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1 Brandskyddsfondens verksamhetsberättelse 2009 
 
 
1.1 Verksamhetsöversikt 
 

Fondens nya anvisningar om ansökan om understöd trädde i kraft 1.9.2008 och de har 
fortfarande varit i bruk under berättelseåret. Avskaffandet av länsstyrelserna och 
grundandet  av  nya  regionförvaltningsverk  beaktades  i  slutet  av  berättelseåret  i  
anvisningarna för ansökan om understöd och i ansökningsbreven samt i den övriga 
verksamheten. Detta orsakade små ändringar också i lagstiftningen som gäller 
brandskyddsfonden.  
 
I fonden har man under berättelseåret berett en reform av de allmänna understöden på så 
sätt  att  man  istället  för  att  utbetala  understöden  helt  på  förhand  som  i  detta  nu  skulle  
övergå  till  att  i  huvudsak  utbetala  understöden  i  efterhand  med avräkning  mot  verifikat  
även beträffande allmänna bidrag. Eftersom det är fråga om en mycket stor ändring 
kommer beredningen och utbildningen av understödstagarna att pågå ännu år 2010. 
Avsikten är att sätta i kraft ändringen 1.1.2011. Under berättelseåret utarbetades också en 
blankett för redovisning av specialbidrag. Motsvarande blanketter har redan varit i bruk 
beträffande materiel- och byggprojekt.  
 
Syftet med ASDO-projektet är att utveckla den elektroniska hanteringen av ärenden och 
dokument och helt övergå till elektronisk verksamhet. Ibruktagningen av systemet och 
utvidgningen av användningen innebär en betydande ändring i verksamhetssätten. 
Ändringen är starkt förknippad med utvecklingen av de operativa processerna, vilket i sin 
tur möjliggör och påskyndar den formbundna ärendegenomgången samt effektiverar 
verksamheten och förbättrar tillförlitligheten. Brandskyddsfonden har under år 2009 på 
ett framgångsrikt sätt övergått till elektronisk kundtjänst beträffande ansökningar om 
allmänna understöd och specialunderstöd (forsknings- och utvecklingsprojekt). 
Fördelarna med användningen av ASDO-systemet uppnås först när det har använts en 
tid och när användningen omfattar allt dokumentmaterial.   
 
Brandskyddsfondens sekretariat hade som en av sina uppgifter enligt arbetsplanen för 
2009 att planera fondens kommunikativa framtoning. Ärendet behandlades på 
styrelsemötet 11.3.2009, då man beslöt att förnya den kommunikativa framtoningen med 
hjälp av en expert inom grafisk design. På sammanträdet som hölls 21.4.2009 
befullmäktigades sekretariatet att i samarbete med IM:s ekonomienhet  inleda  ett  
anskaffningsförfarande för att hitta en planerare. Offertbegäran offentliggjordes 
18.5.2009 och offerterna skulle lämnas in senast 15.6.2009. Till planerare av fondens 
kommunikativa framtoning valdes Eklekti Finland Ab. Sekretariatet deltog i arbetet bl.a. 
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genom att föra preciserande diskussioner med verkställaren, beskriva fondens verksamhet 
och ge respons på texterna. Den kommunikativa framtoningen utarbetades så, att den 
kan användas såväl i tryckt som i elektroniskt material samt på fondens webbplats. Vid 
planeringen eftersträvade man att fondens material skiljer sig ur mängden och att man lätt 
lägger det på minnet. Även huvuddelen av brandskyddsfondens blanketter för ansökan 
om understöd förnyades och preciserades i samband med att den visuella framtoningen 
förnyades. Vid årsskiftet färdigställdes fondens första nyhetsbrev samt fondens allmänna 
broschyr på finska och svenska. Fondens nyhetsbrev utkommer i fortsättningen 6 gånger 
per år och kan beställas i elektroniskt format. Brandskyddsfondens nya webbplats blir 
tillgänglig i början av 2010 och då tas också de nya ansökningsblanketterna i bruk.  
 
Den nya kommunikativa framtoningen tros ytterligare underlätta åtkomsten av 
information som rör fonden och göra fonden kändare. Fonden fick också två egna 
internetadresser: www.psr.fi och www.palosuojelurahasto.fi som sökande och andra 
aktörer lätt kommer ihåg och hittar. Fonden lanserade också en svenskspråkig webbplats, 
vilket man tror ska vara till ännu större hjälp för svenskspråkiga sökande.  
 
På sitt sammanträde 27.8.2009 beslutade styrelsen att kungöra att Brandskyddsfondens 
Innovationspris för år 2009 kan sökas före utgången av november 2008.  Annonser om 
Innovationspriset publicerades i branschens tidningar. Till Brandskyddsfondens viktigaste 
samarbets- och ansökningsparter skickades via e-post information om ansökningen av 
Innovationspriset och på Brandskyddsfondens webbplats skapades en egen undersida för 
innovationspriset. 11 förslag kom in inom den utsatta tiden. Innovationsprisjuryn 
sammanträdde  4.2.2009  för  att  behandla  de  inlämnade  förslagen  och  framförde  sitt  
förslag på vem som ska tilldelas priset samt på två hedersomnämnanden. Medlemmarna i 
prisjuryn valdes på styrelsemötet 26.4.2007 för perioden 1.5.2007–30.4.2010. Ärendet 
bordlades på styrelsemötet 18.2.2009. Styrelsen beslutade på sitt sammanträde 21.4.2009 
att Brandskyddsfondens Innovationspris 2009 på förslag av juryn och 
föredragningslistans föredragande går till S:t Karins Frivilliga Brandkår rf för 
innovationen Övergripande vattenförsörjningsverksamhet inom Egentliga Finlands 
räddningsverks område.  Storleken på priset var 10 000 euro. Därtill beslutade man att ge 
två hedersomnämnanden: Roinila primärsläckning positioneringssystem (Heikki Roinila) 
och Tolkning av larmmeddelanden med mobiltelefon (Heikki Savela). Styrelsen beslutade 
att reglerna för priset förnyas under år 2009 före priset kungörs att sökas nästa gång. 
Ärendet bereddes i sekretariatet under sommaren och förnyelsen diskuterades på 
styrelsens utvecklingsdag 1.9.2009. Styrelsen godkände på sitt möte 6.10.2009 
sekreterarens förslag om nya regler för innovationspriset samt ansökningsanmälan. 
Styrelsen  beslutade  på  samma  möte  att  kungöra  att  priset  för  år  2010  kan  sökas.  I  
ansökningsanmälan har regeländringarna beaktats och ansökningstiden utgår vid 
utgången av mars 2010. Intressegrupper på bred front har informerats om tävlingen.   
 
Statens revisionsverk avgav 27.3.2009 sin berättelse om revisionen av Brandskyddsfonden 
för 2008. Enligt revisionsberättelsen har bokslutet upprättats enligt föreskrifterna och 
bestämmelserna angående upprättande av bokslut. Uppgifterna om resultatet av fondens 
verksamhet och resultat samt ekonomiska ställning är korrekta och tillräckliga. I fråga om 
den interna kontrollen har det inte framkommit något väsentligt att anmärka på i 
revisionen. Förvaltningen av och verksamheten i fonden har skötts i enlighet med de 
centrala föreskrifterna och bestämmelserna som gäller denna.   
 
Inrikesministeriet gav 12.6.2009 sin revisionssyn över fondens verksamhet 2008. I 
handlingen konstaterades att Brandskyddsfonden har lyckats väl i sin verksamhet. 
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Serviceförmågan och kvaliteten konstaterades också hålla god nivå. Fondens roll som 
finansiär av räddningsväsendets olika utvecklingsprojekt samt brandstationerna och 
materielanskaffningar på räddningsväsendets verksamhetsområde är enligt ministeriet 
mycket betydande och det är sannolikt att dess betydelse ökar ytterligare. Ministeriet 
ansåg att fonden har fäst uppmärksamhet vid de beviljade understödens effektivitet, 
vilket ansågs vara en positiv utveckling. Ministeriet uppskattade att det till följd av den 
försvagade allmänna ekonomiska situationen vore skäl att överväga att satsa på stöd till 
byggprojekt, dvs. i mån av möjlighet finansiera byggprojekt i år eller nästa år.   
 
I inrikesministeriets utlåtande 16.11.2009 om fondens planeringshandlingar för 2010 
konstateras att Brandskyddsfondens verksamhetsplan för år 2010 är bra och att 
ministeriet stöder fondens strävan att minska på det influtna kapitalet. Inrikesministeriet 
stöder i synnerhet fondens planer på att främja tryggandet av tillgången på 
räddningsväsendets tjänster i hela landet, en minskning av antalet dödsfall vid eldsvåda, 
utvecklingen av en god säkerhetskultur, en förbättring av kunskap och färdigheter som 
syftar till att främja säkerheten, en effektivering av upplysning och rådgivning och 
främjandet av forsknings- och utvecklingsverksamhet som gagnar branschen. Fondens 
verksamhetsplan konstaterades vara i linje med räddningsväsendets resultatplan för 2010 
och med verksamhets- och ekonomiplanen för 2011–2014. 
 
