Förebyggande av eldsvådor och
främjande av räddningsväsendet 2 362 917   2 163 000

Sotningsbranschens Centralförbund rf
Förebyggande av eldsvådor och
främjande av räddningsväsendet 259 711 180 000

Finlands Avtalsbrandkårers Förbund rf
Förebyggande av eldsvådor och
främjande av räddningsväsendet 182 500 45 000

Finlands Brandbefälsförbund rf
Förebyggande av eldsvådor och
främjande av räddningsväsendet 330 000 320 000

Brandforskningsrådet rf
Förebyggande av eldsvådor och
främjande av räddningsväsendet 38 000 12 000

Allmänna understöd totalt 3 173 128 2 720 000

Specialunderstöd
AVTALSBRANDKÅRERNAS ANORDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR 2012
(alla möten)
Avtalsbrandkår Användningssyfte Datum Ansökt

understöd,
euro

Kostnader
för
godkännand
e €€

Beviljat, €

Asolan VPK ry Brandutrustning och materiel 26.1.2012     3 992,46       3 992,46 1 596,00
Euran VPK ry Brandutrustning och materiel 26.1.2012     7 192,72       7 192,72 2 877,00
Haagan VPK ry Brand- och räddningsmateriel 26.1.2012     6 597,03       6 597,03 2 638,00
Helsingin VPK ry Brandutrustning och materiel 26.1.2012     1 114,17       1 114,17 445,00
Hinnerjoen VPK ry Brandutrustning och materiel 26.1.2012     5 333,59       5 333,59 2 133,00

Houtskärs FBK rf
Fyrhjuling, släpvagn och
brandutrustning 26.1.2012     9 900,00       9 900,00 3 960,00

Kaarinan VPK ry Mindre redskap 26.1.2012     1 370,00       1 370,00 548,00
Karleby FBK rf Mindre redskap 26.1.2012     7 454,23       1 754,23 701,00
Kauvatsan VPK ry Brandutrustning och materiel 26.1.2012   11 217,48      11 217,48 4 486,00
Kemijärven VPK ry Brandutrustning och materiel 26.1.2012     3 614,43       3 614,43 1 445,00
Kiukaisten VPK ry Brandutrustning 26.1.2012     9 919,00       9 919,00 3 967,00
Koskenkorvan VPK ry Brandutrustning och materiel 26.1.2012     4 746,15       4 746,15 1 898,00
Kuhmalahden VPK ry Alarmanmälningstavla 26.1.2012     1 612,77       1 612,77 645,00
Lappfjärds FBK rf Brandmateriel 26.1.2012     6 439,45       6 439,45 2 575,00
Laukkosken VPK ry Brandutrustning och materiel 26.1.2012     4 721,05       4 721,05 1 888,00
Lauritsalan VPK ry Räddningsmateriel 26.1.2012     2 139,74       2 139,74 855,00
Lempäälän VPK ry Brandutrustning och materiel 26.1.2012   12 350,25      12 088,75 4 835,00
Panelian VPK ry Brandutrustning och materiel 26.1.2012     7 131,00       6 339,00 2 535,00
Pomarkun VPK ry Brandutrustning 26.1.2012     7 392,33       4 137,53 1 655,00
Pornaisten VPK ry Brandutrustning och materiel 26.1.2012     9 986,32       9 986,32 3 994,00
Punkaharjun VPK ry Brandutrustning 26.1.2012     2 468,33       2 468,33 987,00
Rajakylän VPK ry Brandutrustning och materiel 26.1.2012     1 502,21       1 502,21 600,00
Rauman VPK ry Brandutrustning 26.1.2012     4 729,84       4 729,84 1 891,00
Siikaisten VPK ry Brandutrustning 26.1.2012     4 938,01       4 938,01 1 975,00
Sääksjärven-Kuljun VPK ry Brandutrustning och materiel 26.1.2012   16 043,10      16 043,10 6 417,00
Tainionkosken VPK ry Brandutrustning och materiel 26.1.2012     9 773,90       9 773,90 3 909,00
Tammisalon VPK ry Brandutrustning och materiel 26.1.2012     3 794,26       3 400,66 1 360,00
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Tarvasjoen VPK ry
Dräkter för yträddning och
uppblåsbara räddningsvästar 26.1.2012     1 749,05       1 749,05 699,00

