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1 Brandskyddsfondens verksamhetsberättelse 2013 
 

Brandskyddsfonden är en fond som står utanför statsbudgeten. 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 368 
beslut (2012: 360 beslut) av vilka 306 gällde understöd (2012: 313). Totalt 28,16 miljoner 
euro ansöktes i understöd (2012: 30,74 mn €) och fonden beviljade 9,12 miljoner euro 
(året innan 10,22 mn €). Det beviljade understödet var således ca 32,4 procent av det 
ansökta understödet (2012: 33,2 %). 
 
Prioriterade områden i utvecklingen av fonden under verksamhetsåret var reformen och 
implementeringen av fondens strategi. Brandskyddsfondens strategi 2025 offentliggjordes 
på Räddningsväsendets aktualitetsdagar i Åbo i augusti 2013.  
 
Fonden inledde externa effektivitetsutvärderingar av organisationernas allmänna bidrag 
2012. Under verksamhetsåret konkurrensutsattes och inleddes utvärderingen av 
byggnadsunderstödets effektivitet. Effektivitetsutvärderingen av byggnadsunderstöden 
blir klar hösten 2014. Resultaten av effektivitetsutvärderingen av det allmänna 
understödet har gåtts igenom med organisationerna, och vad gäller reformerna kommer 
de att beredas under 2014. 
 
Vid sidan av externa effektivitetsutvärderingar utvärderar fonden effektiviteten hos olika 
understöd, och i årsplanen allokeras understöden i enlighet med olika understödstypers 
effektivitet. Även behovet av nya understödsmål och slopandet av gamla mål granskas vid 
behov. För utvärderingen av FoU-projekten utvecklades en utvärderingsram som 
tjänstemannaarbete, och dess funktion testas under 2014. 
 
I början av april 2013 införde Brandskyddsfonden Statens gemensamma Kieku-system 
samtidigt med inrikesministeriet. Fördelarna med Kieku syns redan i bland annat den 
ekonomiska rapporteringen.  
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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. 
 
De centrala understödsobjekten är upplysnings- och utbildningsverksamhet i 
organisationer inom räddningsbranschen, forsknings- och utvecklingsverksamhet i 
räddningsbranschen samt brandstations- och materielprojekt genomförda av 
räddningsområden, kommuner och avtalsbrandkårer. 
 

 
 
* budget 2014 
 
Under rapporteringsåret beviljades understöd till ett belopp av totalt ca 9,12 miljoner 
euro, varav kommunerna fick ca 4,20 miljoner euro (46,1 %), avtalsbrandkårerna 0,41 
miljoner euro (4,5 %), organisationerna inom räddningssektorn 1,08 miljoner euro i 
specialunderstöd (11,9 %) medan de övriga mottagarna fick 0,65 miljoner euro (7,1 %) 
och organisationerna inom räddningssektorn 2,77 miljoner euro i allmänt understöd (30,4 
%). Fonden är en viktig finansiär när det gäller olika utvecklingsprojekt inom 
räddningsväsendet samt när det gäller brandstationsprojekt och materielupphandlingar 
knutna till räddningsverksamhet. 
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Specialunderstöd till räddningsområden, kommuner och avtalsbrandkårer 
för materiel- och byggnadsprojekt  

 
År 2013 mottog fonden sammanlagt 145 ansökningar varav 113 var ansökningar 
relaterade till materiel och 32 ansökningar relaterade till byggnadsprojekt. Sammanlagt 23 
materielprojekt beviljades understöd, vilket motsvarade 20,4 procent av ansökningarna 
(2012 beviljades understöd till 51 materielprojekt, vilket motsvarade 56,6 % av 
ansökningarna). Materielansökningarna omfattar terminalutrustning för 
räddningsväsendets fältledningssystem, larmanordningar för varning av befolkningen och 
containrar för övningsområden. Fondens styrelse beviljade understöd till sammanlagt 12 
byggnadsprojekt, vilket motsvarade 37,5 procent av ansökningarna (2012 beviljades 
understöd till 11 byggnadsprojekt, vilket motsvarade 31,4 % av ansökningarna).  
 
Fyra beslut om understöd gällde nybyggnader för brandkåren och åtta grundrenovering 
eller utbyggnad av brandstationer. Fyra bidrag beviljades till Västra och Mellersta Finland, 
tre till Södra Finland respektive Sydvästra Finland och ett till Östra Finland respektive 
Norra Finland. Understöd för byggnadsprojekt beviljades inte till Lappland eller Åland 
2013, utan understödet allokerades i sin helhet till materielprojekt i enlighet med 
regionernas förslag.  
 
Byggnadsunderstödet till kommunerna uppgick i genomsnitt till 240 663 euro. Kauhava 
stad, Träskända stad, Askola kommun, Nådendals stad och Pudasjärvi stad beviljades 
maximalt understöd på 350 000 euro av fonden, och dessutom beviljades Juuka kommun 
347 932 euro. Hankasalmi kommun beviljades 34 472 euro för grundrenovering av 
brandstationen, Konnevesi kommun 19 840 euro för renovering av brandstationens 
slangtorn och Jyväskylä stad 13 726 euro för grundrenovering av FBK:s brandstation i 
Leppälahti.  
 
Bland avtalsbrandkårerna beviljades Porin VPK ry 73 600 euro för grundrenovering av 
brandstationen, Pihlavan VPK ry 67 306 euro för utbyggnad av brandstationens 
materielhall och Långvik FBK rf 15 200 euro för utbyggnad av brandstationen.  
 
Sammanlagt 15 bidrag för materielanskaffning beviljades för anskaffning av fordon, 6 för 
larmanordningar för varning av befolkningen och 2 för terminalutrustning. Västra och 
Mellersta Finland samt Södra Finland fick 8 bidrag var, Lappland och Östra Finland fick 
tre bidrag var och Åland fick ett bidrag. År 2013 beviljades Sydvästra Finland och Norra 
Finland inget understöd för materielanskaffningar, utan bidragen allokerades till 
byggnadsprojekt i enlighet med regionernas önskemål.  
 
Inom räddningsväsendets områden beviljades understöd för anskaffning av 14 tunga 
fordon (bland annat släckningsbil och tankbil). Det genomsnittliga understödet för 
anskaffning av tunga fordon var 89 501 euro, de största enskilda bidragen var 111 600 
euro och beviljades för anskaffning av två röjningsbilar, en pionjärbil, en skylift-/stegbil 
och en skyliftbil. Dessutom beviljades Lapplands räddningsväsen understöd för 
anskaffning av en manskapsbil/första insats-bil. Materielprojekten har främjat reformen 
av räddningsväsendets fordonspark och förnyelsen av larmanordningar för varning av 
befolkningen samt säkerställt räddningsväsendets verksamhetsmöjligheter i föränderliga 
förhållanden och förbättrat räddningsverkens ledningsberedskap.   
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Maximigränsen för enhetspriset på materiel slopades i materielansökningen 2013. 
Räddningsverken och avtalsbrandkårerna hade således möjlighet att ansöka om understöd 
också för stora kostnader för anskaffning av materiel eller system (projekt på över 147 
600 euro inkl. moms).  Förändringen i understödspraxis berodde på att statsundersödet 
för mycket dyr fordonsmateriel upphörde, vilket innebar att det för fondens del inte 
längre handlade om överlappande understöd och därigenom ett hinder för att finansiera 
materielprojekt på över 147 600 euro (inkl. moms). I detta reformskede allokerades 
materielunderstödet för 2013 till räddningsverkens materielprojekt enligt 
räddningsverkens och regionförvaltningsverkens prioriteringsförslag. Eftersom man kan 
ansöka om understöd för enskilda materielprojekt och även byggnadsprojekt under flera 
år, kan fonden genom en långsiktig och planmässig understödsverksamhet stödja även 
frivilliga brandkårers verksamhet vid uppfyllandet av skyldigheterna enligt släckningsavtal. 
 

 
Den nya räddningsstationen i Heinola invigdes 25.10.2013.  Räddningsstationen har två våningar 
och en bruttoyta på 3 044 m². Dessutom finns en lagerbyggnad på 551 m² på samma tomt. 
Byggnaden inhyser en ordinarie brandkår och en halvordinarie brandkår som förutom 
garageplatser för bilar fick egen bastu samt egna personal- och kontorslokaler. Foto: Tuomas 
Rantala. 
 
 
 

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 2,72 miljoner euro. 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 
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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 utbildning som siktar på yrkesexamen för sotare 
uppdaterades. I enlighet med responsen av studerande ökades grupparbetsuppgifterna 
som kompletterar teoristudierna under närundervisningsperioderna. 
Observationsmaterialet under närundervisningsperioderna ökades. Det elektroniska 
föreläsningsmaterialet publicerades i en portal till vilken alla utbildare har egna 
användarnamn. I portalen började man också använda en elektronisk dagbok i vilken 
utbildarna för in anteckningar enligt kurs. 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. Man inledde planeringen och reformen av den praktiska 
utbildningsdelen för rengöring av ventilationssystem som ingår i yrkesexamen för sotare. 
 

Kompletteringsutbildningsdagar för Sotningsbranschens Centralförbund 17–18.5.2013 i Lahtis. 
 
År 2013 fortsattes samarbetet med spahotell Peurunka relaterat till den teoretiska 
utbildningen som siktar på yrkesexamen för sotare och specialyrkesexamen för 
sotarmästare. 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.  
 
Informationen om utbildningen av sotare ökades. Sotningsbranschens Centralförbund 
informerade om utbildningen inom sotningsbranschen under läsåret 2013–2014 i 
handboken Ammatti-fakta som delades ut till sista årets studerande på yrkesläroanstalter 
vid terminsinledningen i augusti. Målet var att få fler studerande och göra sotningsarbetet 
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genomskådligt och framhålla det som ett alternativ för personer som planerar sin 
yrkeskarriär. Förbundet har också aktivt gett ut information i sociala medier. 
Uppmärksamhet fästes vid utbildningens kvalitet genom utbildningar riktade till 
utbildarna. 
 
Sotningsbranschens Centralförbund deltog tillsammans med Inrikesministeriets 
räddningsavdelning, SPEK, Finansbranschens Centralförbund, Finlands 
Brandbefälsförbund, Räddningsverken och Räddningsförbunden i arrangerandet av 
evenemangen Brandsäkerhetsveckan, En dag på brandstationen och Nordiska 
brandvarnardagen. 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 2013 fortsatte man att redigera materialet till utbildningsmaterial för att säkerställa ett 
brandsäkert boende (Brandskyddsfondens specialunderstöd). Syftet var att skapa 
utbildningsmaterial och utbildning som skulle garantera en nationellt enhetlig inspektion 
av eldstäder och skorstenar. Projektet framskred planenligt och utbildningsmaterialet 
färdigställdes under 2013. Dessutom ordnades en första pilotkurs för sotare i enlighet 
med projektet. Under verksamhetsåret fortsatte man att ta fram material tillsammans med 
Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland för projektet Undervisningsmaterial 
för val, montering och användning av brandsäkra eldstäder och skorstenar 
(Brandskyddsfondens specialunderstöd). 
 

 
Finlands Brandbefälsförbund rf 

Utbildning 
Under verksamhetsåret överträffade förbundet de kvantitativa målen för utbildningen: 
sammanlagt ordnades 64 utbildningar (45 enligt planen) i vilka 2 703 (2 250) personer 
deltog, och antalet utbildningsdagar var 4 188 (3 900). Nyckeltalen visar att det finns 
efterfrågan på utbildning som förbundet ordnar. Förutom att ordna centraliserade 
nationella utbildningar stärkte förbundet dessutom modellen för regional utbildning som 
fick ett positivt mottagande i räddningsväsendets områden. Syftet med regionala 
utbildningar var att låta deltagarna sätta sig in i och öva ledningen av den senaste tekniken 
och taktiken inom räddningsverksamheten samt att öka personalledningskompetensen. 
 
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 omfattade 
både räddningsverksamhet, förebyggande av olyckor, personalledning och arbetarskydd. 
 
Vad gäller förbundets tävlingsverksamhet är den viktigaste tävlingen Brandkårernas FM. 
Antalet tävlande lag har stabiliserats kring 35. Brandkårernas FM-tävling är en av de äldsta 
yrkesskicklighetstävlingarna i vårt land och även det största årliga tävlingsevenemanget i 
branschen. 
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Säkerhetskommunikation  
Brandbefälsförbundet har en aktiv roll i arbetsgruppen för räddningsverkens 
säkerhetskommunikation och förbundet ordnar och koordinerar både arbetsgruppens 
möten och andra evenemang. En viktig prestation i säkerhetskommunikationen var 
projektet som siktade på att introducera förbundet och hela räddningsväsendet i sociala 
medier och som avslutades i mars 2013. Förbundet och hela räddningsväsendet har fått 
många gillare, och många människor har tagit del av aktuella säkerhetsmeddelanden via de 
nya kanalerna. 
 
En annan stor prestation var ordnandet av ett internationellt seminarium i 
säkerhetskommunikation i Helsingfors i juni. Omkring 90 specialister på 
säkerhetskommunikation från olika håll i världen deltog i seminariet. Seminariet 
fokuserade på säkerhetskommunikation riktad till barn och ungdomar, metoder för att nå 
marginaliserade personer och på stärkandet av det internationella samarbetet. 
 
En video om säker utrymning producerades och publicerades i samarbete med VTT, 
Muikkumedia och företagspartner. Projektet understöddes av Stiftelsen för brandskyddets 
främjande och Brandskyddsfonden. Videon är fritt tillgänglig på Youtube. 
 
Förbundet var åter initiativrikt och ordnade tillsammans med sina samarbetspartner på 
sommaren och vid julen aktiva informationsmöten för medierna. Förbundet deltog i 
branschmässor och bland annat i mässorna TerveSos och Educa. I anslutning till 
säkerhetskommunikationen satsade förbundet särskilt på att öka kännedomen om 
räddningsväsendets värderingar genom bland annat Brandbefälsbarometern för både 
interna och externa målgrupper. Verksamheten för brandsäkerhetskommunikation som 
förbundet ägnat sig åt i samarbete med andra aktörer inom räddningsbranschen har för 
sin del stärkt räddningspersonalens beredskap 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. 
 
Utlåtanden gavs i linje med tidigare år, även om det måste konstateras att förbundets 
sakkunnigverksamhet fokuserar allt mer på projektarbete och expertarbetsgrupper samt 
rådgivning. Förbundet satsade särskilt kraftigt på deltagandet i samarbetsorganet för 
arbetshälsa och dess olika underarbetsgrupper. Dessutom deltog förbundet i fastställandet 
och implementeringen av den första nationella enkäten om arbetshälsa för 
räddningsverken. 
 