Inrikesministeriet riktar fortfarande särskild uppmärksamhet på att programmet för 
intern säkerhet genomförs samt på verksamhet som stöder och utvecklar arbetsförmågan 
hos räddningsväsendets personal. Enligt utlåtandet borde också uppmärksamhet fästas på 
projekt som stöder yrkesmässig FBK-verksamhet och dess kontinuitet, eftersom 
Brandskyddsfonden anses vara den centrala finansiären av den frivilliga 
brandkårsverksamheten. Vid ansökan om och utdelning av understöd borde man beakta 
sådana teman i räddningsväsendets forskningsprogram och program för inre säkerhet 
med vilka man strävar efter att minska antalet dödsfall vid eldsvådor och antalet olyckor 
samt förbättra säkerheten i vardagen. Inrikesministeriet ger sitt stöd till tanken på att 
utveckla rapporteringen av verksamhet som har finansierats med allmänna understöd och 
att vid utbetalning av understöd stegvis övergå till utbetalningar som görs i efterskott. 
Inrikesministeriet stöder förslaget på att byggandet av brandstationer samt  
finansieringsbehovet utreds.  Ministeriet anser det viktigt att även byggandet av 
övningsområden påbörjas för att stöda räddningsväsendets övningsstrategi.  
 
Brandskyddsfonden har beaktat ministeriets bokslutsståndpunkt vid planeringen av 
verksamheten  för  år  2010  och  bereder  sig  bland  annat  på  att  bevilja  understöd  till  
avtalsbrandkårernas materielanskaffningar som tryggar FBK-verksamhetens kontinuitet. 
Inrikesministeriet anser det också viktigt att Brandskyddsfondens andel av 
förvaltningsutgifterna i förhållande till samtliga utgifter hålls så liten som möjligt. 
Ministeriet stöder också målet att ytterligare utveckla den ekonomiska planeringen och 
uppföljningen och förbättra uppföljningen av åtaganden.   
 
Under berättelseåret kunde man för första gången ansöka om specialunderstöd för 
forsknings- och utvecklingsprojekt två gånger per år. Ansökningstiden för understöd för 
projekt som inleds vid ingången av 2010 var på våren 2009 och ansökningstiden för 
projekt som inleds under 2010 på hösten 2009. Styrelsen beslutade på sitt möte 18.2.2009 
om ansökningarna som kommit in inom den utsatta tiden 30.11.2008 och 1.9.2009 om 
ansökningarna som kommit inom före utgången av maj. Antalet ansökningar som kom in 
till fonden var rekordstort, sammanlagt 91 stycken.   
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1.2. Effektivitet 

  
För att lagens syfte ska nås kan ur brandskyddsfonden inom ramen för fondens medel 
och den årliga dispositionsplanen beviljas allmänt understöd eller specialunderstöd. På 
understöd som beviljas tillämpas vad som bestäms i statsunderstödslagen (688/2001), 
och i fråga om dessa understöd är fonden statsbidragsmyndighet enligt 
statsunderstödslagen. Ur fonden kan beviljas understöd till kommuner, 
räddningsområden och avtalsbrandkårer samt organisationer inom räddningsbranschen 
och andra motsvarande sammanslutningar. Ur brandskyddsfonden kan även andra 
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. 
Finansiering för projekt kan även beviljas statliga ämbetsverk och inrättningar. Ur fonden 
kan även beviljas stipendier för en sökandes personliga bruk eller för projekt. 
 
Understöden har riktats till sådana projekt som stannar utanför statens övriga 
finansieringssystem. De centrala understödsobjekten är upplysnings- och 
utbildningsverksamhet hos organisationer inom räddningsbranschen, 
räddningsbranschens forsknings- och utvecklingsverksamhet samt räddningsområdenas, 
kommunernas och avtalsbrandkårernas brandstations- och materielprojekt. 
 
Under berättelseåret beviljades sammanlagt 11,05 miljoner euro i understöd, varav 4,52 
miljoner euro (40,5 %) till kommuner, 0,82 miljoner (7,4 %) till frivilliga brandkårer, 4,92 
miljoner (44,5 %) i allmänna understöd och specialunderstöd till räddningsbranschens 
organisationer och 0,79 miljoner euro (7,2 %) till andra understödstagare. Såsom 
inrikesministeriet konstaterar i sin bokslutsståndpunkt angående Brandskyddsfondens 
verksamhet från år 2008, spelar fonden en mycket betydande roll som finansiär av 
räddningsväsendets olika utvecklingsprojekt samt av brandstationer och 
materialanskaffningar och det är sannolikt att dess betydelse växer ytterligare. Fonden har 
fäst uppmärksamhet på de beviljade understödens effektivitet, vilket kan anses vara en 
positiv utveckling.   
       

Understöd beviljade av Brandskyddsfonden 1996-2009      
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Allmänt understöd i syfte att förebygga eldsvådor och främja räddningsverksamheten fick 
Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland rf tillsammans med 9 regionala 
förbund inom räddningsbranschen, Finlands Brandbefälsförbund rf, Nuohousalan 
Keskusliitto ry och Brandforskningsrådet rf. För 2009 uppgick det allmänna understödet 
till sammanlagt 2,64 milj. euro. Med allmänna understöd har man stött upplysning och 
rådgivning som har riktats till medborgare för att förbättra deras kunskaper och 
färdigheter i att förebygga bränder och att agera i nödsituationer.  Med understöd till 
brandkårsutbildningen har man upprätthållit och förbättrat den lagstadgade 
utbildningsnivån för frivillig personal och personal med arbetet som bisyssla. Syftet med 
utbildning av ungdomar och kvinnor är att trygga och utveckla 
verksamhetsförutsättningarna för den frivilliga brandkårsverksamheten i vårt land. Med 
yrkesmässig fortsättnings- och kompletteringsutbildning kan yrkeskompetensen hos 
sotare och brandbefäl förbättras. 
 
Brandskyddsfonden understödde åtta byggprojekt av brandstationer (Nivala stad, 
Kyrkslätts kommun, Oravais kommun, Sastamala stad, Kittilä kommun, Tohmajärvi 
kommun,  Kurisjärven  VPK  ry  och  Rosala  FBK  rf).  Kurisjärven  VPK  ry  understöddes  
med 140 000 euro, Rosala FBK rf med 9 232 euro, Sastamala stad med 180 000 euro och 
andra projekt med 350 000 euro. Fonden understödde därtill ombyggnad eller utbyggnad 
av 12 kommuners/städers och tre avtalsbrandkårers brandstationer. Storleken på de 
understöd som beviljades kommuner för ombyggnad/utbyggnad var i genomsnitt 
138 492 euro och högst 350 000 euro. De reparationsunderstöd som beviljades frivilliga 
brandkårer var i genomsnitt 28 021 euro. I de nya riktlinjerna i anvisningarna för ansökan 
om understöd som trädde i kraft 1.9.2008 är maximiunderstödet för ombyggnad lika stort 
som maximiersättningen för nybyggnation, högst 350 000 euro och högst 40 % av 
totalkostnaderna. De stationsprojekt som till sina totalkostnader har beviljats de största 
understöden under berättelseåret var de nya brandstationerna i Nivala stad, Kyrkslätts 
kommun, Oravais kommun, Kittilä kommun och Tohmajärvi kommun samt 
ombyggnads- och utbyggnadsprojekten i Helsingfors räddningsverks och Raseborgs stads 
brandstationer. Syftet är att styra specialunderstöd som riktas till brandstationer till 
sådana nya stationer, där tillgången på räddningsväsendets tjänster förbättras på växande 
områden, samt till ombyggnader och utvidgningar, med vilka man bl.a. förbättrar de 
anställdas säkerhet i arbetet eller utökar fordonsplatserna på stationen. 
 
Under berättelseåret beviljades för räddningsväsendets områden understöd för 
anskaffning av 16 lätta fordon (befälsbilar, befälsenheter, manskapsbilar, flakterrängbilar). 
Dessutom beviljades understöd för åtta befolkningslarmsystemprojekt samt tre 
specialmaterielanskaffningar. Det genomsnittliga understödet för anskaffning av fordon 
till räddningsväsendets område var 19 726 euro och det största enskilda 
materielunderstödet var 48 068 euro. Med projekten främjades förnyandet av 
räddningsväsendets fordonsbestånd och tryggandet av räddningsväsendets 
funktionsförmåga. Områdenas ledningsberedskap utvecklades genom att understöda 
anskaffningen av åtta befälsenheter och befälsbilar (inberäknade i antalet fordon) samt 
med understöd som riktades till terminaler för räddningsväsendets fältledningssystem 
(PEKE). Utgående från ansökningar beviljades 7 räddningsverk understöd för 
anskaffning av sammanlagt 75 terminaler.  
 
Avtalsbrandkårer beviljades understöd för anskaffning av 14 fordon, varav 11 var 
manskapsbilar och tre tunga fordon (släckningsbilar, tankbil). Därtill beviljades understöd 
för en annan specialmaterielanskaffning. Det genomsnittliga understödet för en 
avtalsbrandkårs fordonsanskaffning var 19 146 euro och det största enskilda understödet 
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var 58 560 euro. Med anskaffningsunderstöd tryggades de frivilliga brandkårernas 
verksamhet vid uppfyllandet av sådana förpliktelser som avses i släckningsavtalen. 
Avtalsbrandkårer beviljades därtill småunderstöd för 97 ansökningar om apparat- och 
utrustningsanskaffningar. Antalet negativa understödsbeslut till avtalsbrandkårer var tre. 
Det genomsnittliga småunderstödet var 2 257 euro. 
 
Understödsandelen i samtliga materielanskaffningar var högst 40 % av de godtagbara 
maximikostnaderna. För materielen fastställer styrelsen de godtagbara 
maximikostnaderna årligen vid samma sammanträde där specialunderstöd riktade till 
bygg- och materielprojekt kungörs att sökas. Understödsandelen för anskaffning av 
terminaler för fältledningssystemet var 50 % av de godtagbara kostnaderna under 
berättelseåret.   
 