Vihtarin VPK ry
Förhöjning och breddning av
dörr till fordonshall 26.1.2012     9 933,32       4 869,10 1 947,00

Västanfjärds FBK rf
Skyddsutrustning till
ungdomsavdelningen 26.1.2012     4 624,80       4 624,80 1 849,00

Ahtialan VPK ry Brandutrustning och materiel 14.3.2012     9 116,16       9 116,16 3 646,00
Hattulan VPK ry Virve-sökanordningar 14.3.2012     3 351,75       3 351,75 1 340,00
Hyvinkään VPK ry Brandutrustning och materiel 14.3.2012   18 458,98      18 246,55 7 298,00

Iitin VPK ry
Skyddsutrustning till
ungdomsavdelningen 14.3.2012     3 857,28       3 857,28 1 542,00

Kaasmarkun VPK ry
Brandutrustning och PEKE
dator till bilen 14.3.2012     8 736,88       8 736,88 3 494,00

Keminmaan VPK ry Hands-free serier 14.3.2012     1 422,05       1 422,05 568,00
Kokemäen VPK ry Brandutrustning och materiel 14.3.2012   26 140,39      26 140,39 10 456,00
Kukonharjan VPK ry Brandutrustning och materiel 14.3.2012     7 791,95       6 811,95 2 724,00
Kuuman VPk ry Brandutrustning 14.3.2012     2 093,40       2 093,40 837,00
Köyliön VPK ry Brandutrustning och materiel 14.3.2012     4 636,38       4 410,38 1 764,00
Leppävaaran VPK ry Brandutrustning och materiel 14.3.2012   18 361,92      18 129,42 7 251,00
Luvian VPK ry Brandutrustning 14.3.2012   12 016,91      11 274,62 4 509,00
Långvik FBK rf Utrustning för yträddning 14.3.2012     2 522,47       2 522,47 1 008,00

Nakkilan VPK ry
Brandutrustning och mindre
redskap 14.3.2012     6 078,17       5 709,17 2 283,00

Nurmijärven Keskus VPK
ry Brandutrustning och materiel 14.3.2012   15 851,24      15 851,24 6 340,00

Parkanon VPK ry
Ungdomsavdelningens
skyddsutrustning 14.3.2012     3 029,50       3 029,50 1 211,00

Pennalan VPK ry Brandutrustning 14.3.2012     3 929,62       3 873,04 1 549,00
Perttulan VPK ry Brandutrustning och materiel 14.3.2012     9 572,42       4 836,92 1 934,00
Preiviikin VPK ry Brandutrustning 14.3.2012     4 740,81       4 740,81 1 896,00
Pyhärannan VPK ry Fyrhjuling och släpvagn 14.3.2012   10 518,98      10 518,98 4 207,00

Pyhäsalmen VPK ry
Ungdomsavdelningens
skyddsutrustning 14.3.2012     1 291,78          673,38 269,00

Rautpohjan VPK ry
Värmekamera och tillhörande
utrustning 14.3.2012     6 451,35       6 451,35 2 580,00

Rekolan VPK ry
Manskapstransportbil och
lyktor 14.3.2012   11 153,12      11 153,12 4 461,00

Reposaaren VPK ry Brandutrustning och materiel 14.3.2012     4 182,24       3 695,90 1 478,00
Saarenkylän VPK ry Brandutrustning och materiel 14.3.2012     1 640,05       1 640,05 656,00
Sälinkään VPK ry Brandutrustning och materiel 14.3.2012     4 255,02       4 255,02 1 702,00
Teuron-Kuuslammin VPK
ry

Utrustning för räddning och
första insats 14.3.2012       753,52             514,51 205,00

Ulvilan VPK ry Brandutrustning och materiel 14.3.2012   20 270,64      20 270,64 8 108,00
Uuraisten VPK ry Larvband till fyrhjuling 14.3.2012     2 500,00       2 500,00 1 000,00
Vehmaan VPK ry Brandutrustning och materiel 14.3.2012     3 627,86       3 627,86 1 451,00
Dragnäsbäck FBK rf Brandutrustning 3.5.2012     3 424,45       3 424,45 1 369,00