Exempel på förbundets initiativtagande och sakkunnigverksamhet var bland annat de 
nationella och regionala dykövningarna genom vilka räddningsverkens dykverksamhet har 
kunnat utökas. Expertarbetsgruppen för nationellt psykosocialt stöd inom 
räddningsväsendet som förbundet tillsatte 2012 har också utfört banbrytande arbete inom 
sin sektor. 
 
År 2013 avslutades förbundets långvariga projekt för att utveckla uppföljningen av 
brandsäkerheten med slutrapportering och räddningsverksspecifika 
brandsäkerhetsöversikter. 
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Även projektet Räddningsväsendet i sociala medier avslutades 2013. Arbetet för att 
utveckla räddningsväsendets säkerhetskommunikation i sociala medier fortsatte som ett 
gemensamt projekt med partnerskapsnätet, och Brandbefälsförbundets projekt har fått en 
bra fortsättning både genom nätverkets projekt och räddningsverkens övriga 
säkerhetskommunikation i sociala medier. 
 
Räddningsväsendets miljö- och klimatprogram inleddes 2013 med en anvisning till 
räddningsverken och avtalsbrandkårerna för att minska deras miljö- och klimatbelastning. 
Anvisningen skickades ut på remiss och den fick 12 utlåtanden av NTM-centraler, 
räddningsverk, Räddningsinstitutet samt miljö- och inrikesministeriet. Utbildningarna 
relaterade till projektet ordnas och anvisningen trycks 2014. 
 
Internationell verksamhet 
Förbundet befäste sitt deltagande och inflytande i den internationella verksamheten. Det 
intressantaste evenemanget inom nordiskt samarbete var den nordiska studieveckan som 
ordnades för fjärde gången och som förbundet denna gång ansvarade för. Studieveckan 
fokuserade på arbetarskyddet inom räddningsväsendet. I FEU-verksamheten fortsatte 
man att implementera den gemensamma europeiska strategin för brandbefäl. 
Brandbefälsförbundet övertog ansvaret för delområdet för arbetarskydd (fire fighters' 
safety). Uppgiften stöder förbundets strategiska riktlinje enligt vilken förbundet verkar 
och befäster sin roll som främjare av arbetshälsan inom räddningsväsendet. 
 
 
 
 
 
 
 

Finlands 
Brandbefälsförbund  
ordnade tillsammans 
med räddningsverkens 
säkerhetskommunikatio
nsgrupp ett 
internationellt 
seminarium i 
säkerhetskommunikatio
n i juni i Helsingfors.  

På seminariet dryftade 
deltagarna bland annat på 
vilka sätt 
räddningsväsendet kan 
förebygga 
marginaliseringens 
negativa konsekvenser för 
brandsäkerheten. 
Seminariet ansågs vara en 
viktig  kanal för 
informationsspridning och 
nätverkande och hade över 
90 deltagare från Finland 
och utlandet.” 
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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 branschorganisationerna etablerades ytterligare, 
och bland annat samarbetshandlingen med SPEK kunde tillämpas. 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. 
 

 
Finlands Avtalsbrandkårers Förbund rf 

Brandskyddsfonden beviljade Finlands Avtalsbrandkårers Förbund (SSPL) allmänt 
understöd för 2013 till ett belopp av 45 000 euro. Efter att Brandskyddsfonden fattat 
beslutet 22.11.2012 planerade förbundet verksamheten med beaktande av det. 
Verksamheten 2013 har genomförts enligt denna plan. Verksamheten har försvårats av de 
knappa resurserna. 
 
Under året låg fokus på förbundets sakkunnigverksamhet i både 
avtalsbrandkårsverksamheten och den frivilliga brandkårsverksamheten. SSPL deltog 
under året i sammanlagt 15 arbets-, styr- och samarbetsgrupper, delegationer och 
valkommittéer. Arbetet har gett en hel del viktiga resultat.  
 
Sakkunnigverksamheten och arbetsgrupperna har lyft fram avtalsbrandkårernas betydelse 
och inflytande i utvecklingen av olika områden. I samband med utvecklingsprojekten 
främjades arbetet dessutom av förbundets sakkunnigutlåtanden. Sakkunnigarbetet 
relaterat till avtalsbrandkårer och frivilliga brandkårer främjade myndigheternas och 
brandkårernas verksamhet. Den frivilliga brandkårsverksamheten främjades också genom 
förbundets regionala utbildningar. Grunden för utbildningarna utgörs av strategin för 
avtalsbrandkårer 2020. På evenemangen har deltagarna lärt sig att använda förbundets 
informationsmaterial. SPPL har hjälpt Arbetshälsoinstitutets sakkunnig att göra upp en 
anvisning för avtalsbrandkårernas företagshälsovård. När anvisningen är klar postar 
förbundet den till alla avtalsbrandkårer och räddningsverk. Förbundet deltog i seminarier 
inom räddningsbranschen och höll sakkunnigpresentationer på dem. Finlands 
Avtalsbrandkårers Förbund beredde tillsammans med Finlands Brandbefälsförbund 
(SPPL) och SPEK aktualitetsdagar för befälet inom räddningsbranschen.  
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Finlands Avtalsbrandkårers Förbund (SSPL) valde Punkaharjun VPK i Punkaharju i Nyslott till årets 
avtalsbrandkår 2013. Valet offentliggjordes i samband med Brandkårsverksamhetens 175-
årsjubileum 31.8.2013 på FBK-huset i Åbo. På bilden (från vänster) SSPL:s ordförande, 
riksdagsledamot Antti Rantakangas, Punkaharjun VPK:s ordförande Juha Massinen, brandkårschef 
Tuomo Jääskeläinen, äldre släckningsman Markku Väisänen och SSPL:s verksamhetsledare Isto 
Kujala. 

 
 
Brandforskningsrådet rf  

För Brandforskningsrådet rf var 2013 det 22:a verksamhetsåret som en registrerad 
förening. Föreningen fortsätter det arbete som påbörjades av utvecklingsorganisationen 
för brandforskning som grundades 1982.  År 2013 hade det gått 30 år sedan 
utvecklingsorganisationen för brandforskning inledde sin verksamhet. I slutet av 2013 
hade organisationen åtta medlemsorganisationer. Brandskyddsfondens understöd 2013 till 
Brandforskningsrådet uppgick till 12 000 euro (2012: 12 000 euro). Dessutom beviljade 
Brandskyddsfonden Brandforskningsrådet ett bidrag på 22 660 euro för arrangerandet av 
brandforskningsdagarna 2013.   
 
31.12.2013 beslöt Räddningsinstitutet att säga upp medlemskapet i Brandforskningsrådet. 
Samtidigt upphörde också Räddningsinstitutets uppgift som ombud. Förhandlingar fördes 
om detta under året mellan direktionen, Räddningsinstitutet och räddningsavdelningen. 
Trots ansträngningarna ledde förhandlingarna inte fram till önskvärt resultat. 
Ombudsärendet och frågor relaterade till Brandforskningsrådets framtid präglade arbetet 
under hela verksamhetsåret. Rådets ombudsuppgifter övertogs av Räddningsbranschens 
Centralorganisation i Finland i början av 2014. 
 
Brandforskningsrådets framtid behandlades också i inrikesministeriets projekt 
Pelastustoimen tutkimus- ja kehittämistoiminnan vahvistaminen. Jorma Rantanen 
utnämndes till utredningsperson för projektet. Hans uppdrag går ut på att göra upp en 
plan för grundandet av en forsknings- och utvecklingscentral för räddningsväsendet, reda 
ut nuläget för FoU-verksamheten och att komma med förslag om styrsystemet och 
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resurserna. Rantanen presenterade sina slutsatser på två direktionsmöten. Diskussionen 
om Brandforskningsrådets verksamhet, utveckling och framtid var livlig och intensiv. 
Rantanen deltog också i brandforskningsdagarna 2013. Slutsatsen av dessa diskussioner 
var att utredningspersonen betonade betydelsen av rådets verksamhet och ansåg att en 
fortsatt verksamhet var viktig. Brandforskningsrådets direktion beslöt att vänta på 
utredningspersonens slutliga förslag i maj 2015 innan den börjar planera mer omfattande 
utvecklingsåtgärder.   
 
Vid sina möten fortsatte direktionen med sakkunniganföranden. Förutom 
sakkunniganförandet av utredningsperson Jorma Rantanen hölls tre andra anföranden: 
Tuula Hakkarainen från VTT berättade om höga byggnaders brandsäkerhet, Olavi Keski-
Rahkonen från VTT om bedömning av effekterna av metoder för förebyggande av 
dödsfall vid bränder och Timo Loponen från Räddningsinstitutet berättade om 
bussbränder.  
 
Brandforskningsrådet informerade medlemmarna om sin verksamhet via direktionen och 
webbplatsen. Rådet informerade om hur inrättandet av en professur i 
brandsäkerhetsteknik framskridit i tidningen Pelastustieto/Räddning och i meddelanden 
om aktuella frågor till medlemsorganisationerna. År 2013 sammanträdde rådet på två 
stadgeenliga möten medan rådets direktion sammanträdde åtta gånger. Ordförande var 
forsknings- och utvecklingschef Teija Mankkinen (SPEK ry). Rådets vice ordförande var 
överinspektör Jarkko Häyrinen (IM). Ombudsuppgifterna sköttes av äldre forskare Esko 
Kaukonen (Räddningsinstitutet).  Brandforskningsrådet hade fyra pågående projekt 2013: 
 
Brandforskningsdagarna 2013 
Brandforskningsdagarna 2013 ordnades på Hanaholmen 27 –28.8.2013. Sammanlagt 93 
personer deltog i dagarna. Programmet bestod av 26 föreläsningar, av vilka två hölls av 
inbjudna föreläsare. Den ena av dem hölls av professor Timo Airaksinen 
(Yksilöturvallisuutta etsimässä) och den andra av professor Haukur Ingason från Lunds 
universitet (New interesting results from the Metro-project). Responsen på dagarna var 
positiv. 
 
Uppföljning och styrning av professuren i 
brandsäkerhetsteknik 
Professuren i brandsäkerhetsteknik lediganslogs i 
september 2012 och sökningen fortsatte till 15.2.2013. 
Sammanlagt 29 ansökningar mottogs av vilka sju blev 
föremål för sakkunnigutlåtanden. Tre sökande valdes till 
sista fasen: TkD Simo Hostikka (VTT), TkD Timo 
Korhonen (VTT) och prof. Massimo Fragiacomo 
(University of Sassari, Italy). Dessa höll en provföreläsning 
på Aalto-universitetet 13.9.2013. TkD Simo Hostikka 
utnämndes till professor (Associate Professor) på 
institutionen för byggnadsteknik vid Aalto-universitetet 
för 13.1.2014–12.1.2019. Professuren gäller området för 
brandsäkerhetsteknik, Fire Safety Engineering. 
     
   
Utveckling av webbplatsen 
Projektet för att utveckla webbplatsen inleddes i och med Räddningsinstitutets reform av 
sin webbplats och vilja att avlägsna rådets sidor från sin webbplats. Frågan var föremål för 

Professor Simo Hostikka 

13 
 



 

intensiva diskussioner under början av året. Rådet fick behålla sina sidor på 
Räddningsinstitutets webbplats till slutet av 2013. 
 
Kartläggning av internationellt samarbete 
Direktionen har länge ansett att det vore viktigt att kartlägga det internationella 
samarbetet. 
Beslut om att sjösätta ett projekt för kartläggning av källmaterial inom brandforskning 
(projekt #95) fattades på årets sista möte. Enligt planen inleds projektet våren 2015. 
Projektet för kartläggning av internationellt samarbete nedlades. 

 
 
Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland rf  

Utbildning 
Mångfalden, identifieringen och erkännandet av kompetens ökade inom det egna 
systemet (ungdoms-, dam-, larmavdelningens veckoövningar, kurser, edu.spek.fi, haka-
hantering) så att edu.spek.fi Moodle fick 19 öppna kurser för brandkårer vars material kan 
användas i veckoövningarna.  
 
Utbildningen för kursledare och utbildare lyckades bättre än planerat. Enligt 
brandkårsregistret Haka finns det ca 450 personer med behörighet att leda 633 kurser. 
Det är hälften av befälet och underbefälet i Finland. Via Haka kan kursledare och 
utbildare utnyttja det förnyade och uppdaterade undervisningsmaterialet. 
Räddningsinstitutet fastställde undervisningsplanen för brandkårsutbildningen som utgör 
grunden för utbildningsreformen. Utbildningsmaterial förnyades inte på grund av 
sparbehov. Planen för reformen av undervisningsplanen blev klar och godkändes av 
SPEK:s styrelse.   
 
Även samarbetet med aktörer utanför medlemskåren har ökat. En gemensam kurs i första 
insats planeras tillsammans med Finlands Röda Kors och Finlands Sjöräddningssällskap. 
Tillsammans med yrkeshögskolan Metropolia och Finlands Brandbefälsförbund utvecklas 
och ordnas utbildning i ny bilteknik och räddningsverksamhet. 
 
Räddningsförbundens brandkårsutbildning genomfördes i regel planenligt. Några 
planerade kurser inhiberades på grund av räddningsverkens knappa ekonomiska resurser.  
 
Målet var att avtala om ordnandet av brandkårsutbildning med alla parter. Utkasten till 
avtalen blev klara, men undertecknandet av avtalen sköts upp till början av 2014. Planen 
för veckoövningar och abetsskiftsutbildning blev klar först i slutet av året. Det 
reserverades inte tillräckligt med tid för en planenlig presentation av projektet eller 
sökning av samarbetspartner. Därför fick projektet inte denna gång tillräckligt många 
räddningsverk som samarbetspartner. Projektet fick dock ett positivt mottagande. 
Letandet efter samarbetspartner fortsätter våren 2014. De två planerade eSPEK-
studiehelheterna inhiberades på grund av alltför få deltagare. 
 
Verksamhetens viktigaste prioriterade områden var enligt understödsbeslutet: 
Kursledarnas pedagogiska och innehållsmässiga kompetens är tidsenliga, och läroplanen 
för brandkårsutbildningen motsvarar räddningsväsendets behov. Kommittén för 
brandkårsutbildningen fattade ett beslut 25.1.2013 om att satsa på utvecklingen av 
utbildningen. Således uppnådde brandkårsutbildningen inte det målsatta antalet 
utbildningsdagar, men understöd har allokerats till andra funktioner på ett kvalitativt 
effektivt sätt.  
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Responsen på det elektroniska utbildningsmaterialet var positiv av både utbildare och 
deltagare. Efter studiedagarna uppdaterar läromedelsförfattarna materialet enligt 
responsen.  
 