Med hjälp av allmänna understöd från brandskyddsfonden ordnades 27 980 
kursdeltagardagar i brandkårsutbildning (plan 28 428 kursdeltagardagar, utfall 2008: 
31 247 kursdeltagardagar), utbildning som främjar brandkårsverksamheten 60 249 
kursdeltagardagar (plan 52 897 kursdeltagardagar, utfall 2008: 63 756 kursdeltagardagar).  
 
Grundutbildning för sotare ordnades 1 365 kursdeltagardagar (plan 1 100 
kursdeltagardagar, utfall 2008 735 kursdeltagardagar) och fortsättnings- och 
kompletteringsutbildning för sotare 1 075 kursdeltagardagar (plan 660 kursdeltagardagar, 
utfall 2008: 1098 kursdeltagardagar). Under verksamhetsåret fortsatte utvecklingen av 
undervisningsinnehållet i utbildningen som leder till yrkesexamen för sotare och 
specialyrkesexamen för sotarmästare. Fortsättnings- och kompletteringsutbildning av 
brandbefäl verkställdes med hjälp av allmänna understöd under 2009 sammanlagt 3 800 
kursdeltagardagar (plan 3 948 kursdeltagardagar, utfall 2008: 3 715 kursdeltagardagar). 
Talen inbegriper två tävlingsevenemang som genomfördes av Finlands 
Brandbefälsförbund rf i vilka totalt 234 personer deltog.    
 
Med allmänna understöd och specialunderstöd har Brandskyddsfonden stött upplysning 
och rådgivning som riktats till medborgare och med vilka man har förbättrat 
medborgarnas kunskaper och färdigheter i att förebygga bränder och att agera i 
nödsituationer.  
 
Under berättelseåret nåddes genom upplysnings- och rådgivningsverksamhet av 
Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland, SPEK ry, personligen över 240 000 
personer (utfall 2008: 222 857). Genom SPEK ry:s egna upplysnings- och 
rådgivningskampanjer uppnåddes under berättelseåret ca 5,8 miljoner kontakter, främst 
tack  vare  massiva  mediekampanjer  (målet  var  7  milj.).  År  2009  genomfördes  på  
kommersiella radiostationer en 11-dagarskampanj och en sommarkampanj. Till 
evenemanget En dag på brandstationen lockades också besökare med radiospot. De två 
ovan nämnda kampanjerna nådde sammanlagt 5,8 miljoner lyssnare, sammanlagt 46 
miljoner kontakter. En dag på brandstationen-spoten hörde 830 000 personer. Efter 11-
dagarskampanjen testade 61 procent av de som hört spoten sin brandvarnare. 
Mediekampanjen Piper det hos dig? fortsatte på MTV3, i räddningsverken och på 
internet. TV-kampanjen nådde 3 728 000 kontakter i åldern 25–54 ( 9 980 000 kontakter, 
över 10-åringar). Kampanjens webbplats besöktes 11 400 gånger. I kampanjen deltog 399 
skolor, 35 000 elever. Temat var nödutrymning med sloganen ”Bongaa vihreä mies” 
(Spana in den gröna mannen).  
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Syftet med åtgärderna på SPEK ry:s resultatområde förbyggande av olyckor är att skapa 
samhällelig kännedom om säkerhet genom att delta i uppgörande av författningar och 
utveckling av myndigheternas verksamhet samt genom att ge praktiska tolkningar i frågor 
som rör brandsäkerhet såväl till yrkesmänniskor som vanliga medborgare.  I utvecklingen 
av brandsäkerheten i bostäder har tyngdpunkten beträffande specialgrupper varit 
invandrare. Brandsäkerhetsmaterialet som är avsett för invandrare har utvecklats av en 
arbetsgrupp som förutom SPEK består av Tammerfors och Helsingfors räddningsverk, 
Finlands Flyktinghjälp och förläggningen i Krämertsskog.  
 
Med understöd till SPEK-gruppens brandkårsutbildning har man upprätthållit och 
förbättrat den lagstadgade utbildningsnivån för frivillig personal och personal med arbetet 
som bisyssla. Syftet med utbildning av ungdomar och kvinnor är att trygga och utveckla 
verksamhetsförutsättningarna för den frivilliga brandkårsverksamheten i vårt land. Med 
yrkesmässig fortsättnings- och kompletteringsutbildning kan yrkeskompetensen hos 
sotare och brandbefäl förbättras. 
 
För förebyggande av bränder och forsknings- och utvecklingsprojekt som främjar 
räddningsverksamheten beviljades avsevärt mera understöd än året innan (2,69 milj. 
euro), sammanlagt 3,12 milj. euro. Vid bedömningen av ansökningarna beaktades i 
synnerhet de projekt som behandlar teman som följer räddningsväsendets 
forskningsprogram. Man försökte fästa sökandenas uppmärksamhet vid projektens 
effektivitet redan i ansökningsskedet. I de specialunderstöd som beviljades under 
berättelseåret betonades bl.a. förbättrandet av säkerheten i boende och speciellt 
förbättrande av boendesäkerhet för specialgrupper, högskolornas forskningsprojekt i 
anslutning till brandsäkerhet, åtgärder som syftar till att förebygga dödsfall vid eldsvådor, 
uppgörande av säkerhetsanvisningar och -guider och mediekampanjer i brandupplysning 
som riktades till den breda allmänheten, aktiva upplysningsprojekt samt förebyggande 
åtgärder som riktades till unga, rekrytering av frivillig personal samt ledning av 
räddningsväsendet. Därtill gavs understöd för utveckling och produktion av branschens 
undervisningsmaterial både på finska och svenska. 
 
Besluten om understöd som fondens styrelse har fattat under 2009 redovisas i bilaga 15 
till bokslutet.  
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1.3 Funktionell effektivitet, resultat och kvalitetsledning 
 
Under år 2009 fattades sammanlagt 374 beslut i styrelsen. Av dessa beslut var 328 
understödsbeslut, 14 beslut om ändring och förlängning, 4 beslut om återkrav, 9 beslut 
om rättelse och 19 administrativa eller andra beslut. Antalet ansökningar till fonden och 
antalet redovisningar som ska handläggas har ökat jämfört med föregående år. År 2008 
fattade styrelsen sammanlagt 333 beslut. Fondens produktivitet och lönsamhet har sjunkit 
för första gången enligt nedanstående figur.  

 
Funktionell effektivitet, produktivitet och lönsamhet 
 

Funktionell lönsamhet, produktivitet och lönsamhet 2009 2008 
Styrelsens sammanträden, st. 6 6 
Styrelsens telefonsammanträden, st. 0 2 
Sakkunnigjuryns sammanträden, st. 2 1 
   
Styrelsens beslut sammanlagt 374 333 

understödsbeslut 328 298 
beslut om ändring och förlängning 14 10 

beslut om återkrav 4 2 
administrativa beslut 6 6 

beslut om rättelse 9 5 
övriga beslut 13 12 

Redovisningar som handlagts i sekretariatet 164 126 
Ärenden som sekretariatet har handlagt sammanlagt 538 459 
   
Kostnader för verksamheten 243 638 203 466 
Kostnader inom överföringsekonomin 9 811 984 8 844 229 
Influtna brandskyddsavgifter  8 845 394 8 349 458 
Sekretariatets årsverken 2,69 2,38 
Nya understödsbeslut år 2009 11 023 879 9 756 261 
   
Understödsbeslut, medeltal, euro 33 609,39 32 739,13 
Beslut/sammanträde 62 56 
Lönsamhet (verksamhetens kostnader/beslut) 651 611 
Produktivitet (beslut/sekretariatets årsverken) 139,0 139,9 
Ärenden som behandlas/sekretariatets årsverken 200,0 192,9 
Verksamhetskostnadernas %-andel av kostnaderna för 
överföringsekonomin 2,48 % 2,30 % 
Verksamhetskostnadernas %-andel av de influtna 
brandskyddsavgifterna 2,75 % 2,44 % 

 
Lönsamheten har i ovanstående tabell beräknats genom att dela verksamhetskostnaderna 
enligt fondens intäkts- och kostnadskalkyl med det totala antalet beslut som har fattats 
under året. Produktiviteten har beräknats genom att dela antalet beslut som har fattats 
under året med sekretariatets årsverken.  
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Man kan räkna att arbetsinsatsen i fondens sekretariat har motsvarat 2,69 årsverken under 
berättelseåret.  Det bör beaktas att endast fondens egna anställda har inberäknats i 
årsverken i produktivitetskalkylerna. Under åren 2007 och 2008 köpte fonden med 
köptjänstavtal ett utredningsarbete om utdelnings- och beviljningsgrunderna för allmänna 
understöd av Kommunförbundets utvecklingschef Markku Haikko. Hans arbetsinsats är 
inte inberäknad i sekretariatets årsverken för år 2008, vilket betyder att den verkliga 
arbetsinsatsen år 2008 är lite högre än i denna kalkyl. 

 
Antalet understödsbeslut (328 st.) som fattades i fondens styrelse år 2009 steg betydligt 
jämfört med nivån år 2008 (298 st.). Detta berodde i hög grad på att antalet ansökningar 
om småunderstöd som avtalsbrandkårerna lämnat in har ökat. Antalet beviljade 
understödsbeslut (215 st.) minskade dock med 7,3 procent från föregående år (232 st.), 
vilket bland annat berodde på att beloppet på understöden som kunde sökas var avsevärt 
större än föregående år.  Från fonden ansöktes 40,6 miljoner euro i understöd (år 2008: 
18,6 milj. euro) och 11,03 miljoner euro beviljades (år 2008: 9,76 miljoner euro). Det 
beviljade understödet var således endast 27,2 % av det ansökta (år 2008: 52 %). 