Inkeroisten VPK ry
Grundreparation av slangtorn
och slanghiss 3.5.2012   18 433,70      18 433,70 7 373,00

Jokioisten VPK ry Brandutrustning 3.5.2012     1 671,37       1 671,37 668,00

Jäkärlän VPK ry
Brand- och
räddningsutrustning 3.5.2012     3 385,23       3 385,23 1 354,00

Karungin VPK ry
Brandutrustning och
brandmateriel 3.5.2012     4 573,08       3 295,52 1 318,00

Kauttuan Tehtaiden VPK ry
Brand- och
räddningsutrustning 3.5.2012     9 763,45       9 763,45 3 905,00

Korson VPK ry
Brandutrustning och
brandmateriel 3.5.2012     3 868,25       3 868,25 1 547,00
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Kuusiston VPK ry
Brandutrustning och
brandmateriel 3.5.2012     5 607,26       5 607,26 2 242,00

Lappeenrannan VPK ry
Brandutrustning och
brandmateriel 3.5.2012   15 829,34      15 829,34 6 331,00

Oulunkylän VPK ry

Grundreparation av karossen
på räddnings-/släckningsbil av
årsmodell 1989 3.5.2012     6 016,39       6 016,39 2 406,00

Ovako Imatra Oy Ab
tehdaspalok.

Brandutrustning och
brandmateriel 3.5.2012     7 909,22       2 331,01 932,00

Padasjoen VPK ry Röjningsmateriel 3.5.2012       849,93             849,93 339,00
Saarenkylän VPK ry Fyrhjuling med utrustning 3.5.2012     9 978,50       9 978,50 3 991,00
Saariselän VPK ry Räddningsbilens utrustning 3.5.2012     5 115,67       4 615,67 1 846,00
Sammatin VPK ry Släpvagn till fyrhjuling 3.5.2012     2 040,00       2 040,00 816,00

Uudenkoiviston VPK ry
Brandutrustning och
brandmateriel 3.5.2012     2 174,09       2 174,09 869,00

Vaasan VPK ry
Brandutrustning och
brandmateriel 3.5.2012   17 896,60      15 869,90 6 347,00

Villähteen VPK ry Brandutrustning 3.5.2012     5 815,46       5 815,46 2 326,00

Västra Saltviks FBK rf
Byggt skydd/kyffe på
fordonets flak 3.5.2012     9 228,79       9 228,79 3 691,00

Västra Saltviks FBK rf
Hydrauliska
räddningsanordningar 3.5.2012     5 403,11       5 403,11 2 161,00

Askaisten VPK ry
Ungdomsavdelningens
skyddsutrustning 31.5.2012     1 770,93       1 770,93 708,00

Hauhon VPK ry Servicesläpvagn och tillbehör 31.5.2012     3 188,33       3 188,33 1 275,00
Hinthaaran-Boen VPK ry Utrustning och materiel 31.5.2012     2 587,55       2 587,55 1 035,00
Jakobstads FBK rf Brand- och räddningsredskap 31.5.2012     5 171,28       5 171,28 2 068,00

Kullaan VPK ry
Brandutrustning och fyrhjuling
med tillbehör 31.5.2012   16 798,26      16 798,26 6 719,00

Nurmijärven Keskus VPK
ry Brandutrustning och materiel 31.5.2012     4 868,30       4 868,30 1 947,00
Punkaharjun VPK ry Fyrhjuling och släpvagn 31.5.2012     8 420,00       5 920,00 2 368,00
Soinin Palomieskerho ry Brandutrustning 31.5.2012     2 736,77       2 736,77 1 094,00
Turun VPK ry Brandmateriel 31.5.2012     7 429,20       2 755,20 1 102,00
Vaaralan VPK ry Brandutrustning och materiel 31.5.2012     6 224,20       6 224,20 2 489,00
Borgå FBK rf Mindre redskap 31.8.2012     9 252,92       7 098,54 2 839,00
Honkajoen VPK ry Brandutrustning 31.8.2012     3 382,75       3 382,75 1 353,00
Idänpään ja ympäristön
VPK ry Aggregat 31.8.2012     1 110,70       1 110,70 444,00