Materialproduktion och e-tjänster 
Både kursledare och utbildare samt deltagare har gett positiv respons på det elektroniska 
utbildningsmaterialet. Kursdeltagarna önskar sig ännu mer distans- och nätstudier. 
Utbildarna vill ha mer regionala fortbildningsdagar. 
Reformen av ledarutbildningen för brandkårsungdomar inleddes. Handbok för 
brandkårsungdomar: Kipinä är klar till innehållet. Under året blev säkerhetsguiden för 
arbetet med brandkårsungdomar klar, och utbildningsmaterialet för larmproviantering 
uppdaterades. 
Utbildarmaterialet för rökdyknings- och yträddningskursen uppdaterades. 
 
Användningen av brandkårsregistret Haka ökade och blir allt mångsidigare. Antalet aktiva 
personer som registrerats i Haka är 31 357 (enligt läget 1/2014).   
Under året administrerades följande webbplatser: vuodenpalomies.fi (779 besök), 
palomuseot.fi, palokuntaan.fi (12 243 besök) och HAKA-brandkårsregistret (115 591 
besök).  
 
Forskning 
De viktigaste prioriterade områdena inom forskning var utgivning av undersökningar och 
böcker, seminarier och gemensamma projekt som fått en bra start. Nätverkandet var 
aktivt, och man deltog i bland annat evenemang som behandlade frågor om 
medborgarsamhället, förberedde nya projektansökningar och deltog i olika strategiska 
processer. Forskningsevenemangen genomfördes bättre än väntat. Här följer några 
exempel på evenemang och antal deltagare: Seminariet Yksilöturvallisuutta etsimässä -
seminaari (På spaning efter individuell säkerhet) 17.1 (60 anmälda), 24/365 – boken 
Palokuntalaisuus Suomessa (Brandkårsverksamhet i Finland) och utgivningsevenemang 
22.3, boken Pelastustoimen tilinpäätös; Analyysi suomalaisen pelastustoimen nykytilasta 
(Räddningsväsendets bokslut; Analys av räddningsväsendets nuläge i Finland) och 
utgivningsevenemang 17.5, Kuntien varautumisseminaarin suunnitteluun osallistuminen 
(Kommunernas deltagande i planeringen av beredskapsseminariet) 19–20.3. Ett 
gemensamt projekt där brandmännens exponering mot rökgaser undersöks pågår 
tillsammans med Suomen Palomiesliitto, THL och SPPL. Statistikföringen av mängden 
larmprovianteringsuppgifter som utförts av brandkårsdamer inleddes.  
 
Upplysning och rådgivning 
Målet var att öka medborgarnas medvetenhet om riskerna i sin närmiljö och lära dem att 
förebygga olyckor och eldsvådor proaktivt. Det kvantitativa målet för 
säkerhetskommunikationen var över 100 miljoner kontakter. Över hälften säger sig agera 
enligt målet för kommunikationen. Vad gäller verksamheten som är föremål för allmänt 
understöd ser målet ut att ha uppfyllts.  
 
Radiokampanjen på 112-dagen genomfördes planenligt med förnyade inslag. Deltagandet 
i mässor och publikevenemang var något större än planerat. Två av SPEK:s broschyrer 
förnyades: en version på klarspråk redigerades av Paloturvallisuutta kotona i samarbete 
med Selkokeskus. Meddelanden skickades planenligt, och utifrån dem gavs något fler 
intervjuer till medier än väntat.  
 
På traditionsdagarna för brandförebyggande föddes en idé om att förbättra 
brandsäkerheten i fängelserna: möjligheterna att realisera idén om rökfria celler reds ut. 
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Räddningsbranschens förhandlingsdagar i december: ett stort antal säkerhetsansvariga 
från företag och andra organisationer fick en översikt över aktuella frågor relaterade till 
bränder. De uppställda målen uppnåddes på alla delområden: rådgivning/arbetsgrupper, 
medieuppföljning, guider.  
 
Inom facklitteratur överträffades målet att redigera eller uppdatera tre guider: 
vindkraftverks brandsäkerhet, campingområdens säkerhet och en 
räddningsplaneringsguide för företag gavs ut. Arbetet med att uppdatera guiderna på 
webbplatsen (http://www.spek.fi/Suomeksi/Paloturvallisuus/Oppaita) inleddes med 
uppdatering av guiden för första släckning. Det internationella brandförebyggande arbetet 
börjar ge bra information i både rådgivningen och arbetsgruppsarbetet i Finland.   
 
Publiceringen av de uppdaterade guiderna på webben förtydligade och snabbade upp hela 
processen, eftersom man i sakkunnigverksamheten kan fokusera på innehållsproduktion 
medan tryckningen och utgivningen av guiden sker i sin egen takt. 
   
Det är svårt att bedöma säkerhetskommunikationens effekter, men tillsammans med 
andra brandsäkerhetsfrämjande åtgärder kan man konstatera att antalet dödsfall i bränder 
i Finland har minskat med tiotals personer per år och byggnadsbränderna med rentav 
över 10 procentenheter. Kontakter via kommersiella medier fås i den grad som de säljs, 
men om man ser på antalet intervjuer så kan man konstatera att redaktörerna är 
intresserade av brandsäkerheten.  
 
En positiv aspekt i sociala medier är det goda samarbetet mellan olika aktörer inom 
räddningsbranschen. I arbetsgruppsverksamheten har man främjat faktureringen av falska 
brandlarm. Avgifterna har bidragit till att minska mängden falska larm. Sedan 2010 har 
mängden falska larm minskat med ca 10 procent. ST-kortet för brandtåliga 
ledningssystem förbereddes och man deltog i rekommendationsgruppen för 
brandvarnare, som är ett organ som ger rekommendationer relaterade till branddetektorer 
och som verkar i anslutning till Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiö.  
 
Kommunikationskommittén inledde verksamheten på nytt. Den kan ta ställning till olika 
funktioner inom säkerhetskommunikationen. Meddelanden tas också emot av olika 
arbetsgrupper som främjar säkerheten, och det var bland annat utifrån en sådan grund 
som en version på klarspråk redigerades av broschyren Paloturvallisuutta kotona.  
 
Sociala medier kräver fortlöpande satsningar. Verksamheten i sociala medier har fått en 
bra och aktiv start, men det behövs hela tiden gemensam planering. Eftersom Facebook 
ser ut att utvecklas åt ett håll där man måste betala för att få synlighet gäller det att 
överväga andra kanaler. I höstas började SPEK använda Twitter. Möjligheterna att 
utnyttja alla alternativ på webben borde undersökas. Än så länge behandlas brandsäkerhet 
i hemmet rätt lite i elektroniska medier. Å andra sidan måste man vara kritisk mot 
praktiskt åskådliggörande av tekniska/funktionella frågor på webben.   
 
Evenemang 
Evenemanget Brandkåren i Finland 175 år samlade flera bakgrundsorganisationer och 
sammanlagt 246 deltagare. I anslutning till jubileumsåret utdelades jubileumsmedaljer till 
74 personer och 6 organisationer. Medaljen beviljades för initiativ till sådan verksamhet 
som blivit rutin inom räddningsbranschen.  
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I samband med presskonferensen under brandsäkerhetsveckan ordnades också en utrymningsövning i Porolahti 
skola i Helsingfors. Kuva: SPEK ry 

 
 
Annat 
Överbrandman Seppo Hiltunen valdes till Årets Brandman 2013 i samband med 
evenemanget Brandkåren i Finland 175 år 29.8.2013. Etelä-Savon nuorisotyötoimikunta 
valdes till årets arbetare för brandkårsungdomen. Valet offentliggjordes på SPEK:s 
beredskapsseminarium 9.11.2013.  
 
Hjälpmedlet för rekrytering av brandkårsmedlemmar som byter ort slopades på grund av 
den knappa budgeten. 
Brandkårsmedlemmarna har tillsammans utarbetat en egen vision med hjälp av enkäter 
och seminarier. 
 
Generellt sett har räddningsverkens uppskattning av frivilliga och avtalspersonal ökat, och 
det samma gäller även tillgängligheten. Räddningsverken följer allt noggrannare upp 
antalet utbildade personer och strävar därigenom efter att styra utbildningen till regioner 
med det största utbildningsbehovet. Satsningarna på ungdomsavdelningarnas verksamhet 
har bidragit till att personer sökt sig till alarmavdelningar och utbildning. Även om 
omsättningen på ungdomsavdelningen är stor, bär arbetet frukt eftersom rekryteringen av 
personer till alarmavdelningen sker effektivast via ungdomsavdelningen.   
 
Antalet medlemmar i brandkårer uppskattas ha stigit även om antalet brandkårer 
minskade under året (709 Kujala – Hjelt, 2013). Organisationsverksamhetens resultat 
handlar om uppfyllandet av målen för ungdomsverksamhet som förebygger 
marginalisering bland annat genom regional lägerverksamhet för brandkårsungdomar, 
utveckling av funktionsförmågan hos organisationer inom räddningsbranschen och 
samarbetet bland annat genom räddningsförbundsrundor. Dessutom har man påverkat 
människornas och organisationernas kompetens och beredskap i säkerhetsfrågor genom 
organisering av verksamheten enligt AS1-konceptet. Enligt en utredning är närmare 90 
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procent av brandkårerna intresserade av att ordna utbildning enligt AS1-konceptet, vilket 
bildar en god grund för utvecklingen av konceptet i SPEK-gruppen och brandkårerna. 
 
En framtida utmaning är att hitta nya metoder och verksamhetsformer. Brandkårerna ska 
producera allt mer medborgarverksamhet utöver larmverksamheten. Dessutom bör 
samarbetet mellan organisationerna inom räddningsbranschen och SPEK-gruppens 
verksamhet samt utvärderingen av tjänsterna och produkterna vidareutvecklas.   
 
Palotarus 
Användningen av Palotarus kurs- och lägerområde minskade från 2012. Evenemangen 
samlade totalt 2 213 deltagare (2 512 år 2012), antalet bokningar var 37 st. (50 st. 2012), 
och det totala antalet inkvarteringsdygn minskade från 95 till 75. Området vidtog åtgärder 
för att lätta upp kostnadsstrukturen vars effekt var ca 10 000 euro. Två mögelskadade 
baracker revs och uppgörandet av en övergripande skogsvårdsplan inleddes tillsammans 
med forstinstitutet Evo. 

 
 
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 2,38 miljoner euro 
fördelade på 32 olika FoU-projekt för förebyggande av bränder och förbättring av 
räddningsverksamheten. De beviljade specialunderstöden fokuserade på bland annat 
räddningsverkens gemensamma utvecklingsprojekt, utredningar om hela 
räddningsbranschen, utveckling av datasystem för räddningsbranschen, utredningar om 
tillgången till frivillig personal, projekt för brandmännens arbetsförhållanden i samarbete 
med social- och hälsovården, beaktande av ny bilteknik i räddningssituationer, åtgärder 
relaterade till äldre personers boendesäkerhet, säkerhetsutbildning i glesbygden, eldstäders 
och lätta skorstenars brandsäkerhet, mediekampanjer riktade till allmänheten samt i 
synnerhet aktiverande upplysningsprojekt och kampanjer riktade till barn och ungdomar.  
 
 
De understödsbeslut som fonden fattade under 2013 finns i bilaga 1 till 
verksamhetsberättelsen. 
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Under Kaarinan VPK:s En dag på brandstationen fick barn släcka en eld med riktig  släckare. Kuva: SPEK ry 
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Innovationspriset 2013  
 

Styrelsen utlyste Innovationspriset 2013 för ansökan på sitt möte 30.10.2012. 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 för innovationspriset gick ut 31.3.2013, och fram till dess hade fonden 
mottagit prisförslag från 16 sökande. Brandskyddsfondens styrelse uppmärksammade två 
förslag, men huvudpriset delades inte ut. Fondens utvecklingspenning beviljades för 
vidareutveckling av förslaget om säkerhetsband (Turvanauhat) av disponenten för 
Helsingfors räddningsverk Mauri Raitanen och rektorn för Helsingfors stads 
räddningsskola Matti Waitinen. Fondens hedersomnämnande gick till styrgruppen för 
systemet HALI, som är ett system för förkörsrätt för utryckningsfordon vid trafikljus. 
Mottagarna av Innovationspriset 2013 offentliggjordes på Räddningsväsendets 
aktualitetsdagar 29.8.2013 i Åbo. Vartdera priset var värt 2 000 euro. 

 
Förslaget om skyddsband är en bra metod för egenkontroll för fastighetsbolag, företag, 
disponenter och invånare samt vid behov ett sätt för myndigheterna och räddarna att 
ingripa i olycksriskerna. Säkerhetsband används för att ge information om olycksrisken till 
den person som kanske oavsiktligt orsakar fara genom att till exempel lämna bilen på en 
räddningsväg eller barnvagnen i en trappuppgång. Säkerhetsbandet fästs med hjälp av en 
länk t.ex. runt vagnens handtag och tillsluts med självhäftning. När det gäller 
räddningsvägar, kan man ha i användning två olika versioner av bandet, varav den ena 
används av fastighetsbolagen eller företagen och den andra av räddningspersonalen. På 
bandet trycks kontaktuppgifterna till områdets räddningsverk. Förslaget om 
säkerhetsband är ett exempel på en ny sorts säkerhetskommunikation.  

 
 

HALI – systemet för förkörsrätt för utryckningsfordon vid trafikljus styr trafikljuset 
så att det visar grönt för utryckningsfordon när de kommer till korsningen från vilken 
riktning som helst. Trafikljuset slår automatiskt om till grönt i god tid. Funktionen baserar 
sig på satellitnavigering och trådlös datakommunikation samt utvecklad hantering av 
geografisk information. Med hjälp av systemet för förkörsrätt blir körsituationen tydlig 
både för utryckningsfordonsföraren och den övriga trafiken.  
 
Styrgruppen består av Jukka Talvi från Uleåborgs stad, Kari Malinen från räddningsverket 
i Uleåborg-Koillismaa, Mikko Malmstedt från räddningsverket i Uleåborg-Koillismaa, Jani 
Huttula från Norra Österbottens NTM-central och Samu Oja från Signal Partners Oy. 
Trafikingenjör Jukka Talvi har ansvarat för utvecklingen av systemet. 
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Utvärdering av byggnadsunderstödets effektivitet 
 
I enlighet med styrelsens riktlinjer har Brandskyddsfonden inlett en extern 
effektivitetsutvärdering av de bidrag fonden beviljat enligt understödsslag. I enlighet med 
fondens nya strategi är målet att uppnå den största möjliga effekten med varje beviljad 
euro i understöd. Effektivitetsutvärderingen av det allmänna understödet till 
organisationer inom räddningsbranschen genomfördes 2012. Effektivitetsutvärderingen 
av byggnadsprojekten genomförs 2013–2014. I projektet intervjuas ca 50 aktörer inom 
räddningsbranschen eller andra branscher (bl.a. räddningsdirektörer, räddningsväsendet 
vid regionförvaltningsverken och direktörerna för ansvarsområdet för beredskap samt 
byggnadsprojekthandläggare och representanter för inrikesministeriet, fonden och 
kommunsektorn), och utifrån besök utvärderas två byggnadsprojekt som fonden 
finansierat samt stiftas grundlig bekantskap med frågor om offentligt och allmännyttigt 
byggande och fondens praxis för understöd för byggnadsprojekt. Verkstäderna i 
anslutning till projektet ordnas 2014, och rapporten blir klar hösten 2014.  
 