 
Understödsbeslut som styrelsen fattat år 2009 

2009 2008 2007 

Understödsbeslut och behandlingsmöte 
Antal Understöd 

belopp 
Antal Understöd 

belopp 
Antal 

Alla ansökningar, antal och sökt understödsbelopp, € 328 40 557 606 298 18 641 350 299 
Godkända ansökningar, antal och understödsbelopp, €  215 11 023 879 232 9 756 261 192 
% -andel av godkända ansökningar och % -andel av 
beviljat understöd i förhållande till sökt 

65,5 % 27,2 % 77,9 % 52,3 % 64 % 

De allmänna understöd (3.12.2009) 
Ansökningar, antal och sökt understödsbelopp 5 3 290 928 4 2 820 900 5 
Godkända ansökningar, antal och understödsbelopp, €  4 2 657 300 4 2 427 346 4 
% -andel av godkända ansökningar och % -andel av 
beviljat understöd i förhållande till sökt 

80 % 0,81 100 % 86,0 % 80 % 

Specialunderstöd för undersöknings- och utvecklingsverksamhet   (18.2.2009, 11.3.2009. 21.4.2009 ja 1.9.2009) 
Ansökningar, antal och sökt understödsbelopp 91 6 347 307 82 4 592 195 69 
Godkända ansökningar, antal och understödsbelopp, €  50 3 118 179 48 2 692 003 41 
% -andel av godkända ansökningar och % -andel av 
beviljat understöd i förhållande till sökt 

54,9 % 49,1 % 58,5 % 58,6 % 59 % 

Understöd för utrustning (inkl. systemprojekt) (21.4.2009) 
Ansökningar, antal och sökt understödsbelopp 91 3 825 757 111 2 983 910 115 
Godkända ansökningar, antal och understödsbelopp, €  41 1 207 686 97 1 928 861 54 
% -andel av godkända ansökningar och % -andel av 
beviljat understöd i förhållande till sökt 

45,1 % 31,6 % 87,4 % 64,6 % 47 % 

Understöd för byggande (21.4.2009) 
Ansökningar, antal och sökt understödsbelopp 41 26 447 613 32 8 071 814 31 
Godkända ansökningar, antal och understödsbelopp, €  23 3 825 202 18 2 571 614 18 
% -andel av godkända ansökningar och % -andel av 
beviljat understöd i förhållande till sökt 

56,1 % 14,5 % 56,3 % 31,9 % 58 % 

Mindre understöd för avtalsbrandkårer  
Ansökningar, antal och sökt understödsbelopp 100 646 001 69 172 531 79 
Godkända ansökningar, antal och understödsbelopp, €  97 215 512 65 136 437 75 
% -andel av godkända ansökningar och % -andel av 
beviljat understöd i förhållande till sökt 

97,0 % 33,4 % 94,2 % 79,1 % 95 % 
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Alla understödsbeslut fattas vid fondens styrelsemöten som hålls sex per år. Allmänna 
understöd och specialunderstöd ansöks i regel inom den utsatta tiden och bereds till det 
på förhand avtalade styrelsemötet. Undantag utgör småunderstöd på under 10 000 euro 
som riktas till avtalsbrandkårers anskaffning av brandutrustning och apparater. Dessa 
småunderstöd kan ansökas från fonden utan någon utsatt tid. Besluten gällande dessa 
ansökningar fattas i regel på det styrelsemöte som följer efter det att ansökningen har 
inkommit, under förutsättning att sökanden har bifogat alla handlingar som är 
nödvändiga för beslutsfattandet och att det är minst två veckor till följande styrelsemöte. 
Om föredragningslistan för styrelsemötet är för lång kan det hända att handläggningen av 
småunderstöd måste flyttas till följande möte.  
 
 

Handläggningstiden för understödsansökningar och redovisningar i fonden 
Handläggningstiden i fonden 2009 2008 2007 
Understödsansökningar Antal % Antal % % 

under 3 månader 301 91,8 % 268 90 % 95 % 
3-5 månader 27 8,2 % 30 10 % 4 % 

över 6 månader 0 0 % 0 0 % 1 % 
Redovisningar Antal % Antal % % 

under 2 månader 160 97,6 % 125 99 % 100 % 
2-6 månader 3 1,8 % 1 1 % 0 % 

över 6 månader 1 0,6 % 0 0 % 0 % 
 

Den genomsnittliga handläggningstiden för understödsansökningar har hållits på 
någotsånär samma nivå som föregående år. Handläggningstiden efter det att 
ansökningarna har kommit till Brandskyddsfonden är mycket rimliga, för cirka 92 procent 
av  ansökningarna  under  2009  fattades  ett  beslut  inom  tre  månader  och  för  alla  
ansökningar inom ett halvår från det att ansökningen hade kommit in. Av tabellens 27 
ansökningar vars handläggningstid är över 3 månader, är hela 23 småunderstöd om vilka 
man ofta tvingas be sökanden om ytterligare utredningar, varvid handläggningen fördröjs. 
Styrelsens mötesrytm (sommaruppehåll) påverkar också handläggningstiderna för 
småunderstöd. De återstående fyra ansökningarna vars handläggningstid var mer än 3 
månader var ansökningar om specialunderstöd för forsknings- och utvecklingsprojekt 
som bordlades på mötet 18.2.2009 för ytterligare utredningar och för att beslutas vid 
följande (11.3.2009 och 21.4.2009) styrelsemöten.  
 
Specialunderstöd utbetalas till sökande i regel i efterhand med avräkning mot verifikat. 
Avräkningsansökningar, 164 st. (år 2008: 126 st.), kunde med några undantag handläggas 
på mindre än två månader (största delen på mindre än en månad).  Småunderstöd till 
avtalsbrandkårer utbetalas till sökanden med ett understödsbeslut.  
 
Satsningar av olika slag har gjorts för att säkerställa kvaliteten på beslutsfattandet och den 
understödande verksamheten. Ansöknings- och redovisningsblanketter samt 
ifyllningsanvisningar har utarbetats för understöds- och utbetalningsansökningarna och 
de finns alltid tillgängliga på fondens webbplats. Sökandena informeras på bred front om 
understödsansökningarna som ska göras inom utsatt tid och i ansökningsbreven till 
understödet ges detaljerade instruktioner till dem som ansöker om understöd. Fonden 
har också allmänna anvisningar om ansökan om understöd som vägleder sökandena att 
ansöka om rätt understöd, med rätta blanketter och i rätt tid. 
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Man har strävat efter att främja kvaliteten på ansökningarna bl.a. genom att en sökande 
som ansöker om avtalsbrandkårernas småunderstöd ombeds bifoga räddningsväsendets 
utlåtande i blankettform. Utlåtandeblanketten kan också laddas ner på fondens 
webbplats. För kommunernas byggprojekt och avtalsbrandkårernas materiel- och 
byggprojekt ska räddningsväsendets utlåtandeblankett också bifogas till ansökan.  
Materiel- och byggprojekten granskas och sätts i angelägenhetsordning av länsstyrelsen 
(fr.o.m. 1.1.2010 regionförvaltningsverket). Först efter detta lämnas ansökningarna om 
materiel- och byggprojekt till fonden för att beredas för beslutsfattande. Genom detta 
förfarande strävar man efter att säkerställa att den regionala kunskapen och områdets 
behov kommer fram som stöd för beslutsfattandet.  
   
För specialunderstöd som söks för forsknings- och utvecklingsprojekt ska sökanden 
också bifoga en tabell med effektivitetsmål, vars syfte är att säkerställa att sökanden redan 
i ansökningsskedet har dryftat effektiviteten hos sitt projekt och inom vilken tidsperiod 
effekterna är synliga.  Innan beslutsförslagen utarbetas utvärderas forsknings- och 
utvecklingsprojektens kvalitet av ett expertråd med åtta experter inom 
räddningsbranschen. Rådet leds av sekretariatet.   
   
För de allmänna understöden krävs också detaljerade ansökningsblanketter med bilagor 
och effektivitetsmål. Understödstagarna av allmänna understöd ska också avlägga rapport 
om  sin  verksamhet  två  gånger  per  år  samt  lämna  in  begärda  uppgifter  om  realiserad  
verksamhet på bestämda tider. Med mottagarna av allmänna understöd förs också under 
året samtal och på detta sätt strävar man efter att säkerställa att båda parterna får 
tillräckligt information. 
 
Det har också gjorts satsningar på kvaliteten på styrelsearbetandet. Styrelsen 
sammanträder sex gånger per år och i samband med att följande års arbetsplan behandlas 
behandlas också den preliminära mötestidtabellen för följande år. Fullständiga 
möteshandlingar lämnas till styrelseledamöterna en vecka före sammanträdet. Förutom 
beslutsförslag görs sammandrag och promemorior angående de ansökta 
understödsansökningarna för styrelsen. Under berättelseåret ordnade styrelsen dessutom 
en  utvecklingsdag,  då  man  bl.a.  diskuterade  de  följande  årens  tyngdpunkter  för  
finansiering som ska beviljas samt förnyelsen av innovationspriset.  
 