Jomala FBK rf
Manskapsbil använd och
reparation 31.8.2012   10 884,23      10 884,23 4 353,00

Kalvolan VPK ry Fordonsdator med tillbehör 31.8.2012     2 649,42       2 649,42 1 059,00

Kuurolan VPK ry
Brandutrustning och
brandmateriel 31.8.2012     7 132,01       6 852,01 2 740,00

Lappfjärds FBK rf Mindre redskap 31.8.2012     4 166,26       4 166,26 1 666,00
Noormarkun VPK ry Brandutrustning 31.8.2012     1 700,66       1 700,66 680,00

Pirkkalan VPK ry
Brandutrustning och
brandmateriel 31.8.2012     7 668,29       6 184,69 2 473,00

Pitäjänmäen VPK ry Nya lyftdörrar 31.8.2012     8 147,52       8 147,52 3 259,00

Tammisalon VPK ry
Lösa tillbehör och utrustning
på fordon med flaklyft 31.8.2012   18 831,52      18 831,52 7 532,00

Vanda FBK rf
Brandutrustning och
brandmateriel 31.8.2012   12 096,73      12 096,73 4 838,00

Vesikansan VPK ry Brandutrustning 31.8.2012     4 699,82       4 699,82 1 879,00

Ahtialan VPK ry
Brandutrustning och
brandmateriel 30.10.2012     4 064,74       2 220,15 888,00

Hakosilta-Nostava VPK ry
Brandutrustning och
brandmateriel 30.10.2012   13 716,74      13 716,74 5 486,00
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Harjunalustan VPK ry
Brandutrustning och
brandmateriel 30.10.2012   10 593,80      10 593,80 4 237,00

Honkajoen VPK ry
Personsökare och
kringutrustning 30.10.2012     7 015,30       7 015,30 2 806,00

Järvenpään VPP ry
Brandutrustning och
brandmateriel 30.10.2012   16 518,82      16 518,82 6 607,00

Kaarinan VPK ry

Mindre redskap och
presenningstak för
manskapsbil 30.10.2012     4 610,61       4 610,61 1 844,00

Kemin VPK ry
Brandutrustning och
brandmateriel 30.10.2012     4 791,28       4 791,28 1 916,00

Köyliön Vuorenmaan VPK
ry

Brandstövlar och skåp för
brandoveraller 30.10.2012       810,00             550,00 220,00

Lahden VPK ry Brandutrustning 30.10.2012   16 327,26      16 327,26 6 530,00
Lempäälän VPK ry Utrustning och materiel 30.10.2012   21 520,65      21 520,65     8 608,00

Leppävaaran VPK ry
Brandutrustning och
brandmateriel 30.10.2012   15 415,73      15 415,73 6 166,00

Levannon VPK ry Personlig skyddsutrustning 30.10.2012     1 923,00       1 923,00 769,00
Nokian VPK ry Räddningsmateriel 30.10.2012   13 426,67      12 903,92 5 161,00
Pelkosenniemen VPK ry Brandutrustning 30.10.2012     8 321,31       3 358,53 1 343,00
Pihlavan VPK ry Materiel och utrustning 30.10.2012   12 668,11       9 816,48     3 926,00

Pitkäjärven VPK ry
Brandutrustning och
grundrenovering av tak 30.10.2012   14 635,24      13 830,59 5 532,00

Skatila FBK rf Byggd båttrailer 30.10.2012     2 940,07       2 940,07 1 176,00
Västanfjärds FBK rf Utrustning och materiel 30.10.2012   10 541,00      10 541,00 4 216,00
Bosund FBK rf Utrustning och materiel 22.11.2012     8 499,88       8 499,88 3 399,00
Jokelan VPK ry Utrustning och materiel 22.11.2012     6 355,39       3 239,42 1 295,00

Lempäälän VPK ry
Släpvagn för transport och
släpvagn till fyrhjuling 22.11.2012     5 303,00       5 303,00 2 121,00

Nurmijärven Keskus VPK
ry Utrustning och materiel 22.11.2012     6 552,84       6 483,84     2 593,00
Savonlinnan VPK ry Räddningsmateriel 22.11.2012     7 959,50       7 959,50 3 183,00