Syftet med utvärderingen av byggnadsprojekt är att analysera behovet, betydelsen, 
ändamålsenligheten och effekten av Brandskyddsfondens understöd för byggnadsprojekt. 
Utvärderingen görs enligt mottagargrupp (kommuner, räddningsväsendets regioner och 
avtalsbrandkårer), och granskningen genomförs både enligt regionförvaltningsverkens 
regioner och på nationellt plan. Regionala särdrag utreds även enligt räddningsverk. 
Utifrån den insamlade informationen gör man upp en beskrivning av nuläget och en 
analys av den offentliga finansieringen av byggandet samt andra finansieringsformer. 
Resultaten av utvärderingen utnyttjas under de kommande åren vid utvecklingen av 
villkoren för beviljande av understöd för byggnadsprojekt. Utredningen omfattar också en 
utvärderingsram för byggnadsprojekten. 
 
Konkurrensutsättningen av effektivitetsutvärderingen av understödet för byggnadsprojekt 
genomfördes enligt Hansels ramavtal om förenklat upphandlingsförfarande mellan 
leverantörerna av Ledningens konsultationstjänster. Tre anbud mottogs fram till utgången av 
tidsfristen 21.8.2013. Av dem valde Brandskyddsfonden tillsammans med 
inrikesministeriets grupp för upphandlingsärenden HMV Service Economy Oy. Avtalet 
undertecknades 4.10.2013, och den preciserade verksamhetsplanen för projektet 
presenterades för fondens styrelse 26.11.2013. 

 
Utvärderarna (från vänster) Senior Advisor Tapio Huomo, HMV Group, Senior Advisor Jukka 
Kallio, HMV Service Economy Oy och Senior Advisor Heikki Lonka, HMV Group.   
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1.3 Funktionell effektivitet, resultat och kvalitetsledning  
 
År 2013 fattade styrelsen sammanlagt 368 beslut. Av dessa var 306 understödsbeslut, 31 
beslut om förändring eller förlängning, 12 administrativa beslut och 19 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.   
 
Fondens sekretariat gjorde under verksamhetsåret en arbetsinsats som motsvarade nästan 
fyra årsverken. Det här är en betydlig ökning jämfört med föregående år (3,46).  Värt att 
notera är att endast fondens egna anställda har medräknats i årsverken i 
produktivitetskalkylerna.  

 
Mängden beslutsärenden som behandlades vid styrelsens möten ökade något, även om 
understödsbesluten minskade från året innan. Antalet redovisningar (273 st.) som 
sekretariatet behandlade var något lägre än året innan (306 st.). Den arbetsinsats som 
under verksamhetsåret nedlades på den förnyade strategin och andra utvecklingsåtgärder 
syns inte i siffrorna.  

 
Andelen godkända ansökningar sjönk från året innan, men de beviljade understöden var 
något större i genomsnitt än under tidigare år. Antalet beslut per möte var ungefär på 
samma nivå som 2012. Vad gäller jämförelsetalen för 2011 gäller det att notera att 
styrelsen bara sammanträdde sex gånger under året. Det ena nyckeltalet för ekonomin 
steg och det andra sjönk något från året innan. Produktivitetssiffrorna sjönk däremot 
något på grund av det minskade antalet behandlade redovisningar och ökningen i antalet 
årsverken. Verksamhetskostnaderna var fortsatt låga, kring drygt tre procent. 
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Funktionell effektivitet, produktivitet och kvalitetsledning 
Brandskyddsfondens funktionella effektivitet, produktivitet och kvalitetsledning     
Verksamhetsvolym 2013 2012 2011 
Styrelsemöten 7 7 6 
Expertjuryns och innovationsprisjuryns möten, totalt 3 3 3 
Utredningar av utomstående 1 1 0 
Publikationer 2 2 0 
Nyhetsbrev 2 4 6 
Sekretariatets årsverken 3,96 3,46 2,82 

    Beslut fattade av styrelsen, totalt 368 360 402 
understödsbeslut 306 313 321 

beslut om ändring eller förlängning 31 27 36 
beslut om återkrav 3 0 0 

administrativa beslut 12 9 23 
beslut om rättelse 1 0 2 

övriga beslut 15 11 20 
Redovisningar handlagda av sekretariatet 273 306 289 
Ärenden handlagda av sekretariatet, totalt 641 666 691 
Positiva understödsbeslut 171 229 229 

    Fondens ekonomi 2013 2012 2011 
Verksamhetskostnader, euro* 341 995 351 255 250 954 
Kostnader inom överföringsekonomin, euro 8 622 027 9 266 800 9 801 049 
Influtna brandskyddsavgifter, euro 10 005 359 9 565 934 9 199 371 
Nya understödsbeslut totalt, euro 9 074 447 10 219 790 10 560 306 
Dispositionsplan för fondens medel, euro 9 740 000 9 815 000 9 768 000 
Disponerade medel, euro 9 416 442 10 566 045 10 703 866 

    Nyckeltal 2013 2012 2011 
Andel godkända ansökningar, % 55,9 % 73,2 % 71,3 % 
Genomsnittligt beviljat belopp, euro 53 066,94 44 627,90 46 114,87 
Beslut per styrelsemöte 53 51 67 
Lönsamhet 1: verksamhetskostnader/beslut, euro  929 976 624 
Lönsamhet 2: verksamhetskostnader/handlagda ärenden, euro 534 527 363 
Produktivitet 1: beslut/årsverken i sekretariatet 92,9 104,0 142,6 
Produktivitet 2: handlagda ärenden/årsverken i sekretariatet 161,9 192,5 245,0 
Handlagda ärenden i sekretariatet/månad, genomsnitt 53,4 55,5 57,6 
Effektivitet 1: Andel ansökningar som handläggs inom 3 månader, % 89,2 % 95,2 % 92,1 % 
Effektivitet 2: Andel redovisningar som handläggs inom 2 månader, % 97,4 % 93,8 % 97,6 % 
Längsta handläggningstid för ansökan eller redovisning, arbetsdagar 207 n. 130 90 
Verksamhetskostnadernas andel av kostnaderna inom överföringsekonomin, % 3,97 % 3,79 % 2,56 % 
Verksamhetskostnadernas andel av influtna brandskyddsavgifter, % 3,42 % 3,67 % 2,73 % 
Planmässighet: andel av dispositionsplanen som förverkligas, % 96,7 % 107,7 % 109,6 % 

* Handläggningstiden för den andra ronden för ansökningar om specialunderstöd var 3 månader 3 dagar 2013. 
** Obetalt understödsförskott för understöd om vilket beslut fattades vid mötet 6.2.2013. 

23 
 



 

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 – 
89,2 procent av alla ansökningar fick ett beslut inom tre månader. Av de ansökningar 
som överskred den målsatta handläggningstiden var 30 stycken ansökningar om 
specialunderstöd i andra ronden. Handläggningstiden för dem var tre månader och tre 
dagar, eftersom mötestiden sköts upp till första veckan i september.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. Sammanlagt 97,4 procent av redovisningsansökningarna 
(266 st.) behandlades inom den målsatta tiden. Två redovisningar som handlade om 
obetalda understödsförskott hade en handläggningstid på över ett halvt år.   

 
 
Understödsbeslut fattade av styrelsen 2013 

 
Antalet understödsbeslut (304 st.) som fondens styrelse fattade 2013 var något lägre än 
året innan (313 st.), och även antalet jakande beslut (173 st.) var lägre än året innan (229 
st.). Totalt 30,74 miljoner euro ansöktes i understöd (2012: 30,74 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 %). 
 
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 2013 2012 2011 

Understödsansökningar Antal % Antal % Antal % 
0-3månader 273 89,2 % 298 95,2 % 302 94,1 % 

3-6 månader  33 10,8 % 14 4,5 % 19 5,9 % 
över 6 månader 0 0,0 % 1 0 % 0 0 % 

Redovisningsansökningar Antal   Antal % Antal % 
0-2 månader  266 97,4 % 287 93,8 % 282 97,6 % 
2-6 månader  5 1,8 % 19 6,2 % 7 2,4 % 

över 6 månader 2 0,7 % 0 0,0 % 0 0,0 % 
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Understödsbeslut och behandlingsmöte 2012 2011   2010   
  Antal Understöds-

belopp 
Antal Understöds-

belopp 
Antal Understödsbelopp 

Alla understödsbeslut, antal och sökt 
understödsbelopp, € 306 28 156 742 313 30 737 638 321 30 013 307 
Beviljade understöd, antal och 
understödsbelopp, €  171 9 124 447 229 10 219 790 229 10 560 306 
Procentandel för godkända ansökningar 
och procentandel för beviljat understöd i 
förhållande till sökt  55,9 % 32,4 % 73,2 % 33,2 % 71,3 % 35,2 % 
Ansökningar om allmänna understöd 
(26.11.2013)             
Ansökningar, antal och sökt 
understödsbelopp 5 2 923 725 5 3 173 128 5 3 213 888 
Beviljade understöd, antal och 
understödsbelopp, €  5 2 770 000 5 2 720 000 5 2 715 000 
Procentandel för godkända ansökningar 
och procentandel för beviljat understöd i 
förhållande till sökt  100,0 % 94,7 % 100 % 85,7 % 100 % 84,5 % 
FoU-projekt, upplysning, läromedel, stipendier (6.2.2013, 11.3.2013 och 3.9.2013) 
Ansökningar, antal och sökt 
understödsbelopp 53 3 779 025 54 4 703 317 61 5 487 733 
Beviljade understöd, antal och 
understödsbelopp, € 32 2 376 596 32 2 574 897 38 2 922 390 
Procentandel för godkända ansökningar 
och procentandel för beviljat understöd i 
förhållande till sökt 60,4 % 62,9 % 59,3 % 54,7 % 62,3 % 53,3 % 
Materielprojekt (inkl. systemprojekt) (23.4.2013) 
Ansökningar, antal och sökt 
understödsbelopp 113 6 801 788 90 2 195 762 110 2 685 052 
Beviljade understöd, antal och 
understödsbelopp, € 23 1 413 093 51 1 063 776 59 1 436 310 
Procentandel för godkända ansökningar 
och procentandel för beviljat understöd i 
förhållande till sökt 20,4 % 20,8 % 56,7 % 48,4 % 53,6 % 53,5 % 
Understöd för byggnadsprojekt 
(11.3.2013)             
Ansökningar, antal och sökt 
understödsbelopp 32 14 386 816 35 20 291 145 35 18 305 957 
Beviljade understöd, antal och 
understödsbelopp, € 12 2 320 876 12 3 510 600 18 3 193 700 
Procentandel för godkända ansökningar 
och procentandel för beviljat understöd i 
förhållande till sökt 37,5 % 16,1 % 34,3 % 17,3 % 51,4 % 17,4 % 
Mindre materielunderstöd för avtalsbrandkårer (alla möten) 
Ansökningar, antal och sökt 
understödsbelopp 103 265 388 129 374 286 110 320 677 
Beviljade understöd, antal och 
understödsbelopp, € 99 243 882 129 350 517 109 292 906 
Procentandel för godkända ansökningar 
och procentandel för beviljat understöd i 
förhållande till sökt 96,1 % 91,9 % 100 % 93,6 % 99 % 91,3 % 

 
 
Kvaliteten i den understödda verksamheten och i de interna processerna  

 
Fonden 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 
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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. 
 
Fonden satsade ytterligare på kommunikation under verksamhetsåret. På 
Brandskyddsfondens webbplats (www.psr.fi) finns allt centralt material relaterat till 
fonden såsom ansökningsblanketter, anvisningar för ansökan och redovisning, 
lagstiftning, meddelanden om beslut, protokoll, boksluts- och planeringshandlingar, 
kontaktuppgifter samt kommunikationsprodukter såsom nyhetsbrev och allmänna 
presentationer. Under verksamhetsåret hade fonden ställvisa problem med den tekniska 
administrationen av fondens webbplats. Problemen har dock lokaliserats och 
reparationsarbete pågår. Två fyrasidiga nyhetsbrev skickades. Under verksamhetsåret 
annonserade fonden i branschtidningar, och nya kommunikationsmetoder planerades för 
både mottagare och intressenter. Under 2014 kommer fonden att ha en egen monter på 
säkerhetsmässan Turvallisuus 2014 i Jyväskylä. Reformer planeras också i 
nätkommunikationen.   
   
Fonden strävar efter att säkerställa ansökningarnas kvalitet bland annat genom formella 
utlåtandeförfaranden. Dessutom granskar regionförvaltningsverket ansökningarna om 
materiel- och byggnadsprojekt och prioriterar ansökningarna i sin region. Syftet med 
förfarandet är att säkerställa den regionala kunskapen de regionala behoven i 
beslutsfattandet. 
   
Den som ansöker om specialunderstöd för FoU-projekt ska bifoga en tabell med 
resultatmål till ansökan. Syftet är att säkra att sökanden redan vid ansökan har övervägt 
vilka resultat projektet kommer att ge och när resultaten kommer att synas. Före 
beslutsförslag görs upp bedöms FoU-projektens kvalitet av sekretariatets sakkunnigråd 
som består av nio sakkunniga inom räddningsbranschen. Sedan början av 2014 har 
sakkunnigrådet haft en utvärderingsram för projekt med vars hjälp ansökningarna 
poängsätts.   
 
   

Elektronisk dokument- och ärendehantering  
 

Den elektroniska ärendehanteringen vidareutvecklas. För närvarande ansöks allmänna 
understöd och specialunderstöd för FoU-projekt helt elektroniskt. Dessutom kan 
ansökningar om mindre understöd för avtalsbrandkårer, förslag till innovationspris samt 
redovisningar av alla slags understöd skickas till fonden elektroniskt. Arkivverket har 
beviljat ASDO-systemet för ärende- och dokumenthantering tillstånd för elektronisk 
lagring. 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. 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. År 2014 ändras ASDO:s 
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användargränssnitt helt och hållet. Reformen möjliggör flera nya former av elektronisk 
ärendehantering. 
 