Genomskinligheten och välkändheten i fondens verksamhet har förbättrats ytterligare 
bl.a. med hjälp av att webbplatsen och informationsprodukterna (inklusive logon) och -
broschyrerna har förnyats. Ett beslutsmeddelande om de understödsbeslut som har 
fattats på styrelsemötena offentliggörs på fondens webbplats redan samma dag. Styrelsens 
mötesprotokoll finns också på webbplatsen. Fonden har också utökat den interna 
informationen i ministeriet under berättelseåret. Nedladdningsbara dior med en allmän 
presentation har också gjorts upp för fonden. Diorna innehåller bl.a. överskådliga 
diagram över fondens understödsprocesser.  
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1.4 Personal och hantering och utveckling av intellektuella resurser 
 
 

Under berättelseåret hade Brandskyddsfondens styrelse följande sammansättning: 

Ordförande 

Stadsdirektör Juhani Meriläinen 

Medlemmar 

Överingenjör Kirsi Rajaniemi, inrikesministeriet (vice ordförande) 
Suppleant Planeringsdirektör Veikko Peltonen 

Direktör Veli Matti Ojala, Finansbranschens Centralförbund 
Suppleant Ledande försäkringsexpert Pia Santavirta 

Utvecklingschef Markku Haiko (15.10.2009–), Finlands Kommunförbund 
Suppleant Chefen för samhällsteknik Kirsi Rontu 

Miljöjurist Leena Eränkö (1.3.2008–30.9.2009), Finlands Kommunförbund 
Suppleant Utvecklingsingenjör Paavo Taipale 

Räddningsdirektör Jari Hyvärinen, räddningsbranschens organisationer 
Suppleant Utbildningsplanerare Brita Somerkoski 

Riksdagsledamot Oiva Kaltiokumpu 
Suppleant Riksdagsledamot Elsi Katainen 

Riksdagsledamot Jari Larikka 
Suppleant Riksdagsledamot Lenita Toivakka 

Räddningsdirektör Piia Vähäsalo 
Suppleant Räddningsdirektör Anssi Parviainen 

 
Styrelsens vice ordförande var överingenjör Kirsi Rajaniemi. Styrelsen sammanträdde sex 
gånger under berättelseåret. Styrelsen har tillsatts av inrikesministeriet och den nuvarande 
styrelsen har valts för perioden 1.3.2008–28.2.2011. Ordförande för Brandskyddsfondens 
styrelse och styrelsemedlemmarna utför sina respektive uppdrag som bisyssla, på förslag 
av sin arbetsgivare.  
 
Fondens sekretariat är i inrikesministeriets tjänst. Fondens sekretariat består av tre 
ordinarie tjänster. Mikko Nygård var fondens generalsekreterare, Hanna Paakkolanvaara 
överinspektör och Ulla Mönkkönen inspektör. 
 
Under berättelseåret var Mikko Nygård tjänstledig i januari och februari 2009 och blev 
tjänstledig på nytt från sin uppgift som generalsekreterare 1.10.2009. Hans tjänstledighet 
upphör 31.5.2010. Hanna Paakkolanvaara är fondens generalsekreterare 1.1–28.2.2009 
samt 1.10–31.12.2009 och var under denna tid tjänstledig från sin tjänst som 
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överinspektör. Johanna Räsänen tillträdde 19.10.2009 en tidsbunden tjänst som 
ställföreträdande överinspektör i fonden och hennes vikariat pågår t.o.m. 31.5.2010. 
 
Behörighetskravet för tjänsterna som generalsekreterare och överinspektör i fonden är 
högre högskoleexamen, för inspektörstjänsten finns det inga fastställda behörighetskrav. 
Uppgifterna och ansvarsfördelningen i fondens sekretariat fastställs i en arbetsplan som 
utarbetas årligen. Arbetsplanen behandlas på samma styrelsemöte där verksamhets- och 
ekonomiplanen för följande år behandlas. Generalsekreteraren är chef för fonden och 
han för resultat- och utvecklingssamtal med de övriga tjänstemännen i fondens 
sekretariat. I personaladministrativt hänseende hör fonden till inrikesministeriets 
räddningsavdelnings förvaltnings- och utvecklingsenhet och generalsekreteraren för i sin 
tur resultat- och utvecklingssamtal med chefen för ifrågavarande enhet. 

 
Brandskyddsfonden har inte planer eller program som gäller hantering och utveckling av 
fondens intellektuella resurser, utan fondens sekretariat omfattas av inrikesministeriets 
planer och program. Fondens sekretariat kan delta i utbildning också med beaktande av 
fondens specialbehov. Sekretariatets utbildningsutgifter godkänns av fondens vice 
ordförande. 
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1.5 Bokslutsanalys 
 
 
1.5.1 Finansieringens struktur  
 

Brandskyddsfonden är en fond som inte omfattas av statsbudgeten. Brandskyddsfondens 
intäkter år 2009 bestod nästan i sin helhet av de brandskyddsavgifter som 
försäkringsbolagen hade betalat för år 2008 (8 845 394,28 euro). Enligt lagen om 
brandskyddsfonden (306/2003) ska en brandskyddsavgift betalas årligen för 
brandförsäkrad fast och lös egendom i Finland i syfte att främja förebyggandet av 
eldsvådor samt räddningsverksamheten.  Alla som bedriver försäkringsrörelse i Finland är 
skyldiga att betala brandskyddsavgift. Ett utländskt EES-försäkringsbolag som i Finland 
fritt tillhandahåller försäkringstjänster ska i Finland ha ett ombud för betalning av 
brandskyddsavgiften. 
 
De influtna brandskyddsavgifterna i bokslutet för 2009 (8 845 394,28 euro) är cirka 5,9 % 
större än år 2008 (8 349 457, 51 euro), då tillväxten från år 2007 redan var 1,7 %. 
Tillväxten berodde på en ökning i influtna premieinkomster från brandförsäkringar, vilket 
påverkas av en allmän ekonomisk driftighet och försäkringspremiernas utveckling. 
Förändringen i ekonomins driftighet har än så länge inte påverkat de influtna 
försäkringspremierna på det sätt som man har förmodat. De influtna avgifterna år 2010 
beräknas uppgå till omkring 8 miljoner euro. Efter år 2010 kan de influtna avgifterna 
sjunka betydligt. 

 
 
Influtna brandskyddsavgifter 1984–2009 
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1.5.2 Budgetutfall 
 

För Brandskyddsfonden utarbetas årligen en verksamhets- och ekonomiplan som 
innehåller budgeten och en dispositionsplan. Brandskyddsfondens styrelse godkände på 
sitt möte 10.12.2008 budgeten och dispositionsplanen för medel för år 2009. Intäkterna 
uppskattades uppgå till cirka 8,3 miljoner euro. De tidigare givna besluten uppskattades 
under 2009 betalas med 5,4 miljoner euro och nya beslut fattas för 9,7 miljoner euro.  För 
materielprojekt i enlighet med de nya besluten i dispositionsplanen skulle totalt en miljon 
allokeras, för byggprojekt 2,4 miljoner, för allmänna understöd till organisationer 2,6 
miljoner euro, för forsknings- och utvecklingsprojekt 2,8 miljoner euro, för anskaffning 
av terminaler till räddningsväsendets fältapparater 0,7 miljoner euro och för 
småunderstöd till avtalsbrandkårer 0,2 miljoner euro. För fondens förvaltningsutgifter 
avsattes 250 000 euro.  
 
Understöden som beviljats under berättelseåret är inberäknade i talen i bilaga 2 till 
bokslutet och i alla talen i diagrammet. Talen 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 huvudsak under de ett två år som följer efter året när 
understödet beviljats. Den andel av understöden som är obetald vid årets slut (åtaganden) 
redovisas i bokföringen under fondens kortfristiga skulder.  
 

Jämförelse av realiseringen av budgeten år 2009
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I dispositionsplanen för år 2009 hade man avsatt 9,7 miljoner euro för understöd som ska 
beviljas. Dispositionsplanen överskreds med 13,2 procent. Den överskreds avsiktligen. 
De åtaganden som under berättelseåret frigörs från inte helt genomförda projekt som 
beslutats under tidigare år samt från icke utförda projekt (1 129 128 euro) samt 
återbetalda understöd och återkrav (för materiel- och byggprojekt 63 843 euro och för 
allmänna understöd 56 909 euro) beaktades både vid beviljandet av understöd för 
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forsknings- och utvecklingsprojekt och materiel- och byggprojekt. Även på grund av den 
ekonomiska tillbakagången riktades finansiering till brandstationernas byggprojekt i större 
utsträckning än vad man ursprungligen hade planerat. 
 

Influtna brandskyddsavgifter (+ frigjorda åtaganden 2008 och 2009 beaktade) i relation 
till beviljade understöd 1996–2009
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Till de influtna avgifterna år 2008 har man lagt till 1 094 628, 07 euro och till de influtna 
avgifterna år 2009 1 249 880 euro i frigjorda åtaganden och erhållna 

understödsåterbetalningar under året. 
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1.5.3 Intäkts- och kostnadskalkyl 
 
I bokslutet redovisas talen från räkenskapsperioden 2009 i euro och jämförelsetalen för 
2008. 
 
Brandskyddsfondens intäkter år 2009 bestod nästan enbart av de brandskyddsavgifter 
som försäkringsbolagen hade betalat för år 2008 (8 845 394,28 euro). För 
betalningsprestationer som eventuellt inte blivit redovisade fastställs dröjsmålsränta (9,5 
% fr.o.m. 1.1.2009). I finansieringsintäkterna syns därtill ett belopp på 1 789, 93 euro som 
är räntan som räknats på återbetalningen som återkrävs på ett understöd 
(SMDnr/2009/1989). 
 
Kostnaderna för verksamheten ökade från föregående år med cirka 19 %, vilket i hög 
grad berodde på att fondens sekretariat har bestått av 3 personer nästan hela 
verksamhetsåret.  I  och  med  att  volymen  på  fondens  verksamhet  har  ökat  krävs  ett  
sekretariat med tre personer. I personalkostnaderna i intäkts- och kostnadskalkylen ingår 
endast styrelsens arvoden. Sekretariatets lönekostnader ingår i Inköp av tjänster. 
 