Skatila FBK rf
Brandutrustning för
ungdomsavdelningen 22.11.2012       902,33             902,33 360,00

Vanhankylän Seudun VPK
ry Utrustning och materiel 22.11.2012   11 835,08      11 835,08 4 734,00
Wörå FBK rf Motorbrandspruta 22.11.2012     6 432,90       6 432,90 2 573,00
Anordningar och
utrustningar 935 716,62 876 446,63 350 517,00
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2. Brandskyddsfondens intäkts- och kontnadskalkyl

01.01.2012 - 31.12.2012 01.01.2011 - 31.12.2011

INTÄKTER AV VERKSAMHET

KONTSADER FÖR VERKSAMHETE
Material, förnödenheter och varor

Inköp under räkenskapsperioden -835,48 -1129,03
Personalkostnader -23 689,55 -25 351,94 -24 080,13
Hyror -182,93 -110,00 0,00
Köpta tjänster -319 635,40 -220 433,22 -217 289,36
Övriga kostnader -6 911,39 -351 254,75 -6 000,33 -8 456,00

ÅTERSTOD I -351 254,75 -254 513,59

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
Finansiella intäkter 0,00 50,98
Finansiella kostnader -0,39 -0,39 0,00 50,98

EXTRAORDINÄRÄ INTÄKTER OCH KOSTANER

ÅTERSTOD II -351 255,14 -250 903,54

ÖVERFÖRINGSEKONOMINS INTÄKTER OCH KOSTNADER
Intäkter
Kostnader

För kommuner -4 186 004,00 -3 929 276,00
För näringslivet -259 116,00 -82 278,00
För icke-vinstsyftande samfund -4 791 680,00 -5 796 547,85
För hushållen -30 000,00 -10 633,00
Återbär. på överföringsekonomikostnader 0,00 -9 266 800,00 1 682,00 -9 817 052,85

ÅTERSTOD III -9 618 055,14 -10 067 956,39

INTÄKTER AV SKATTER OCH OBLIKATORISKA BETALNINGAR
Skatter och avgifter av skattenatur 9 565 934,57 9 206 322,83
Betalda mervärdesskatter -20 520,06 9 545 414,51 -6 054,89 9 200 267,94

RÄKENSKAPSPERIODENS INTÄKTS-/KOSTNADSÅTERSTO -72 640,63 -867 688,45
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3. Fondens balansräkning
31.12.2012 31.12.2011

AKTIVA
NATIONALFÖRMÖGENHET
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH
ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
MATERIELLA TILLGÅNGAR
VÄRDEPAPPER INGÅENDE I
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGARNA OCH
ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH
ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR
TOTALT

VÄRDERINGSPOSTER
OMSÄTTNINGS- OCH
FINANSIERINGSTILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR
KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Aktiva resultatregleringar 4 229,00 4 229,00 3 457,00 3 457,00
VÄRDEPAPPER INGÅENDE I
FINANSIERINGSTILLGÅNGARNA OCH
ÖVRIGA KORTFRISTIGA PLACERINGAR
KASSA, BANKTILLGODOHAV. OCH
ANDRA FINANSIERINGSMEDEL

Kontofordran på staten 15 669 217,28 15 669 217,28 15 094 075,64 15 094 075,64 16 392 559,06
OMSÄTTNINGS- OCH
FINANSIERINGSTILLGÅNGAR
SAMMANLAGT 15 673 446,28 15 097 532,64

AKTIVA SAMMANLAGT 15 673 446,28

31.12.2012 31.12.2011
PASSIVA

EGET KAPITAL
Fondens kapital 6 575 274,74 6 575 274,74
Förändringar i kapitalet från tidigare
räkenskapsperioder 1 280 055,00 35 482,45
Budgetöverföringar 0,00 0,00
Räkenskapsperiodens
intäkts/kostnadsåterstod -72 640,63 5 222 579,11 -447 849,00 6 162 908,19