Fonden deltar i projektgruppen för elektronisering av inrikes EU-fonder och reder för sin 
del ut införandet av ifrågavarande plattform för ansökningar om understöd hos fonden. 
Införandet av plattformen för elektronisk ärendehantering sker tidigast i början av 2016. I 
applikationen kan sökande spara sina ansökningar och andra dokument relaterade till 
understöd direkt i systemet som är kopplat till fondens elektroniska dokumenthantering. 
 
Fondens registratorskontor flyttades till ministeriets förvaltningsenhet 1.1.2014.  
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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 2013: 
 
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 Jussi Rahikainen, Finlands Kommunförbund  
Suppleant Chefen för samhällstekniken Kirsi Rontu 

 
Räddningsdirektör Jari Hyvärinen, räddningsbranschens organisationer 
Suppleant Specialforskare Brita Somerkoski 

Riksdagsledamot Ari Torniainen  
Suppleant Kriminalkommissarie Oiva Kaltiokumpu 

Riksdagsledamot Leena Harkimo 1.1.–30.4.2013 
Riksdagsledamot Kari Tolvanen 1.5.2013- 
Suppleant Brandförman Jari Larikka 

Räddningsdirektör Piia Vähäsalo 
Räddningsdirektör Simo Tarvainen (suppleant 1.4.2013-) 

 
Brandskyddsfondens styrelse 2013. Från vänster Kari Tolvanen, Jussi Rahikainen, Mika Kättö, Kari 
Hannus, Jari Hyvärinen, Simo Tarvainen och Petri Mero. Riksdagsledamot Ari Torniainen saknas på 
bilden. Kuva: Hanna Paakkolanvaara.  
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Fondens styrelse har i uppdrag att fatta beslut i ärenden som är viktiga och omfattande 
med tanke på fondens verksamhet och ekonomi samt att ordna bokföringen och 
medelförvaltningen ändamålsenligt. I enlighet med fondlagen består Brandskyddsfondens 
styrelse av styrelseordförande och sju medlemmar med en personlig suppleant. 
Inrikesministeriet utnämner styrelseordföranden samt medlemmarna och suppleanterna 
för en treårig mandatperiod. Den sittande styrelsens mandatperiod går ut 28.2.2014. 
Inrikesministeriet bereder den nya styrelsens sammansättning för mandatperioden 
1.3.2014–28.2.2017. Enligt 4 § i Statsrådets förordning om brandskyddsfonden 
(625/2003; ändr. 1085/2004) består styrelsen av en ordförande och som ledamöter en 
företrädare för inrikesministeriets räddningsavdelning, en företrädare för kommunernas 
centralorganisation, en företrädare för försäkringsbranschens centralorganisation samt 
fyra övriga medlemmar. Enligt etablerad praxis har styrelsen haft två riksdagsledamöter, 
en räddningsdirektör och en representant för räddningsbranschen. 

 
Fonden har satsat på styrelsearbetets kvalitet. År 2013 sammanträdde styrelsen sju gånger, 
och i samband med behandlingen av arbetsplanen för följande år fastställs alltid också en 
preliminär mötestidtabell för följande år. 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.  
Utvecklingsseminariet under verksamhetsåret ordnades 3.9.2013 efter styrelsens 
beslutsmöte i Tammerfors. Teman var implementering av fondens strategi, 
effektivitetsbedömningarna och ett besök till Birkalands räddningsverk.  
 
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. 
Personaladministrativt hör fonden till inrikesministeriet, och generalsekreteraren för sina 
personliga 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 2013 bestod nästan i sin helhet av brandskyddsavgifter som försäkringsbolag 
betalat till fonden för 2012 (10.005.358,76 €). 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 2013 (10.005.358,76 euro) är ca 4,6 
procent högre än 2012 (9 565 934,57 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. De influtna avgifterna under 2014 beräknas uppgå till 
omkring 10,105 miljoner euro.  
 

 
 

 * Ekonomiplan 2014–2016 
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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 22.11.2012 budgeten och dispositionsplanen för 2013. De avgifter som skulle 
redovisas 2013 uppskattades då uppgå till ca 9,74 miljoner euro, men utfallet på 10,0 
miljoner euro översteg den budgeterade summan. I budgeten, som godkändes 
26.11.2013, beräknades under 2013 ca 6,54 miljoner euro gå åt till att betala understöd på 
basis av tidigare givna beslut och nya beslut fattas för 9,41 miljoner euro. Sammanlagt 
3,71 miljoner euro skulle allokeras till nya beslut om byggnads- och materielprojekt, 2,72 
miljoner euro till allmänna understöd för organisationer, 2,65 miljoner euro till FoU-
projekt och 0,33 miljoner euro till mindre understöd för avtalsbrandkårer.  
 
I verksamhets- och ekonomiplanen reserverades sammanlagt 330 000 euro för fondens 
förvaltningsutgifter för 2013. De realiserade förvaltningsutgifterna var sammanlagt 341 
995 euro. De ökade förvaltningsutgifterna berodde bland annat på uppdateringen av 
programvaran Rondo R7 till version R8 (27 549 €) i och med övergången till KIEKU 
1.4.2013.  Kostnaderna för effektivitetsutvärderingen ingår i förvaltningskostnaderna. I 
sin helhet realiserades ekonomiplanen till 96,7 procent.  
 
Budgetutfall 2013 

 
 
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. De beviljade understöden betalas i regel samma år som de 
beviljats eller under de två därpå följande åren. Den andel av alla beviljade understöd som 
är obetald vid årets slut (förbindelser) redovisas i bokföringen under kortfristiga skulder. 
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De frigjorda förbindelserna för underrealiserade projekt om vilka beslut fattats under 
tidigare år uppgick till sammanlagt 406 749 euro 2013 (2012: 897 990 euro, 2011: 644 171 
euro). Sammanlagt 45 projekt slutfördes med kostnader som understeg budgeten, den 
genomsnittliga underskridningen var 9 038 euro per underrealiserat projekt, men 
spridningen var mycket stor: från en euro till 84 011 euro. Underrealiseringen beaktas för 
sin del vid fattandet av nya understödsbeslut och upprättandet av budgeten för 2014. 
Färre mindre understöd för avtalsbrandkårer ansöktes jämfört med tidigare år och för 
deras del underskreds dispositionsplanen (330 000 €) med 26,1 procent. Totalt beviljades 
243 882 euro i mindre understöd.  
 

 
1.5.3 Intäkts- och kostnadskalkyl  

 
I bokslutet redovisas talen från räkenskapsperioden 2013 i euro och jämförelsetalen för 
2012. 
 
Brandskyddsfondens intäkter 2013 bestod nästan i sin helhet av brandskyddsavgifter som 
försäkringsbolag betalat till fonden för 2012 (10 005 358,76 euro). För 
betalningsprestationer som eventuellt inte blivit redovisade fastställs en dröjsmålsränta 
(9,5 procent fr.o.m. den 1 januari 2009).  
 
Verksamhetskostnaderna sjönk från året innan med 9 259,27 euro (ca 2,6 %). 
Personalkostnaderna i intäkts- och kostnadskalkylen (24 179,96 euro) inkluderar endast 
styrelsens arvoden. Sekretariatets lönekostnader finns under Inköp av tjänster.  
 
Fonden köpte tjänster för totalt 306 629,90 euro under 2013 och för totalt 319 635,40 
euro under 2012. Kontot (43950000) för Inköp av tjänster från statens ämbetsverk och 
inrättningar omfattar lönekostnaderna för sekretariatets fyra anställda samt 
avtalsfaktureringarna från Servicecentralen för statens ekonomi- och personförvaltning. 
Under verksamhetsåret uppgick kontots kostnader till 281 947,40 euro och år 2012 till 
226 194,81 euro. De ökade kostnaderna beror främst på att personalen ökade från 3,46 
årsverken till 3,96 årsverken och på uppdateringen av Rondo R7 till version R8 i samband 
med övergången till Kieku (27 549 €). Under verksamhetsåret var sekretariatets 
lönekostnader inklusive lönebikostnader totalt 232 769,15 euro, jämfört med 205 251,31 
euro året innan.  
Utfallet av avtalscentralens avtalsfakturering var  21 629,25 euro för verksamhetsåret, 
vilket är ca 3,3 procent mer än året innan (20 943,50 euro). Å andra sidan bör man vad 
gäller inköp av tjänster beakta att fonden till skillnad från 2012 inte hade kostnader för 
jubileumsseminarier eller -publikationer under verksamhetsåret. Även kostnaderna för 
effektivitetsutvärderingen av byggnadsprojekt har periodiserats så att 75 procent av 
kostnaderna faktureras först under 2014.  
 
Inköp av varor, personalkostnader och övriga kostnader har inte nämnvärt förändrats 
från föregående år  
 
Jämfört med de influtna brandskyddsavgifterna var förvaltningsutgifternas andel mycket 
låg, ca 3,42 procent av de influtna brandskyddsavgifterna (2012: 3,67 %).  
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1.5.4 Balansräkning  
 
Brandskyddsfondens finansieringstillgångar (samlingskontofordran på staten) var vid 
ingången av räkenskapsperioden 15 669 217,28 euro och vid utgången 6 289 178,02 euro. 
På grund av den sena redovisningen har de influtna brandskyddsavgifterna för 2012 på 
10 005 358,76 euro bokförts bland kortfristiga resultatregleringar. Dessutom har en extra 
betalning av brandskyddsavgifter på 5 952,19 euro bokförts för 2014, eftersom summan 
inte längre kunde hänföras till 2013. 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.  
 
Fondens kortfristiga främmande kapital i slutet av räkenskapsperioden var 10 450 867,17 
euro, varav de kortfristiga leverantörsskuldernas andel var 634 554, 19 euro (346 439,99 € 
i slutet av föregående år) och obetalda åtaganden baserade på Brandskyddsfondens 
tidigare beslut till ett belopp av 9 758 771 euro (9 814 530 euro i slutet av föregående år). 
Dessa åtaganden syns i fondens kortfristiga resultatregleringar. Brandskyddsfondens 
öppna åtaganden enligt läget 31.12.2013 har redovisats i bilaga 16 till bokslutet. 
 
Brandskyddsfondens fordringar på försäkringsbolag och andra betalningsskyldiga för 
2013 beräknas uppgå till cirka 10,105 miljoner euro. I de brandförsäkringsavgifter som 
försäkringsbolagen uppbär ingår en brandskyddsavgift på 3 procent som i bolagens 
balansräkningar 31.12.2013 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 31.12.2014. Dessa belopp 
redovisas inte som fordringar i brandskyddsfondens bokföring. 
 
Besluten om allmänna understöd för 2014 (2 770 000 euro) fattades vid styrelsemötet 
26.11.2013. De allmänna understöden kommer i regel att utbetalas i efterhand med 
avräkning mot verifikat i tre omgångar under 2014. Understödstagaren kan ansöka om 
förskott för varje betalning. Dessa åtaganden är inte upptagna i de kortfristiga 
resultatregleringarna i balansräkningen 2013 utan räknas som åtaganden för 2014 och har 
inkluderats i kostnaderna inom överföringsekonomin (konto 82500000) och i de 
kortfristiga resultatregleringarna (konto 26190000) som nya beslut 1.1.2014.  
 
Räkenskapsperiodens överskott var 994 198,22 euro. Efter överföringen av överskottet 
uppgår fondens eget kapital till 6 216 777,33 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. 
 

1.5.5 Finansieringsanalys  
 

I fondens finansieringsanalys redovisas penningflödet i fondens egen verksamhet, 
penningflödet i överföringsekonomin samt penningflödet för finansieringen över en 
treårsperiod (2011-2013). Penningflödet för fondens egen verksamhet var 9,66 miljoner 
euro, vilket var ca 5,0 procent mer än 2012 (9,19 mn €). Överföringsekonomins 
bruttoutgifter 2013 (8,66 mn €) var 6,5 procent lägre (9,27 mn €) än året innan. 
Penningflödet för finansieringen uppgick till -0,37 miljoner euro, då det föregående år var 
0,65 miljoner euro. Fondens likvida medel (16 294 959,78 €) ökade från året innan 
(15 652 926,22 €) med 621 513,50 euro (4 %).  
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1.6 Utvärderings- och fastställelseutlåtande från den interna 
kontrollen  
 
 
1.6.1 Intern kontroll 
 

Statens revisionsverk har avgett mellanrapporter daterade 22.3.2013 om revisionen av 
Brandskyddsfonden för 2012 samt en årsrapport daterad 28.3.2013. 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. 
 
I revisorns mellanrapport konstateras om Brandskyddsfondens bokföring, förvaltning 
och bokslut att revisionen 2012 hänförde sig till intern kontroll relaterad till 
behovsprövade understöd som fonden beviljat. Som exempel granskades statsunderstöd 
som beviljats Järvenpään vapaaehtoinen palo- ja pelastusyhdistys ry, Kullaan VPK ry, 
Vasa FBK rf, Nurmijärven Keskus VPK ry, Päijänne-Tavastlands räddningsverk, Södra 
Savolax räddningsverk, Kinnula kommun och Räddningsinstitutet.  Revisionen av 
processen för ansökning, beviljande och utbetalning av åtta mindre understöd och 
specialunderstöd föranledde inga väsentliga anmärkningar i rapporten.  
 
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. Syftet med granskningen var att till denna del säkerställa att 
bokslutskalkylerna, bokföringen, de fondspecifika bilagorna och noterna till bokslutet var 
korrekta och att verksamhetsberättelsen i väsentliga delar gav riktiga och tillräckliga 
uppgifter om fondens operativa effektivitet 2012.  Inspektionsbesök gjordes till 
Brandskyddsfondens sekretariat och Södra Finlands regionförvaltningsverks 
verksamhetsställe i Helsingfors. Granskningen av 25 av fondens inköps- och resefakturor 
föranledde inga särskilda anmärkningar på bokföringen. Konteringen av de granskade 
inköps- och resefakturorna var korrekt, och anteckningarna om granskning och 
godkännande motsvarade de givna meddelandena. Även utgifterna hade periodiserats för 
rätt räkenskapsperiod.  
 