Ökningen i inköp av tjänster kan anses förklara ökningen i kostnaderna för verksamheten 
till över 95 %.   Inköp av tjänster var år 2009 sammanlagt 206 480,27 euro och år 2008 
168 058,88 (ökningen 23 %). Ökningen i inköp av tjänster kan till en stor del förklaras av 
de ökade kostnaderna på kontot 43950 (inköp av tjänster från statliga ämbetsverk och 
inrättningar). Kontot innehåller sekretariatets lönekostnader samt servicecentralens 
avtalsfaktureringar.  Kontots kostnader var under berättelseåret 186 652,841 euro och år 
2008 150 304,38 euro. År 2009 var sekretariatets lönekostnader 150 549,82 euro (år 2008; 
129 762,98 euro), vilket innebär en ökning på 16,0 procent från föregående år. Ökningen 
beror på det ändrade antalet anställda. Fondens årsverken var cirka 2,38 år 2008 och cirka 
2,69 år 2009.  
 
Servicecentralens ekonomi- och personalförvaltnings avtalsfaktureringar på kontot 43950 
uppgick år 2009 till sammanlagt 36 102,99 euro.  Denna summa innehåller dock 
utjämningsfakturan för år 2008 på 9 046 euro. Således var servicecentralens 
totalkostnader för år 2009 27 056,99 euro. Utjämningsfakturan för år 2009 är inberäknad 
i detta belopp. 
 
År 2008 hade servicecentralens fakturor bokförts på tre konton (43950, 43280 och 
43290) sammanlagt 27 059 euro. En faktura på 1 008 euro var dock en utjämningsfaktura 
för år 2007. Således var Servicecentralens totalkostnader som avsattes för 2008 35 097 
euro, varav 9 046 hade fakturerats först 2009.  Därmed har Servicecentralens kostnader i 
verkligheten inte alls stigit år 2009, utan sjunkit med 22,9 %. Minskningen kan delvis 
anses bero på det tidsdryga arbetet att reda ut gamla åtaganden som gjordes 2008 och 
delvis på goda förfaringssätt när det gäller avstämning av månatliga konton och 
åtaganden mellan sekretariatet och servicecentralen samt på granskningar av 
servicecentralens avtalspriser.      
 
Planeringen av fondens kommunikativa framtoning (14 500 euro på kontot 43929) 
återspeglas också i de ökade utgifterna för inköp av tjänster.  Kostnaderna för 
översättningstjänster (konto 43921) är däremot hälften så stora, vilket beror på att 
fondens anvisning för ansökan om understöd som översattes år 2008 kunde utnyttjas 
även under det gångna året.  
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Övriga kostnader för verksamheten (inköp av varor, personalkostnader, hyror och andra 
kostnader)  har  inte  ändrat  avsevärt  från  föregående  år.  Med  beaktande  av  ökningen  av  
intäkterna från brandskyddsavgifterna och kostnaderna inom överföringsekonomin är 
förvaltningsutgifternas andel mycket låg, cirka 2,75 % (år 2008: 2,4 %) av intäkterna från 
brandskyddsavgifterna och 2,48 % av kostnaderna inom överföringsekonomin (år 2008: 
2,3 %). 
 
Kostnaderna inom överföringsekonomin ökade med cirka sju procent från cirka 8,8 
miljoner  euro  till  över  9,8  miljoner  euro.  Detta  beror  förutom  på  en  ökning  av  antalet  
beviljningsbeslut också på den 2005 verkställda övergången till åtagandebaserad 
utgiftsregistrering, där ökningen av obetalda åtaganden som baserar sig på tidigare fattade 
beslut ökar kostnaderna inom överföringsekonomin.  Beloppen av de understöd som 
utbetalats till icke vinstsyftande sammanslutningar ökade ytterligare från 5,3 miljoner euro 
föregående år till knappa 6,1 miljoner euro. Beloppet av understöden som betalats till 
kommuner (3,7 miljoner euro) steg också aningen från föregående år (3,4 miljoner euro). 
 
Besluten om allmänna understöd år 2010 på 2 657 300 euro fattades på styrelsemötet 
3.12.2009. De allmänna understöden kommer att betalas under 2010 i tre omgångar enligt 
beslutsvillkoren på så sätt att det första beloppet betalas till understödstagarna 1.1.2010. 
Dessa åtaganden är inte inberäknade i de kortfristiga resultatregleringarna utan räknas 
som åtaganden för år 2010.  
 
För de fordringar fonden har på staten betalas ingen ränta. Å andra sidan har fonden inte 
några av staten betalda kostnader i anslutning till indrivning av intäkter och till revision. 
 
 

1.5.4 Balansräkning 
 
Brandskyddsfondens finansieringstillgångar (samlingskontofordran på staten) var vid 
ingången av räkenskapsperioden 17 201 568,77 euro och vid utgången 16 379 969,98 
euro. Vid utgången av räkenskapsperioden uppgick de obetalda åtagandena som baserade 
sig på Brandskyddsfondens tidigare fattade beslut till 8 892 137 euro (vid utgången av 
föregående år 9 063 672 euro). Dessa åtaganden syns i fondens kortfristiga 
resultatregleringar. Brandskyddsfondens öppna åtaganden 31.12.2009 har redovisats i 
bilaga 16 till bokslutet. 
 
Fondens kortfristiga främmande kapital sjönk under räkenskapsperioden med 0,9 
miljoner euro till 9,8 miljoner euro. Underskottet från räkenskapsperioden var 
1 214 172,40 euro. Efter att underskottet täckts var det egna kapitalet 6 610 757,19 euro.  
Fondens verkliga likviditet och ekonomiska ställning har hållits utmärkta.  
 
Brandskyddsfondens fordringar på försäkringsbolag och andra betalningsskyldiga för 
2009 beräknas vara cirka 8 milj. euro. I de brandförsäkringsavgifter som 
försäkringsbolagen betalar ingår en brandskyddsavgiftsandel på 3 % i bolagens 
balansräkningar 31.12.2009 i form av skulder till staten, och den har dragits av från 
bolagens premieintäkter. Ifrågavarande brandskyddsavgifter ska enligt 5 § i lagen om 
brandskyddsfonden betalas till Brandskyddsfonden senast 31.12.2010. Dessa belopp ingår 
inte som fordringar i Brandskyddsfondens bokföring. 
 
Utgående det som ovan rapporterats har fondens verkliga likviditet och ekonomiska 
ställning hållits utmärkta. 
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De uppgifter som ges i bilagorna till bokslutskalkylerna finns nedan i denna 
bokslutshandling. 
 
 

1.5.5 Finansieringsanalys 
 

I fondens finansieringsanalys har man redovisat penningflödet i fondens egen 
verksamhet, penningflödet i överföringsekonomin samt finansieringens penningflöde 
under tre år (2007–2009).  Fondens likvida medel har minskat från föregående år med 2,1 
miljoner euro.  
 
Kostnaderna inom överföringsekonomin har ökat jämnt från 2007. På detta inverkar det 
ökade antalet understödsbeslut som fattats under tidigare år och som nu under 2009 har 
betalats till understödstagarna. Det mål som fondens styrelse och inrikesministeriet har 
ansett bra har varit att behärskat minska fondens influtna medel.  Detta har fonden 
lyckats med för år 2009. Fondens likvida medel var 16 379 969,98 euro 31.12.2009. 
Utgående från det ovan rapporterade har fondens verkliga likviditet och ekonomiska 
ställning hållits utmärkta. 



 22 

1.6 Utvärdering och bekräftelse av den interna kontrollen  
 
 
1.6.1 Intern kontroll 
 

Brandskyddsfonden förvaltas av inrikesministeriet och står under dess tillsyn. Ministeriet 
har i uppgift att särskilt övervaka fondens ekonomi och verksamhet. Brandskyddsfonden 
kan inom ramen för fondens medel ha personal i statens tjänst. Fondens styrelse sköter 
brandskyddsfondens förvaltning samt ser till att fondens ekonomi och verksamhet 
ordnas på ett ändamålsenligt sätt. Styrelsen har i uppgift att besluta om ärenden som är 
betydelsefulla och vittsyftande med tanke på fondens verksamhet och ekonomi samt att 
se till att tillsynen över bokföringen och finansförvaltningen sköts på ett ändamålsenligt 
sätt. Fondens bokföring har skötts av Inrikesförvaltningens servicecentral. Statens 
revisionsverk verkställer årligen revisionen av brandskyddsfonden. Revisorerna ska 
granska fondens förvaltning, bokföring och bokslut och för varje räkenskapsperiod avge 
en revisionsberättelse. 
 
Övervakningen av fondens verksamhet och ekonomi har i och med ändringen av 
ministeriets arbetsordning som trädde i kraft 24.1.2008 differentierats till 
ekonomienheten (20 § punkt 8) och övriga ärenden till räddningsavdelningen (16 § punkt 
10).  Brandskyddsfonden  har  ingen  egen  ekonomistadga  och  inget  reglemente  för  intern  
revision eller intern kontroll. I fonden tillämpas inrikesministeriets ekonomistadga, där 3 
§ innehåller allmänna bestämmelser om intern kontroll och riskhantering. I den förnyade 
ekonomistadga som trädde i kraft i början av 2008 betonas kontrollerande aspekter. 
Arbetsordningen som görs upp för Brandskyddsfonden i början av 2010 förtydligar 
ytterligare ansvarsfördelningen också inom den interna kontrollen.  
 
Inrikesförvaltningens servicecentral sköter fondens betalningsrörelse, bokföring och 
bokslutskalkyler och uppgörande av bilagor till dessa samt löneräkningen i enlighet med 
föreskrifterna som gäller fonden och inrikesministeriets ekonomistadga.  Fondens styrelse 
ansvarar för att övervakningen av fondens bokföring och kapitalförvaltning ordnas på 
vederbörligt sätt. Statens revisionsverk verkställer årligen Brandskyddsfondens revision.  
Revisorerna ska granska fondens förvaltning, bokföring och bokslut och för varje 
räkenskapsperiod avge en revisionsberättelse. 
 