AVSÄTTNINGAR
VÄRDERINGSPOSTER
FRÄMMANDE KAPITAL
LÅNGFRISTIGT
KORTFRISTIGT

Leverantörsskulder 634 554,19 1 269 428,51
Poster som skall redovisas vidare 1 782,98 2 021,36
Resultatregleringar 9 814 530,00 10 450 867,17 8 958 201,00 10 229 650,87

FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 10 450 867,17 10 229 650,87

PASSIVA SAMMANLAGT 15 673 446,28 16 392 559,06
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4. Brandskyddsfondens finansieringanalys 2012

1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010
EGEN VERKSAMHET
Brandskyddsavgifter 9 545 414,51 9 206 322,83 8 968 410,50
Försäljning av tjänster, hyror, bruksersättningar och övriga
intäkter från verksamheten 0,00 0,00 0,00
Ränteinkomster och vinst intäktsföringer 0,00 50,98 298,68
Utgifter för köp av varor och tjänster -320 470,88 -218 418,39 -223 051,32
Personalkostnader -23 689,55 -24 080,13 -25 351,94
Övriga utgifter -27 614,77 -14 510,89 -11 804,92
KASSAFLÖDE FRÅN EGEN VERKSAMHET 9 173 639,31 8 949 364,40 8 708 501,00

ÖVERFÖRINGSEKONOMI
Överföringsekonomins inkomster 0,00 1 682,00 11 393,00
Inkomstöverföringar till kommuner -4 186 004,00 -3 929 276,00 -3 648 359,00
Inkomstöverföringar till näringslivet -259 116,00 -82 278,00 -12 200,00
Inkomstöverföringar till hushåll -30 000,00 -10 633,00 4 997,00
Övriga inkomstöveringar i hemlandet -4 791 680,00 -5 796 547,85 -5 512 181,00
KASSAFLÖDE FRÅN ÖVERFÖRINGSEKONOMIN -9 266 800,00 -9 817 052,85 -9 156 350,00

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 0,00 0,00 0,00

FINANSIERING
Ändring i eget kapital 0,00 0,00 0,00
Förändring i skuld 648 554,27 -427 337,97 460 438,08
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING 648 554,27 -427 337,97 460 438,08

 = FÖRÄNDRING I LIKVIDA MEDEL 555 393,58 -1 295 026,42 12 589,08

LIKVIDA MEDEL 1.1. 15 097 532,64 16 392 559,06 16 379 969,98
LIKVIDA MEDEL 31.12. 15 652 926,22 15 097 532,64 16 392 559,06
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Bilada 1 till fondens bokslut Redovisningsprinciper för bokslutet och
jämförbarhet

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

Brandskyddsfondens bokslut har upprättats i enlighet med finansministeriets och statskontorets
bestämmelser och anvisningar.

Lönekostnaderna för fondens sekretariat ingår i Inköp av tjänster på abf-konto 43950 Inköp av tjänster
från statliga ämbetsverk och inrättningar. Sekretariatets personalkostnaderna jämte bikostnader uppgick
under berättelseåret till 205 251,31 euro och år 2011 till 172 655,97 euro.

Jämförbarhet med tidigare år

Bokslutet för 2012 är jämförbart med bokslutet för 2011.
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Bilaga 2 till fondens bokslut: Plan för användning av fondens medel

2012 2011 2010
- siffrorna i euro Plan Utfall Plan Utfall Plan Utfall

1. Allmänna understöd till
räddningsbranschens organisationer

2 715 000 2 715 000 2 600 000 2 607 600 2 600 000 2 600 391

2. Specialunderstöd till byggprojekt 3 000 000 3 510 600 3 000 000 3 193 700 2 700 000 3 220 626
3. Specialunderstöd till
materielanskaffning

1 150 000 910 932 1 000 000 1 218 160 1 250 000 740 368

4. Andra specialunderstöd 2 650 000 2 574 897 2 650 000 2 922 390 2 850 000 2 781 856
4.1. Läromedel n/a 325 084 n/a 145 411 n/a 155 950
4.2. Databehandling n/a 257 700 n/a 336 980 n/a 0
4.3. Forskning och utveckling n/a 1 026 563 n/a 1 267 556 n/a 1 397 109
4.4. Upplysning och rådgivning n/a 836 550 n/a 477 450 n/a 1 019 990
4.5. Andra projekt n/a 127 000 n/a 693 993 n/a 165 824
4.6. Standardisering n/a 0 n/a 0 n/a 0
4.7. Stipendier n/a 2 000 n/a 1 000 n/a 42 983
5. Avtalsbrandkårers anskaffning av
småmateriel

300 000 350 517 250 000 292 906 225 000 251 319

6. PEKE-arbetsstationer sis. kohtaan 3. 152 844 sis. kohtaan
3.

218 155 sis. kohtaan
3.