I revisorns årssammandrag konstateras det dessutom att revisionen hänfört sig till 
Brandskyddsfondens verksamhetsberättelse och bokslutskalkyler inklusive noter samt 
bokföringen som utgjort grunden för dessa uppgifter och redovisningen av effektiviteten, 
den interna kontrollen samt iakttagande av lagen om förordningen om 
Brandskyddsfonden och de centrala bestämmelserna om statsbudgeten.  
Enligt årssammandraget föranledde fondens bokslutskalkyler och noterna till dem inget 
väsentligt att anmärka på. Fondens verksamhetsberättelse innehåller en omfattande och 
exakt beskrivning av resultaten och effektiviteten 2012. Uppgifterna om verksamhetens 
effektivitet anses med hänsyn till fondens verksamhet vara korrekta och tillräckliga. 
Verksamhetens produktivitet försämrades något och lönsamheten försämrades från året 
innan. Orsaken till detta är att sekretariatets arbetsinsats under verksamhetsåret var 3,46 
årsverken, vilket var betydligt mer än året innan, då sekretariatets arbetsinsats var 2,82 
årsverken. Bokslutsanalysen i verksamhetsberättelsen föranledde inga väsentliga 
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anmärkningar. Det finns inte heller något att anmärka när det gäller bokföringen. Den 
interna kontrollens utlåtande om utvärdering och bekräftelse föranledde inte heller 
anmärkningar. I revisionen framkom inga felaktigheter eller missbruk vad gäller fondens 
medel. Fondens administration och verksamhet har skötts enligt de föreskrifter och 
bestämmelser som gäller dessa. Enligt revisorns årssammandrag är fondens faktiska 
ekonomiska situation fortfarande god. 
 

Ställningstaganden, utlåtanden och granskningsrapporter 2013  
 
Statens revisionsverk gav 28.3.2013 sin revisionsberättelse om Brandskyddsfondens 
verksamhet 2012. Enligt revisionsberättelsen har förvaltningen av och verksamheten i 
fonden skötts enligt gällande bestämmelser och föreskrifter och sålunda kunde fondens 
bokslut för 2012 fastställas. Revisorns mellanrapport samt sammanfattning för året har 
granskats i del 1.6.1. 
 
Inrikesministeriet gav 14.6.2013 sitt eget ställningstagande till bokslutet för fondens 
verksamhet år 2012. Enligt utlåtandet är uppgifterna i verksamhetsberättelsen och 
bokslutet riktiga, tillräckliga och tydliga. Enligt ministeriet har fonden bevarat sin aktiva 
inställning och utvecklat verksamheten. Fonden har beaktat responsen från tidigare år 
och utvecklingsåtgärder har vidtagits utifrån den. Centrala prioriterade områden 2012 var 
reformen av fondens strategi och utvärderingen av det allmänna understödets effektivitet. 
Understöden är avsedda för sådana projekt som inte omfattas av statens övriga 
finansieringssystem. 
 
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. 
Vitsordet gavs för andra gången. Fondens likviditet och ekonomi är fortfarande utmärkt 
och planeringen av verksamheten är på hög nivå. Även fondens operativa effektivitet 
(lönsamhet och produktivitet) kan anses vara god liksom tidigare år.  
 
Statens revisionsverk har granskat styrningen och förvaltningen av fonder utanför 
statsbudgeten och bland annat konstaterat att de styrande ministeriernas uppställning av 
resultatmål delvis varit otillräcklig. Enligt ministeriets ställningstagande kommer 
Brandskyddsfondens verksamhet att särskilt granskas i nästa års ställningstagande till 
bokslutet samt i utlåtandet om verksamhets- och ekonomiplanen ur detta administrativa 
och styrande perspektiv.  
 
Inrikesministeriet har 18.11.2013 gett ett utlåtande om Brandskyddsfondens 
verksamhetsplan 2014. Vid inrikesministeriet delegerades beredningen av utlåtandet till 
räddningsavdelningen, som beredde utlåtandet i samarbete med ministeriets 
ekonomienhet. Enligt utlåtandet har ministeriet inget att anmärka på vad gäller 
dispositionsplanen för fondens medel och budgeten 2014. Ministeriet anser att fonden 
bör införa den elektroniska ärendehanteringsplattformen och anpassa 
dokumenthanteringen till projekthanteringen för att effektivisera verksamheten ytterligare 
och höja produktiviteten.  
 
Enligt utlåtandet anser ministeriet fondens plan för effektivitetsutvärdering av 
understöden vara motiverad. Enligt utlåtandet borde man vid beredningen av 
utvärderingsramen för FoU-projektens effektivitet i första hand beakta 
räddningsväsendets forskningsprogram. Därigenom säkerställer man att FoU-projekten 
anknyter till hela branschens gemensamma mål. Ministeriet anser att det på grund av 
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harmoniseringen och samordningen av FoU-verksamheten vore motiverat för fonden att 
be om ett utlåtande om större projekt av ministeriet på ett separat avtalat sätt.  
 
Sammansättningen av sakkunnigrådet för FoU-projekt konstateras behöva komplettering 
i form av en person från räddningsverket för att samordna forskningsprojekten. 
Ministeriet föreslår att en förordning om sakkunnigrådet borde övervägas. I utlåtandet 
konstateras det att FoU-projekten borde kompletteras med en plan för genomförandet av 
effektivitetsutvärderingen av projektet samt för kostnaderna för en eventuell extern 
effektivitetsutvärdering. Räddningsverket föreslår att man borde överväga ett alternativt 
system för att utvärdera projektens kostnader och nytta samt mer detaljerade 
motiveringar av innehållet i och behovet av effektivitetsutvärderingar, eftersom de höjer 
kostnaderna för projekten.  
 
Brandskyddsfonden redde i början av verksamhetsåret ut momsens stödberättigande i 
räddningsväsendets materiel- och byggnadsprojekt. Utredningen inleddes i slutet av 2012. 
Syftet var att granska om momsandelen i räddningsväsendets materiel- och 
byggnadsprojekt blir en slutlig och verklig kostnadspost för inrättningarna och 
kommunerna – och således en stödberättigad del av projektet som bör beaktas när 
stödbeloppet beräknas. I slutet av 2012 gav Skatteförvaltningen och räddningsverken sina 
utlåtanden i ärendet. Behandlingen fortsatte i fonden vid styrelsens sammanträde i början 
av 2013 utifrån Kommunförbundets och Finansministeriets utlåtanden. I utlåtandet av 
Kommunförbundet 8.1.2013 konstateras det att eftersom momsen i anslutning till 
kostnader är en slutlig kostnadspost för kommunerna och således en ersättningsgill 
kostnad, borde ifrågavarande understöd täcka momsandelen även i fortsättningen. I sitt 
utlåtande 18.1.2013 konstaterade finansministeriet att det i säkerställandet av momsens 
upphandlingsneutralitet i lagstiftningen relaterad till kommunernas upphandling inte efter 
utlåtandet 31.3.2004/VM 5/034/2004 skett förändringar som skulle föranleda en 
revidering av utlåtandet. Vid sitt möte 6.2.2013 (p, 1/20013) konstaterade styrelsen 
utifrån utlåtandena att det inte i praktiken inträffat några förändringar i bedömningen av 
momsens stödberättigande. Eftersom momsen enligt de erhållna utredningarna anses bli 
en slutlig och verklig kostnadspost för räddningsverken och kommunerna i materiel- och 
byggnadsprojekt, ska momsen beaktas i sin helhet vid fastställandet av godkända 
kostnader för dessa projekt och i beräkningen av understödet. 

 
 
1.6.2 Uppgifter om fel och missbruk  
 

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

 
 
1.6.3 Uppgifter om återkrav  
 

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

Understödstagare Belopp € Anmärkning 

18.4.2013 Teuva kommun 5 898 € Brandskyddsfonden mottog en ändringsansökan till en 
ansökan om understöd daterad 19.12.2012 av Teuva 
kommun i vilken det meddelas att akutvårdsenheten övertar 
lokaler på 74 m2 av våningsytan i Teuva brandstation (904 
m2) från och med 1.1.2013. Lokalerna som övertas av 
akutvårdsenheten är 8,19 procent av brandstationens totala 
våningsyta. Enligt en tilläggsutredning daterad 6.2.2013 är de 
allmänna sociala utrymmenas andel dessutom 2,7 procent av 
brandstationens totala våningsyta. Enligt en utredning som 
sökanden skickat 2.1.2013 är brandstationsfastighetens 
nuvärde 143 609,69 euro (byggnadens balansvärde i 
bokföringen 31.8.2012). Brandskyddsfondens styrelse har 
vid sitt sammanträde 31.8.2012 tagit ställning till 
lokalsamarbetets konsekvenser för understöd som fonden 
beviljat för byggnadsprojekt i fall där en del av 
brandstationsfastigheten övertas av en akutvårdsenhet. 
Enligt ställningstagandet beaktas i återkravet för 
brandstationsfastigheten den andel av understödet som 
motsvarar de lokaler som övertas av akutvårdsenheterna. 
Vid beräkningen av återkravsbeloppet beaktas de år som 
egendomen som anskaffats med statsunderstöd stått 
oanvänd och fastighetens nuvärde. Beloppet som återkrävts 
av Teuvo kommun är 5 898 euro. 

24.10.2013 Vähikkälän ja 
Sauvalan VPK ry 

2 240 € Återkrävs av det understöd som beviljats 25.4.2007 (SM-
2007-789/Tu-3943/käytetty sammutusauto) 896 euro (16,2 
% av beloppet). Eftersom fordonet sålts fyra år innan den 
tioåriga drifttiden enligt beslutsvillkoren uppfyllts, är det 
kalkylmässiga återkravet 40 procent av det beviljade 
understödet.   

3.9.2013  Kiikoisten VPK 
ry  

14 640 € Återkrävs av det understöd som beviljats 26.4.2005 
respektive 1.9.2009 (SMDno/2009/2534/miehistöauto) 
2 877 euro (20 % av beloppet), eftersom dispositionstiden 
på fem år för egendomen enligt understödsvillkoren löper ut 
först 1.9.2014.  
  

3.9.2013 Imatran VPK ry 14 740 €  Kvittning enligt 30 § i statsunderstödslagen (överföring av 
understöd) av understöd som beviljats 25.4.2006 (SM-2006-
700/Tu-3943/miehistöauto) på 7 600 euro (relativ 
återbetalningsandel) för ny manskapsbil. 

31.12.2013 Kustannus Oy 
Pieni Karhu 

947,61 € Återbetalning på eget initiativ av oanvänt understödsförskott 

2.5.2013 Lemland 
kommun 

57 519 € Återbetalning på eget initiativ av understöd för 
byggnadsprojekt som betalats till ett för stort belopp. 
SMDno/2011/469. Ursprunglig utbetalning av understöd 
19.4.2013. 

 
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. 
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1.7 Styrelsens förslag till disposition av resultatet  
 
Brandskyddsfondens styrelse föreslår att överskottet för 2013 på 994 198,22 euro upptas i 
fondens eget kapital. Efter överföringen uppgår fondens eget kapital till 6 216 777,33 
euro.  
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Bilaga 1 till verksamhetsberättelsen: Beviljade understöd 2013 
 
Allmänt understöd   
TILL ORGANISATIONER INOM RÄDDNINGSBRANSCHEN FÖR 2014 (möte 26.11.2013) 

Sökande Syfte med understödet 
Ansökt 
understöd, euro 

Beviljat 
understöd, euro 

Räddningsbranschens Centralorganisation 
i Finland rf 

Förebyggande av bränder och 
främjande av räddningsverksamheten  2 194 205   2 172 660 

Sotningsbranschens Centralförbund rf 
Förebyggande av bränder och 
främjande av räddningsverksamheten 235 555      185 000    

Finlands Avtalsbrandkårers Förbund rf 
Förebyggande av bränder och 
främjande av räddningsverksamheten 152 625       75 000    

Finlands Brandbefälsförbund rf 
Förebyggande av bränder och 
främjande av räddningsverksamheten 320 000      320 000    

Brandforskningsrådet rf 
Förebyggande av bränder och 
främjande av räddningsverksamheten 17 340 17 340 

Allmänt understöd totalt  2 919 725 2 770 000 
 
 
Specialunderstöd  
PROJEKT FÖR FORSKNING, UTVECKLING, LÄROMEDEL, UPPLYSNING OCH 
RÅDGIVNING 2013 
 (möten 6.2.2013, 11.3.2013 och 3.9.2013)  
Sökande Projekt Beslutsdatum Totalkostnader 

för projektet 
Beviljat 
understöd 

Kymmenedalens räddningsverk KEJO III 6.2.2013 301 000 240 800 

Brandforskningsrådet 
Brandforskningsdagarna 
2013 6.2.2013   40 980 22 660 

Mellersta Finlands räddningsverk FM för brandkårer 2013 6.2.2013   92 400 46 200 

Inrikesministeriets 
räddningsavdelning 

Totalutredning om 
räddningsverkens 
utbildningssystem för 
personal med arbetet 
som bisyssla och 
frivilliga 6.2.2013   80 000 60 000 

Mellersta Finlands räddningsverk 

Effektivisering av 
räddningsväsendet 
genom multilateralt 
myndighetssamarbete 6.2.2013  216 000 172 800 

Räddningsbranschens 
Centralorganisation i Finland rf 

Mediekampanj för 
brandsäkerhetsveckan 6.2.2013  300 000 300 000 

Räddningsinstitutet 

Användarsäkerhet för 
pyrotekniska produkter 
som används inomhus 6.2.2013   12 154 5 050 

Räddningsinstitutet 

Dataskyddspolitik för 
räddningsväsendets 
gemensamma operativa 
datasystem 6.2.2013   59 640 45 640 

Räddningsbranschens 
Centralorganisation i Finland rf 

Daglig säkerhet i 
glesbygden – 
säkerhetsutbildning i 
byar 6.2.2013   91 801 91 801 

Finlands Brandbefälsförbund rf 
Video om 
utrymningssäkerhet 6.2.2013   90 000 45 000 
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Norra Karelens räddningsverk 
ISTIKE (Östra Finlands 
lägescentral) 6.2.2013 176 000 88 000 

Finlands Brandbefälsförbund rf 

Miljö- och 
klimatprogram för 
räddningsväsendet 11.3.2013   60 000 45 000 

Birkalands räddningsverk 

Utvecklingsprojekt för 
räddningsväsendets 
virtuella miljö 11.3.2013   78 000 78 000 

Nötö hembygdsförening rf 
Släckningstrailer till 
Nötö 11.3.2013   16 700 4 740 

Räddningsbranschens 
Centralorganisation i Finland rf och 
Finlands Avtalsbrandkårers Förbund 
rf 

Tillgång till frivillig 
personal för säkerhets- 
och larmuppdrag 11.3.2013  181 311 140 000 

Räddningsbranschens 
Centralorganisation i Finland rf 

Översättning av 
presentation av och 
informationsblad om 
brandsäkerhetsmaterial 
för arbetsplatser till 
engelska 3.9.2013   10 000 10 000 

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy 

UATP – bli du med ny 
bilteknik i 
räddningsverksamheten 3.9.2013  109 200 54 600 

Räddningsinstitutet 

Projekt för uppdatering 
av räddningsväsendets 
scenarier 2025+ 3.9.2013   28 880  18 880 