Uppföljningen av fondens åtaganden har under 2008 ändrats från att göras årligen till att 
göras  månatligen.  Ändringen  ger  en  bild  som  är  mer  i  realtid  över  utvecklingen  av  
fondens tillgångar och möjliggör en exaktare ekonomiplanering. Den månatliga 
uppföljningen av åtagandena genomförs i form av samarbete mellan sekretariatet och 
inrikesförvaltningens servicecentral.  År 2009 utnyttjas den månatliga uppföljningen av 
åtagandena i fondens styrelse bl.a. i kvartalsuppföljningen av ekonomin samt i 
planeringen av följande års verksamhet. Uppföljningen av åtaganden har också 
möjliggjort ett snabbare utnyttjande av understödsandelar vid projekt som inte helt 
genomförts då nya understöd delas ut.   
 
Brandskyddsfonden är verksamhetsmässigt en liten enhet med ett sekretariat som består 
av tre personer. Vid utvärdering av tillräckligheten och kvaliteten av den interna 
kontrollen och riskhanteringen har man inte tillämpat de standarder eller modeller inom 
branschen som rekommenderats av internationella organisationer. Med de förfaranden 
för intern kontroll och riskhantering som är i bruk har man emellertid kunnat få en skälig 
säkerhet om lagligheten i ekonomin och verksamheten och säkerställt lönsamheten, 
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tryggat medlen i fonden samt producerat riktiga och tillräckliga uppgifter om fondens 
ekonomi och resultat.  Brandskyddsfondens styrelse har i sin utvärdering 4.3.2009 
konstaterat att övervakningen av fonden och dithörande riskhantering uppfyller de krav 
som ställs i 69 § i förordningen om statsbudgeten.  
 
Statens revisionsverk har 22.2.2010 lämnat Revisors mellanrapport över revisionen av 
Brandskyddsfonden. Beträffande Brandskyddsfondens revision år 2009 har man granskat 
1) den allmänna organiseringen av bokföringen samt 2) den interna kontrollen som rör 
understöd som beror på prövning vilka Brandskyddsfonden har beviljat som allmänna 
understöd.   

 
Syftet med revisionen har varit att säkerställa att Brandskyddsfondens bokföring är 
organiserad på behörigt sätt. I revisionen har man fördjupat sig i serviceavtalen mellan 
Brandskyddsfonden och servicecentralen och ansvarsfördelningstabellerna, 
övervakningen av användarrättigheterna beträffande ekonomiförvaltningssystemen och 
kontoramarna samt inrikesministeriets räkenskapsverks ekonomistadga och 
inrikesministeriets instruktioner som kompletterar ekonomistadgan och rör 
Brandskyddsfonden. I revisionen användes bokföringsmaterialet från januari-augusti 
2009. Revisionen fortsätter året ut för bokslutets del. Statens revisionsverk lämnar en 
revisionsberättelse separat.   

 
I mellanrapporten konstateras att Brandskyddsfonden inte har haft en gällande 
arbetsordning även om verksamhetens karaktär och omfattning skulle kräva detta. I 
rapporten konstateras att Brandskyddsfonden har varit medveten om saken redan en 
längre tid och att avsaknaden av en arbetsordning inte har berott enbart på 
Brandskyddsfonden utan också på ministeriets räddningsavdelning där beredningen av 
ärendet inte har fått tillräckligt hög prioritet tidigare.  I rapporten betonas att frågan som 
gäller arbetsordningen har framskridit till det skedet att det första utkastet kan behandlas 
på styrelsens sammanträde 4.3.2010.  

 
Uppgifter som rör bokföring och betalningsrörelse sköts av Inrikesförvaltningens 
Servicecentral (numera Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning 
(Palkeet)) med vilken Brandskyddsfonden har ett mandatkontrakt. I revisionen har 
serviceavtalet som gäller ekonomiförvaltning och tabellen över ansvarsfördelning 
granskats ur den synvinkeln huruvida ansvaret beträffande processens olika skeden klart 
har fördelats. Beträffande detta lyfte revisionen inte fram något väsentligt att anmärka på. 

 
I samband med revisionen har man gått igenom de uppgifter som erhållits från 
Inrikesförvaltningens Servicecentral om användarrättigheter som personer i 
Brandskyddsfonden och inrikesministeriets räkenskapsverk har till Rondo, 
ekonomiförvaltningssystemet Meritt, resehanteringssystemet Travel och 
betalningsrörelseprogrammet Basware.  I mellanrapporten konstateras att kontrollen av 
användarrättigheterna fungerar till de väsentliga delarna på vederbörligt sätt inom 
Brandskyddsfonden.  

 
I revisionen har man kunnat konstatera att de obetalda brandskyddsavgifterna i 
revisionen för år 2008 har indrivits under 2009 med undantag av en obetald avgift.  
Mellanrapporten innehåller en anmärkning om att regionförvaltningsverket i Södra 
Finland bör vidta åtgärder för att driva in den obetalda brandskyddsavgiften med 
omräknad dröjsmålsränta till Brandskyddsfonden.    
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I revisionen har man rett ut behörigheten hos den interna kontrollen som rör allmänna 
understöd i Brandskyddsfonden. Som exempel har man granskat statsunderstödet som 
beviljades Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland. I revisionen har man 
kunnat konstatera att betalningarna har gjorts 10.12.2009 på det sätt som 
understödsbeslutet förutsätter efter att understödstagaren har lämnat in redovisningarna. 
Problematiskt i detta nu kan man anse det faktum att den slutliga redovisningen om hur 
understödet har använts krävs så sent som före utgången av april det kalenderår som 
följer efter understödsåret. I rapporten anmärker man att man under granskningen 
meddelat Brandskyddsfonden om de pågående åtgärderna i syfte att tidigarelägga 
inlämningsdagen för anmälan. Understödstagarna har kraftigt motsatt sig 
tidigareläggningen, men fonden försöker driva igenom den. 
 

 
1.6.2 Uppgifter om fel och missbruk  
 

I Brandskyddsfonden har man under berättelseåret inte observerat fel, missbruk eller 
brott i anslutning till fondens medel. 

 
 
1.6.3 Uppgifter om återkrav 
 

Under räkenskapsåret har Brandskyddsfondens styrelse i anslutning till understöd som 
utbetalats ur fonden fattat återkravsbeslut i enlighet med följande tabell: 

Datum Understödstagare Belopp € Anmärkning 

10.12.2008 Ylistaro kommun 41 615,00 
Återkrav av byggunderstöd, delen som återkrävs 40 % 
av det kalkylmässiga nuvärdet av egendomen (SM-
2006-721/Ti-3944). Betald i januari 2009. 

1.9.2009 Töysän VPK ry 11 789,93 

Återkrav, beloppet 10 000 som återkrävs utgör 40 % 
av det gängse värdet på egendomen som understödet 
gäller (25 000 euro). Räntan på beloppet som återkrävs 
är 1789,93 euro och beloppet som återkrävs är således 
11 789,93 euro.  (SMDnr/2009/1989) 

1.9.2009 Kiikoisten VPK ry 13 280,00 
 

Kvittas mot beviljat specialunderstöd, byte av 
manskapsbil (SMDnr/2009/2534). 

3.12.2009 Sotkamo kommun 12 228,00 

Återkrav, fastigheten används inte längre för det som 
fastställs i understödsvillkoren; beloppet som återkrävs, 
12 228 euro, motsvarar det beviljade understödets 
relativa andel (40 %) av det nuvarande värdet 
(30 571,12 euro) på egendomen som har skaffats med 
understödet och antecknats i balansräkningen.  
(SMDnr/2009/2533) 

3.12.2009 Rautajärven VPK ry 4 240,00 Kvittas mot beviljat specialunderstöd, byte av 
manskapsbil (SM-2008-738/Tu-3943). 

3.12.2009 
Räddningsbranschens 
Centralorganisation i 
Finland rf 

30 804,00 
Den andel av det allmänna understödet 2008 som 
återkrävs (SM-2007-3166/Tu-3945) kvittas mot det 
allmänna understöd som beviljats för 2010 
(SMDnr/2009/3109). 

3.12.2009 Finlands  
Brandbefälsförbund rf 26 105,00 

Den andel av det allmänna understödet 2008 som 
återkrävs (SM-2007-3160/Tu-3945) kvittas mot det 
allmänna understöd som beviljats för 2010 
(SMDnr/2009/3105). 

Totalt 140 061,93  
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Egendom som i materielprojekt överlåts som omsättningstillgångar, för vilken tidigare 
har erhållits understöd från Brandskyddsfonden, beaktas som avdrag i godtagbara utgifter 
redan då understödsbeslutet fattas och avdras vid den avräkning understödstagaren 
tillställer i samband med det understöd som ska utbetalas till understödstagaren. 
 