253 444

7. Administrationskostnader 340 000 351 255 260 000 250 955 256 000 254 514
Totalt 9 760 000 10 566 045 9 760 000 10 703 866 9 876 000 10 102 518
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Bilaga 3 till fondens bokslut Specifikation av personalkostnader

2011 2010

Personalkostnader 19 514,00 19 879,00
      Löner och arvoden 19 514,00 19 879,00

Lönebikostnader 4 175,55 4 201,13
       Pensionskostnader 3 688,47 3 701,50

     Övriga lönebikostnader 487,08 499,63

Sammanlagt 23 689,55 24 080,13

Ledningens löner och arvoden 0,00 0,00
     varav resultatbaserade delar 0,00 0,00
Naturaförmåner 0,00 0,00
    Ledningen 0,00 0,00
    Övrig personal 0,00 0,00
Semesterlöneskuld 0,00 0,00
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Bilaga 6 till Brandskyddsfondens bokslut Finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter Ändringen
2012 2011 2012-2011

Räntor på fordringar i euro 0,00 50,98 -50,98

Räntor på fordringar i valuta 0,00 0,00 0,00

Emissions-, kapital- och kursdifferenser för fordringar 0,00 0,00 0,00

Utdelning 0,00 0,00 0,00

Övriga finansieringsintäkter 0,00 0,00 0,00

Finansiella intäkter sammanlagt 50,98 -50,98

Finansiella kostnader Ändringen
2012 2011 2012-2011

Räntor på skulder i euro 0,39 0,00 0,00

Räntor på skulder i valuta 0,00 0,00 0,00

Emissions-, kapital- och kursdifferenser för skulder 0,00 0,00 0,00

SWAP-avgifter för skulder 0,00 0,00 0,00
Avskrivningar på konton för placeringar och
lånefordringar 0,00 0,00 0,00

Övriga finansieringskonsnader 0,00 0,00 0,00

Finansiella kostnader sammanlagt 0,39 0,00 0,39

Netto -0,39 50,98 -51,37
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Bilagor 4, 5 och 7-14 till Brandskyddsfondens bokslut för 2012
Bilaga 4 Grunderna för avskrivningar enligt plan och ändringarna i dem Inget att anmäla

Bilaga 5
Avskrivningar av anläggningstillgångar samt andra utgifter med
lång verkningstid Inget att anmäla

Bilaga 7 Lån som beviljats ur fonden Inget att anmäla
Bilaga 8 Värdepapper och investeringar i form av eget kapital Inget att anmäla
Bilaga 9 Finansiella poster i balansräkningen och skulder Inget nytt att anmäla

Bilaga 10
Statliga borgensförbindelser, statsgarantier och andra
ansvarsförbindelser Inget att anmäla

Bilaga 11 Fonderade medel i balansräkningen Inget att anmäla
Bilaga 12 Fonderade medel som inte ingår i balansräkningen Inget att anmäla
Bilaga 13 Förändringar i skulden Inget att anmäla
Bilaga 14 Maturitetsfördelning och duration när det gäller skulden Inget att anmäla
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6 Underskrifter
Bokslutet har godkänts i Helsingfors den 11 mars 2013.

Brandskyddsfondens styrelse

Kari Hannus, ordförande Mika Kättö, vice ordförande

Leena Harkimo, medlem Petri Mero, medlem

Piia Vähäsalo, medlem Jussi Rahikainen, medlem

Jari Hyvärinen, suppleant Ari Torniainen, suppleant

Statens revisionsverk har reviderat detta bokslut som är uppgjort enligt god
bokföringssed. Över utförd revision har i dag avgivits berättelse.

Helsingfors den 4 april 2013.

__________________________
Överinspektör Reijo Luomala