Arbetshälsoinstitutet 

Minskar Skellefteå-
modellen brandmännens 
exponering i operativ 
verksamhet? 3.9.2013 180 034 82 803 

Rovaniemen ammattikorkeakoulu 

Övningar som främjar 
säkerhet inom turism 
och förebygger olyckor 3.9.2013   19 000 19 000 

CTIF Finlands nationella 
kommitté/SPEK 

Ansökan om 
specialunderstöd för 
verksamheten 2014 3.9.2013 120 000 120 000 

Åbo FBK rf 
Projektet Brandkåren i 
Finland 175 år 3.9.2013   70 500  15 000 

Räddningsbranschens 
Centralorganisation i Finland rf 

Nou Hätä! 
Räddningsinformation 
för elever i klass 8 3.9.2013  250 000 250 000 

Räddningsbranschens 
Centralorganisation i Finland rf Nordisk brandvarnardag 3.9.2013   37 470  37 470 

Räddningsbranschens 
Centralorganisation i Finland rf 

Layout- och 
tryckkostnader för 
räddningsväsendets 
bokslutspublikationer 
samt uppgörande av 
sammandragsverifikat 3.9.2013   16 454  8 900 

Räddningsbranschens 
Centralorganisation i Finland rf 

Kotona paras - Hemma 
bäst. Gemensamt 
projekt för äldre 
personers 
boendetrygghet 3.9.2013   65 687  12 676 

Räddningsinstitutet 

Räddningsväsendets 
datalager och system 
(VARANTO) 3.9.2013 236 800  177 600 

Kustannus Oy Pieni Karhu 
Serie om Ransun 
pelastuskoulu 3.9.2013    6 900 6 900 
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Brita Somerkoski 

Palomestari Karhu - 
material för 
säkerhetskommunikation 
inom förskolepedagogik 3.9.2013  24 000 24 000 

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry 
Bibliotekets 
brandbilsdag; stipendium 3.9.2013    1 000 1 000 

Räddningsinstitutet 

Förebyggande av 
skadliga effekter av 
effektrök på lungor och 
blodkärl 24.10.2013 74 552 37276 

Tammerfors tekniska 
universitet/Institutionen för 
byggnadsvetenskap/Brandlaboratorie
t 

Samverkan mellan 
eldstäder och lätta 
skorstenar samt 
brandsäkerhet i 
driftsförhållanden 24.10.2013 164 000 114 800 

FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT, TOTALT  3 111 783 2 376 596 
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 Specialunderstöd 
MATERIELPROJEKT OCH LARMSYSTEM 2013 (möte 23.4.2013) 
 

Sökande Syfte med understödet 

Ansökta totala 
kostnader 
(euro) 

 
Godtagbara 
kostnader 
 
 (euro) 

Beviljat 
understöd 
(euro) 

Lapplands räddningsverk släckningsbil 248 000 248 000 74 400 
Lapplands räddningsverk tankbil 210 800 210 800 63 240 
Västra Nylands räddningsverk röjningsbil 279 000 279 000 111 600 
Mellersta Nylands räddningsverk röjningsbil 731 600 279 000 111 600 
Södra Karelens räddningsverk tankbil 362 564 210 800 84 320 
Helsingfors räddningsverk pionjärbil 434 000 279 000 111 600 
Päijänne-Tavastlands räddningsverk släckningsbil 204 600 204 600 81 840 

Kymmenedalens räddningsverk släckningsbil 359 600 248 000 99 200 
Egentliga Tavastlands räddningsverk skylift-/stegbil 662 543 279 000 111 600 
Södra Österbottens räddningsverk släckningsbil 297 600 248 000 86 800 
Mellersta Finlands räddningsverk skyliftbil 799 500  279 000 111 600 
Birkalands räddningsverk ledningscentralbil 186 000 99 200 34 720 
Österbottens räddningsverk släckningsbil 335 000 248 000 86 800 
Jomala kommun släckningsbil 390 600 279 000 83 700 

Lapplands räddningsverk 
manskapsbil/bil för första 
respons 43 400 

43 400 
13 020 

Mellersta Finlands räddningsverk terminalutrustning 12 200 12 200 4 270 
Södra Savolax räddningsverk terminalutrustning 6 500 6 100 2 440 

Östra Nylands räddningsverk 
larmanordningar för 
varning av befolkningen 77 505 

 
77 505 31 002 

Södra Österbottens räddningsverk 

larmanordningar för 
varning av befolkningen 
och styrsystem 25 000 

 
25 000 

8 750 

Mellersta Österbottens och 
Jakobstadsområdets räddningsverk 

System för larmanordning 
för varning av 
befolkningen 89 280 

 
89 280 

31 248 

Österbottens räddningsverk 

System för larmanordning 
för varning av 
befolkningen 46 000 

46 000 

16 100 

Norra Karelens räddningsverk Förnyelse av larmsystem 70 600 
 

70 600 28 240 
Norra Savolax räddningsverk Högeffektiva larmsystem 62 508 62 508 25 003 
Materiel totalt  5 934 400 3 823 993 1 413 093 

 
 

 
Specialunderstöd 
BYGGNADSPROJEKT 2013 (möte 11.3.2013) 
 

 

  

Sökande Syfte med understödet 

Ansökta totala 
kostnader 
(euro) 

 
Godtagbara 
kostnader 
 (euro) 

Beviljat 
understöd 
(euro) 

Kauhava stad Byggande av brandstation 4 674 000 3 906 000 350 000 
Träskända stad Byggande av brandstation 8 302 500 7 305 531 350 000 
Askola kommun Byggande av brandstation 1 642 050 1 642 050 350 000 
Nådendals stad Byggande av brandstation 6 630 000 6 300 000 350 000 

Pudasjärvi stad 
Utbyggnad av brandstation 
Leppälahden VPK 1 217 680 

 
1 217 680 350 000 

Jyväskylä stad 
Renovering av 
brandstation 34 317 

 
31 317 12 526 

Konnevesi kommun renovering av 49 600  19 840 
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Specialunderstöd 
AVTALSBRANDKÅRERNAS UTRUSTNING (alla möten) 
 
Avtalsbrandkår Anskaffning Beviljat 

 
Datum 

Ansökt 
understöd  
(euro) 

Godtagbara 
kostnader 
(euro) 

Beviljat 
 
(euro)   

Alavieskan VPK ry 
Utrustning för 
ungdomsavdelningen 6.2.2013 1 545,86 3 864,65 1 545 

Haagan VPK ry Brandutrustning  6.2.2013 2 277,96 5 694,90 2 277 
Helsingfors FBK rf Utrustning och materiel 6.2.2013 3 795,37 2 554,16 1 021 
Jokioisten VPK ry Brandutrustning  6.2.2013    197,31    493,28 197 

Jämsänkosken VPK ry 

Ändringsarbeten i båt och 
aktersnurra samt vinsch till 
räddningsbil 6.2.2013 4 419,56 11 040,90 4 419 

Karvian VPK ry Personlig sökutrustning 6.2.2013 2 699,60   6 749,01 2 699 
Kauhajärven VPK ry Brandutrustning 6.2.2013 647,12   1 617,79 647 
Köklax FBK rf Räddningsmateriel 6.2.2013 3 795,48   9 488,71 3 795 
Kyröskosken VPK ry Brandutrustning och materiel 6.2.2013 910,12 2 275,30 910 
Köyliön VPK ry Brandutrustning och materiel 6.2.2013 2 580,87 6 227,18 2 510 
Malmin VPK ry Brandutrustning och materiel 6.2.2013 1 664,15 4 160,38 1 664 
Mäntsälän VPK ry Brandutrustning  6.2.2013 3 450,26 8 625,66 3 450 
Panelian VPK ry Mindre materiel 6.2.2013 5 811,63 12 281,22 4 912 

Porin VPK ry 
Utrustning och 
räddningsmateriel 6.2.2013 6 978,00 6 251,00 2 500 

Rauman VPK ry Släckningsdräkter 6.2.2013 947,05 2 367,63 947 
Rautpohjan VPK ry Skyddsutrustning 6.2.2013 3 044,47 7 611,18 3 044 
Risten VPK ry Utrustning och materiel 6.2.2013 1 409,00 3 522,50 1 409  
Ruuhijärven VPK ry Brandutrustning 6.2.2013 1 319,55 1 088,02 435 
Salmentaan VPK ry Brandutrustning och materiel 6.2.2013 1 254,33 2 377,77 951 
Somerniemen VPK ry Motorspruta 6.2.2013 2 263,20 5 658,00 2 263 
Säkylän VPK ry Brandutrustning 6.2.2013 1 377,17 3 442,92 1 377 
Vasa FBK rf Brandutrustning och materiel 6.2.2013 3 572,40 7 769,76 3 107 
Valkealan-Jokelan VPK ry Rökdykningscontainer 6.2.2013 2 546,29 6 365,72 2 546 

Vuosaaren VPK ry 

Räddningsutrustning och 
grundlig reparation av 
båtmotor 6.2.2013 2 191,12 5 091,00 2 036 

Hinnerjoen VPK ry 
Terränghjuling och 
brandutrustning 11.3.2013 6 585,65 16 464,12 6 585 

Jakobstads FBK rf Brandutrustning och materiel 11.3.2013 1 686,01 3 561,83 1 424 
Kaasmarkun VPK ry Brandutrustning och materiel 11.3.2013 2 047,33 5 118,32 2 047 

brandstationens slangtorn 49 600 

Hankasalmi kommun 

Totalrenovering av 
brandstation 
fas 1 128 960 

 
86 180 

34 472 

Juuka kommun 
Totalrenovering och 
utbyggnad av brandstation 1 490 300 

 
869 830 347 932 

Långvik FBK rf Utbyggnad av brandstation 38 000 38 000 15 200 

Pihlavan VPK ry 

Utbyggnad av 
brandstationens 
materielhall 168 266 

 
168 266 

67 306 

Porin VPK ry 
Totalrenovering av 
brandstation på utsidan 184 000 

 
184 000 73 600 

Byggnadsprojekt totalt   24 559 673 21 798 454 2 320 876 
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Kittilän VPK ry 
Utrustning för 
ungdomsavdelningen 11.3.2013 2 520,00 1 499,99 600 

Leppävaaran VPK ry Brandutrustning och materiel 11.3.2013 6 971,57 17 245,93 6 898 
Meltauksen VPK ry Terränghjuling med utrustning 11.3.2013 3 980,00 9 950,00 3 980 
Nakkilan VPK ry Brandutrustning 11.3.2013 4 223,57 10 558,93 4 223 
Pennalan VPK ry Brandutrustning och materiel 11.3.2013 1 333,50 3 333,75 1 333 
Perttulan VPK ry Utrustning och materiel 11.3.2013 2 585,22 6 463,05 2 585 
Salon VPK ry Brandutrustning och materiel 11.3.2013 1 320,96 3 302,41 1 320 
Ulvilan VPK ry Brandutrustning och materiel 11.3.2013 4 127,79 10 319,48 4 127 
Uudenkoiviston VPK ry Brandutrustning 11.3.2013 1 811,10 4 393,54 1 757 
Alajärven VPK ry Brandutrustning 23.4.2013 1 672,80 4 182,00 1 672 
Hyvinkään konepajan VTK 
ry Brandutrustning och materiel 23.4.2013 3 457,23 7 863,08 3 145 
Jämsänkosken VPK ry Universaltrailer 23.4.2013 2 908,00 7 270,00 2 908 
Kurisjärven VPK ry Tankbil (begagnad) 23.4.2013 2 811,01 7 027,52 2 811 
Lavian VPK ry Brandutrustning 23.4.2013 2 517,57 3 261,27 1 304 
Parkanon VPK ry Brandutrustning och materiel 23.4.2013 2 184,52 5 461,30 2 184 
Portaan VPK ry Mindre materiel 23.4.2013 1 197,90 2 610,75 1 044 
Suttilan VPK ry Brandutrustning 23.4.2013 2 700,67 6 751,67 2 700 
Tirilän VPK ry Brandutrustning 23.4.2013 462,46 1 156,16 462 
Asolan VPK ry Brandutrustning 4.6.2013 1 156,00 2 746,33 1 098 
Borgå FBK rf Utrustning och materiel 4.6.2013 986,40 2 151,89 860 
Hammars FBK rf Brandutrustning och materiel 4.6.2013 2 021,00 5 052,49 2 021 
Kiukaisten VPK ry  Brandutrustning och materiel 4.6.2013 2 915,88 7 289,71 2 915 
Kokemäen VPK ry Brandutrustning och materiel 4.6.2013 5 924,70 14 510,39 5 804 
Kårböle FBK rf Brandutrustning 4.6.2013 2 054,79 5 136,98 2 054 
Köyliön VPK ry Brandutrustning och materiel 4.6.2013 2 843,25 7 108,12 2 843 
Lappeenrannan VPK ry Utrustning och materiel 4.6.2013 5 667,63 8 987,28 3 594 
Lappfjärds FBK rf Utrustning och materiel 4.6.2013 4 086,48 10 216,20 4 086 
Pomarkun VPK ry Brandutrustning  4.6.2013 4 156,18 10 390,46 4 156 
Raahen VPK ry Brandutrustning  4.6.2013 471,60 1 179,00 471 
Savion VPK ry Brandutrustning och materiel 4.6.2013 1 431,06 2 552,00 1 020 
Savonrannan VPK ry Materiel 4.6.2013 4 112,45 10 281,22 4 112 
Sääksjärven VPK ry Utrustning och materiel 4.6.2013 2 660,42 6 652,05 2 660 
Tammisalon VPK ry Brandutrustning och materiel 4.6.2013 1 690,96 4 167,41 1 666 
Vaaralan VPK ry Utrustning och materiel 4.6.2013 1 773,76 4 434,40 1 773 
Ahtialan VPK ry Brandutrustning  3.9.2013 1 274,72 3 186,80 1 274 
Euran VPK ry Brandutrustning  3.9.2013 5 005,76 12 514,40 5 005 
Kuivasensaaren VPK ry Båt och båttrailer 3.9.2013 2 578,36 6 445,90 2 578 
Luvian VPK ry Brandutrustning  3.9.2013 2 483,74 6 209,34 2 483 
Noormarkun VPK ry Brandutrustning  3.9.2013 2 440,90 6 102,25 2 440 
Pirkkalan VPK ry Brandutrustning 3.9.2013 3 598,41 8 344,10 3 337 
Preiviikin VPK ry Brandutrustning och materiel 3.9.2013 2 737,28 2 356,57 942 
Rajakylän VPK ry Brandutrustning och materiel 3.9.2013 1 227,05 3 067,63 1 227 
Sottungsby FBK rf Brandutrustning och materiel 3.9.2013 517,93 1 294,82 517 

Tiutisen VPK ry 
Utrustning för 
brandkårsungdomar 

3.9.2013 
500,38 1 250,96 500 

Villähteen VPK ry Brandutrustning och materiel 3.9.2013 1 087,13 2 610,53 1 044 
Hattulan VPK ry Fordonsdator 24.10.2013 2 013,26 5 033,15 2 013 
Jäkärlän VPK ry Utrustning och materiel 24.10.2013 1 042,38 2 605,96 1 042 
Kemijärven kunnan VPK ry Brandutrustning  24.10.2013 4 116,07 10 290,17 4 116 
Kolhon VPK ry Utrustning och materiel 24.10.2013 1 591,02 3 866,84 1 546 

Linnavuoren VPK ry 
Utrustning för 
ungdomsavdelningen 

24.10.2013 
541,39 676,74 270 
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Nivalan VPK ry 
Utrustning för 
ungdomsavdelningen 

24.10.2013 
989,65 2 474,13 989 

Pyhärannan VPK ry Räddningsmateriel 24.10.2013 1 452,05 2 073,12 829 
Riihimäen VPK ry Fordonsdator 24.10.2013 3 846,98 9 617,45 3 846 
Saarenkylän VPK ry Trailer 24.10.2013 2 632,00 6 580,00 2 632 
Saariselän VPK ry Räddningsmateriel 24.10.2013 673,30 1 625,24 650 
Vanda FBK rf Utrustning och materiel 24.10.2013 882,78 2 083,49 833 
Västanfjärds FBK rf Terränghjuling och utrustning 24.10.2013 7 549,65 18 874,12 7 549 
Eurajoen VPK ry Brandutrustning 26.11.2013 7 006,22 17 515,56 7 006 
Honkilahden VPK ry Brandutrustning 26.11.2013 7 434,97 18 587,43 7 434 
Huhtamon VPK ry Brandutrustning och materiel 26.11.2013 1 761,92 4 078,24 1 631 
Järvenpään VPP ry Brandutrustning och materiel 26.11.2013 3 862,72 9 656,79 3 862 
Kaarinan VPK ry Utrustning för bil 26.11.2013 1 633,34 4 083,34 1 633 
Kiukaisten VPK ry Brandutrustning  26.11.2013 2 721,73 6 804,32 2 721 

Kuusjoen VPK ry 
Utrustning för 
ungdomsavdelningen 

26.11.2013 
1 400,00 3 500,00 1 400 

Mäntsälän VPK ry Brandutrustning och materiel 26.11.2013 3 207,89 8 019,72 3 207 
Nurmijärven Keskus VPK 
ry Brandutrustning och materiel 

26.11.2013 
3 312,47 8 031,87 3 212 

Pitkäjärven VPK ry Brandutrustning och materiel 26.11.2013 2 884,87 6 770,55 2 708 
Porin VPK ry Brandutrustning och materiel 26.11.2013 9 543,20 21 062,00 8 424 
Rautpohjan VPK ry Brandutrustning och materiel 26.11.2013 2 305,90 5 764,76 2 305 
Skatila FBK rf Räddningsmateriel 26.11.2013 827,32 2 068,30 827 
Säkylän VPK ry Brandutrustning 26.11.2013 1 876,65 4 691,63 1 876 

Uuraisten VPK ry 
Utrustning för 
ungdomsavdelningen 

26.11.2013 
1 071,26 2 678,16 1 071 

Utrustning    265 387,94 609 766,05 243 882,00 
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2. Brandskyddsfondens intäkts- och kostnadskalkyl 
    

      
       
   

01.01.2013 - 31.12.2013      01.01.2012 - 31.12.2012       

     
  

     
  

INTÄKTER AV VERKSAMHET 
    

       KOSTNADER AV VERKSAMHET 
    

 
Material, förnödenheter och varor 

    
  

Inköp under räkenskapsperioden 5309,68 
 

835,48 
 

 
Personalkostnader 24 179,96 

 
23 689,55 

 
 

Hyror 60,00 
 

182,93 
 

 
Köpta tjänster 306 629,90 

 
319 635,40 

 
 

Övriga kostnader 5 815,94 -341 995,48 6 911,39 -351 254,75 

       ÅTERSTOD I 
 

-341 995,48   -351 254,75 

       FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 
    

 
Finansiella kostnader 0,00 0,00 -0,39 -0,39 

       EXTRAORDINÄRÄ INTÄKTER OCH KOSTNADER 
    

       ÅTERSTOD II 
 

-341 995,48 
 

-351 255,14 

       ÖVERFÖRINGSEKONOMINS INTÄKTER OCH KOSTNADER 
 

 
Intäkter 

    
 

Kostnader 
    

  
För kommuner 4 018 591,00 

 
4 186 004,00 

 
  

För näringslivet 213 718,39 
 

259 116,00 
 

  
För icke-vinstsyftande samfund 4 052 923,00 

 
4 791 680,00 

 
  

För budgetekonomin 382 466,00 
 

0,00 
 

  
För hushållen 4 000,00 

 
30 000,00 

 
  

Återbär. på överföringsekonomikostnader -9 671,00 -8 662 027,39 0,00 -9 266 800,00 

       ÅTERSTOD III 
 

-9 004 022,87 
 

-9 618 055,14 

       INTÄKTER AV SKATTER OCH OBLIKATORISKA  
 BETALNINGAR 
 

 
Skatter och avgifter av skattenatur 10 005 358,76 

 
9 565 934,57 

 
 

Betalda mervärdesskatter -7 137,67 9 998 221,09 -20 520,06 9 545 414,51 

       RÄKENSKAPSPERIODENS INTÄKTS-/KOSTNADS- 994 198,22 
 

-72 640,63 
ÅTERSTOD 
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3. Brandskyddsfondens balansräkning    
 

 

    31.12.2013                     31.12.2012 

AKTIVA 
     

         
 

NATIONALFÖRMÖGENHET 
     

 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR 

    
 

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 
     

 
MATERIELLA TILLGÅNGAR 

     

 

VÄRDEPAPPER INGÅENDE I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGARNA OCH 
ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR 

     

 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA 
PLACERINGAR SAMMANLAGT 

     
         
 

VÄRDERINGSPOSTER 
     

 
OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR 

     
 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 
     

 
LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR 

     
 

KORTFRISTIGA FORDRINGAR 
     

  
Aktiva resultatregleringar 10 005 781,76 10 005 781,76 

 
4 229,00 4 229,00 

 

VÄRDEPAPPER INGÅENDE I FINANSIERINGSTILLGÅNGARNA OCH 
ÖVRIGA KORTFRISTIGA PLACERINGAR 

     
 

KASSA, BANKTILLGODOHAV. OCH ANDRA FINANSIERINGSMEDEL 
     

  
Kontofordran på staten 6 289 178,02 6 289 178,02 

 
15 669 217,28 15 669 217,28 

 
OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR SAMMANLAGT 

 
16 294 959,78 

  
15 673 446,28 

         AKTIVA SAMMANLAGT 
 

16 294 959,78 
  

15 673 446,28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

   
31.12.2013 

 
31.12.2012 

PASSIVA 
     

         
 

EGET KAPITAL 
     

  
Fondens kapital 6 575 274,74 

  
6 575 274,74 

 
  

Förändringar i kapitalet från tidigare räkenskapsperioder -1 352 695,63 
  

-1 280 055,00 
 

  
Räkenskapsperiodens intäkts/kostnadsåterstod 994 198,22 6 216 777,33 

 
-72 640,63 5 222 579,11 

 
RESERVERINGAR 

     
 

VÄRDERINGSPOSTER 
     

 
FRÄMMANDE KAPITAL 

     
 

LÅNGFRISTIGT 
     

 
KORTFRISTIGT 

     
  

Leverantörsskulder 317 749,33 
  

634 554,19 
 

  
Poster som skall redovisas vidare 1 487,92 

  
1 782,98 

 
  

Resultatregleringar 9 758 771,00 
  

9 814 530,00 
 

  
Övriga kortfristiga skulder 174,20 10 078 182,45 

 
0,00 10 450 867,17 

         
 

FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 
 

10 078 182,45 
  

10 450 867,17 

         PASSIVA SAMMANLAGT 
 

16 294 959,78 
  

15 673 446,28 

 
 
 

47 
 



 

4. Brandskyddsfondens finansieringanalys 2013 
   

    
 

1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011 
EGEN VERKSAMHET 

   Brandskyddsavgifter 10 005 358,76 9 565 934,57 9 206 322,83 

Försäljning av tjänster, hyror, bruksersättningar och övriga intäkter 
från verksamheten 0,00 0,00 0,00 
Ränteinkomster och intäktsföring av vinst 0,00 0,00 50,98 
Utgifter för köp av varor och tjänster -311 939,58 -320 470,88 -218 418,39 
Personalkostnader -24 179,96 -23 689,55 -24 080,13 
Övriga utgifter -13 013,61 -27 614,77 -14 510,89 
PENNINGFLÖDET FRÅN EGEN VERKSAMHET 9 656 225,61 9 194 159,37 8 949 364,40 

    ÖVERFÖRINGSEKONOMI  
   Överföringsekonomins inkomster 9 671,00 0,00 1 682,00 

Inkomstöverföringar till kommuner -4 018 591,00 -4 186 004,00 -3 929 276,00 
Inkomstöverföringar till näringslivet -213 718,39 -259 116,00 -82 278,00 
Inkomstöverföringar till hushåll -4 000,00 -30 000,00 -10 633,00 
Övriga inkomstöverföringar inom landet -4 435 389,00 -4 791 680,00 -5 796 547,85 
PENNINGFLÖDET FRÅN ÖVERFÖRINGSEKONOMIN -8 662 027,39 -9 266 800,00 -9 817 052,85 

    INVESTERINGAR 0,00 0,00 0,00 

    FINANSIERING 
   Förändring i eget kapital 0,00 0,00 0,00 

Förändring i skuld -372 684,72 648 554,27 -427 337,97 
PENNINGFLÖDET FRÅN FINANSIERINGEN -372 684,72 648 554,27 -427 337,97 

     = FÖRÄNDRING I LIKVIDA MEDEL 621 513,50 575 913,64 -1 295 026,42 

    LIKVIDA MEDEL 1.1. 15 673 446,28 15 097 532,64 16 392 559,06 
LIKVIDA MEDEL 31.12. 16 294 959,78 15 673 446,28 15 097 532,64 
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Bilada 1 till Brandskyddsfondens 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 43950000 Inköp av tjänster  
från statliga ämbetsverk och inrättningar. Sekretariatets personalkostnaderna jämte bikostnader uppgick under berättelseåret 
till 232.769,15 euro och år 2012 till 205.251,31 euro. 

 
 Jämförbarhet med tidigare år  

 Bokslutet för 2013 är jämförbart med bokslutet för 2012. 
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Bilaga 2 till Brandskyddsfondens bokslut: Plan för användning av fondens medel 
              
  2013 2012 2011   

   - siffrorna i euro Plan  Utfall Plan  Utfall Plan  Utfall 

1. Allmänna understöd till räddningsbranschens 
organisationer 

2 720 000 2 720 000 2 715 000 2 715 000 2 600 000 2 607 600 

2. Specialunderstöd till byggprojekt 3 710 000 2 320 876 3 000 000 3 510 600 3 000 000 3 193 700 
3. Specialunderstöd till materielanskaffning sis. kohtaan 2. 1 406 383 1 150 000 910 932 1 000 000 1 218 160 
4. Andra specialunderstöd 2 650 000 2 376 596 2 650 000 2 574 897 2 650 000 2 922 390 
4.1. Läromedel            n/a 83 600            n/a 325 084            n/a 145 411 
4.2. Databehandling            n/a 464 040            n/a 257 700            n/a 336 980 
4.3. Forskning och utveckling            n/a 934 410            n/a 1 026 563            n/a 1 267 556 
4.4. Upplysning och rådgivning            n/a 722 246            n/a 836 550            n/a 477 450 
4.5. Andra projekt            n/a 171 300            n/a 127 000            n/a 693 993 
4.6. Standardisering            n/a 0            n/a 0            n/a 0 
4.7. Stipendier            n/a 1 000            n/a 2 000            n/a 1 000 
5. Avtalsbrandkårers anskaffning av småmateriel  330 000 243 882 300 000 350 517 250 000 292 906 

6. PEKE-arbetsstationer sis. kohtaan 3. 6 710 sis. kohtaan 3. 152 844 sis. kohtaan 3. 218 155 
7. Administrationskostnader 330 000 341 995 340 000 351 255 260 000 250 955 
Totalt 9 740 000 9 416 442 10 155 000 10 566 045 9 760 000 10 703 866 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 3 till Brandskyddsfondens bokslut Specifikation av personalkostnader 
 

    2013 2012 
      
Personalkostnader 20 077,00 19 514,00 
      Löner och arvoden 20 077,00 19 514,00 

   
   
   Lönebikostnader 4 102,96 4 201,13 
       Pensionskostnader 3 611,73 3 701,50 
     Övriga lönebikostnader 491,23 499,63 
Sammanlagt 24 179,96 23 715,13 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
 



 

Bilaga 6 till Brandskyddsfondens bokslut Finansiella intäkter och kostnader 
 

        
  Finansiella kostnader   Ändringen 

  2013 2012 2013-2012 

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

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

    Netto 0,00 -0,39 -0,39 
 
 
 
 
 
 
Bilagor 4,5 och 7-14 till Brandskyddsfondens bokslut för 2013 

   
       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 mångåriga ansvarsförbindelser Inget att anmäla 
Bilaga 11 Fonderade medel i balansräkningen 

   
Inget att anmäla 

Bilaga 12 Fonderade medel som inte ingår i balansräkningen 
  

Inget att anmäla 
Bilaga 13 Förändringar i skulden 

    
Inget att anmäla 

Bilaga 14 Maturitetsfördelning och duration när det gäller skulden 
  

Inget att anmäla 
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6 Underskrifter 
 
 
Bokslutshandlingen har godkänts i Helsingfors den 25 februari 2014. 
 
 

Brandskyddsfondens styrelse 
 
 
 
 
 
Kari Hannus, ordförande  Mika Kättö, vice ordförande 
 
 
 
 
 
Kari Tolvanen, ledamot  Petri Mero, ledamot 
 
 
 
 
 
Jari Hyvärinen, ledamot  Jussi Rahikainen, ledamot  
 
 
 
 
 
Ari Torniainen, ledamot  Simo Tarvainen, ersättare  
 
 
 
 
REVISORNS BOKSLUTSANTECKNING 
 
Statens revisionsverk har granskat detta bokslut, och 
en revisionsberättelse har givits om granskningen. 
 
 
Helsingfors den 31 Mars 2014. 
 
 
    
Överinspektör   Reijo Luomala 
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