 
 
 
 
1.7. Styrelsens förslag till disposition av resultatet 
 

Brandskyddsfondens styrelse föreslår att underskottet för 2009 (underskott 1 214 172,40 
euro) täcks ur det egna kapitalet i fonden. Efter täckningen återstår i eget kapital 6 610 
757,19 euro. 
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Bilaga 1 av verksamhetsberättelse: Beviljade understöd 2009  
Specialunderstöd 2009: Undersöknings- och utveklingsverksamhet (18.2.2009)  
Sökande Användningssyfte Belopp 
Finlands Svenska Brand- och 
Räddningsförbund rf 

Koulutusmateriaalin ruotsintaminen 
15 000 

Helsingin Palomiesyhdistys 40 r.y Pohjoismaisten Palomiesten Opintopäivien järjestämiskulut 5 000 
Jyväskylän yliopisto Kokkolan yliopistokeskus 
Chydenius 

Kauris; turvallinen kaupunkialue - riskeistä tilannekuva -
tutkimushanke 50 000 

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Pelastuslaitosten yhteinen turvaopas -hanke 10 000 
Pelastusopisto Uusien turvallisuusohjeiden toteuttaminen 142 000 
Pelastusopisto Tulevaisuusluotausraadin verkottuminen ja tiedonvaihtoa ja 

talouden taantuma ja pelastustoimen kehitys tutkimushanke 26 000 
Pelastusopisto Työvuorokoulutuksen suunnittelun oppimateriaali -hanke 6 375 
Porin VPK ry Porin VPK 150 vuotta -historiateos- ja opetusmateriaali 13 000 
SM/Pelatusosasto Palokuolemien ehkäisykeinojen vaikuttavuuden arviointihanke 64 150 
Sisäasianministeriö Ohjeistus ulkoisten pelastussuunnitelmien laatimiseksi 10 500 
SPEK-Oulu Henkilöauton umpiperäkärryn hankinta 2 450 
Suomen Palopäällystöliitto ry Palokuntien Suomenmestaruuskilpailut 2009 -hanke 23 500 
Suomen Palopäällystöliitto ry Paloturvallisuusseurannan kehittämishanke 150 000 
Suomen Palopäällystöliitto ry Pelastusajoneuvojen yleisoppaan uudistamishanke 20 000 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö "Asumisen paloturvallisuuden kehittäminen" 2009-2011 250 000 
CTIF- Suomen kansallinen komitea/SPEK CTIF:n Suomen kansallisen komitean kustannuksiin vuodelle 2009 76 000 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö "Junior Fire Officer -lasten turvallisuusseikkailu" vuosille 2009-2010 115 000 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö "Palovaroitin-mediakampanja" kyseessä on 3-vuotisen kampanjan 

toinen ja kolmas vuosi 90 000 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Spektra-hanke (yhteiskunnallinen turvallisuushanke) vuosille 2009-

2010, jatkohanke 210 000 
Suomen Rakennusinsinöörien liitto RIL ry Tulisijaohje 25 000 
Virrantaus Kirsi Viranomaisyhteistyön informaatiovirrat ja eri johtotasojen 

tilannekuvien tietosisältö 29 000 
Työterveyslaitos Turallisuusjohtaminen ja työterveyshuoltotoiminta 

pelastuslaitoksissa 45 440 
VTT Demosntraatiohanke asuntosprinklauksen merkityksestä ihmisten 

turvallisuudelle 45 000 
VTT Huoneistopalojen sammutus vaihtoehtoisilla sammutusmenetelmilllä 24 250 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö "Pelatustoimen vapaaehtoishenkilöstön määrän lisääminen" 

vuosien 2009-2010 kuluihin, jatkohanke 310 000 
Palo- ja pelastustieto ry Valokuva-arkistointihanke 21 000 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Nou Hätä! 2009 -hankeeseen oikaisu 140 000 
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Stipendi, Lauri Jaakkola 1 500 
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Stipendi, Kimmo Markkanen 1 500 
Suomen Palopäällystöliitto ry Poistumisturvallisuustarra-hanke 50 000 
Suomen Palopäällystöliitto ry Uusien toimitilojen hankinta ja kunnostus 120 339 
FSB-Finlands Svenska Brand- och 
Räddningsförbund r.f. 

Koulutusmateriaalin ruotsintaminen 
36 300 

Helsingin kaupungin pelastuslaitos Turvallisuuskulttuuria kehittävä valvonta (TUKEVA) -hanke 52 500 
Oulun lääninhallitus/Pelastusosasto HEKO-metsäpalohankkeen loppuunsaattaminen 10 500 
Pelastusopisto Pelastustoimen toimenpiderekisterin laadun arviointihankkeeseen 33 675 
Pelastusopisto Stipendit; neljään insinööri (AMK)-tutkinnon suorittaneille 

opiskelijoille 2 000 
Pelastusopisto Tulevaisuusluotauksen tarve ja hyödynnettävyys -hanke 18 000 
Pelastusopisto Pelastustointa hyödyttävien tutkijaopintojen edistäminen -hanke 39 200 
Pelastusopisto Pelastustoimen langattoman tiedonsiirron tarpeet tulevaisuudessa -

selvityshanke 37 000 
SPEK ry/CTIF - Kansallinen komitea CTIF - Suomen kansallisen komitean vuoden 2010 toimintaan 80 000 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Vuoden 2010 Nou Hätä! Pelastustietoa 8.-luokkalaisille 200 000 
Suomen Palopäällystöliitto ry/SPEK Paloturvallisuusvalitusta elokuvateattereissa -yhteishanke 95 000 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Pelastusalan turvallisuusvalistuksen perustamisedellytysten 

selvityshanke 20 000 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Vapaaehtoiset palokunnat onnettomuuksien ehkäisytyössä -

tutkimushanke 50 000 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Vapaaehtoispalokuntien toimintakyvyn mittaaminen -hanke 50 000 
Suomen Palopäällystöliitto  Pelastustoimen henkilöjohtamisen kehittämishanke 160 000 
Tampereen teknillinen yliopisto Metallisten kevythormien paloturvallisuus -hanke 36 000 
Piia Vähäsalo Lisäarvoa tuottavan verkoston rakentaminen -väitöskirjatutkimus 65 000 
Matti Waitinen Oppilaitosten turvallisuuskulttuuriin vaikuttavat tekijät - 

väitöstutkimuksen loppuunsaattaminen 21 000 
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Rakennusten palokuormien inventaariotutkimushanke 20 000 
Totalt  3 118 179 
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Allmänna understöden (3.12.2009) 
FÖR ORGANISATIONER INOM RÄDDNINSBRANSCHEN 2010 
Sökande Belopp 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry   2 157 800   
Nuohousalan Keskusliitto      169 000    
Palotutkimusraati ry (yleisavustus)        10 900    
Palotutkimusraati ry (erityisavustus)         7 600    
Suomen Palopäällystöliitto ry      312 000    
Totalt 2 657 300 

 
Specialunderstöd 
UTRUSTNING OCH ALARMSYSTEM 2009 (21.4.2009) 
Sökande Användningssyfte Belopp 
Lapin pelastuslaitos kuorma-auton alusta ja koukkulavalaite 48 068 
Imatran VPK ry kuorma-auton alusta ja koukkulava 46 970 
Harjunalustan VPK ry sammutusauto 58 560 
Kauvatsan WPK ry säiliöauto 48 068 
Onkkaalan VPK ry säiliösammutusauto 53 290 
Kanta-Hämeen pelastuslaitos johtoyksikkö 26 645 
Kymenlaakson pelastuslaitos johtoyksikkö 24 400 
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos johtoyksikkö 26 645 
Hammarlands kommun miehistöauto/pelastusauto 26 645 
Pohjanmaan pelastuslaitos miehistöauto 15 226 
Satakunnan pelastuslaitos johtoyksikkö 26 645 
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos miehistö/ensivasteauto 15 226 
Lapin pelastuslaitos miehistöauto 15 226 
Etelä-Savon pelastuslaitos miehistö/johtoauto 17 800 
Pohjois-Savon pelastuslaitos johtoyksikkö 26 645 
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos lavamaastoauto 14 400 
Etelä-Savon pelastuslaitos miehistöauto 15 226 
Päijät-Hämeen pelastuslaitos johtoyksikkö 26 645 
Kymenlaakson pelastuslaitos miehistöauto 15 226 
Päijät-Hämeen pelastuslaitos johtoauto 7 792 
Kymenlaakson pelastuslaitos miehistöauto 15 226 
Hindhår FBK rf miehistöauto (käytetty) 6 000 
Perttulan VPK ry miehistöauto 15 226 
M-real Oyj Kirkniemi/tehdaspa. miehistö/kalustoauto 11 448 
Siltakylän VPK ry miehistöauto 15 226 
Huittisten VPK ry miehistöauto 13 200 
Kaasmarkun VPK ry miehistöauto 15 226 
Maarian VPK ry miehistöauto 15 226 
Yläneen Kirkonkylän VPK ry miehistöauto 15 226 
Korkeakosken VPK ry miehistöauto 15 226 
Aitoon VPK ry miehistöauto 15 226 
Halkivahan VPK ry miehistöauto 15 226 
Etelä-Savon pelastuslaitos kenttäjohtamisjärjestelmä 9 150 
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos kenttäjohtamisjärjestelmä 15 000 
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos kenttäjohtamisjärjestelmä 33 550 
Pohjanmaan pelastuslaitos kenttäjohtamisjärjestelmä 9 150 
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos kenttäjohtamisjärjestelmä 9 150 
Satakunnan pelastuslaitos kenttäjohtamisjärjestelmä 45 750 
Helsingin pelastuslaitos kenttäjohtamisjärjestelmä 106 750 
Etelä-Karjalan pelastuslaitos letkunpesu- ja huoltolaite 57 200 
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos savutuuletin 48 800 
Kauttuan Tehtaiden VPK ry Kauttuan Tehtaiden VPK ry 6 760 
Kainuun pelastuslaitos väestönhälyttimet 19 520 
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos väestönhälyttimet 14 640 
Etelä-Karjalan pelastuslaitos väestönhälyttimet 17 506 
Pohjanmaan pelastuslaitos väestönhälyttimet 23 200 
Satakunnan pelastuslaitos väestönhälyttimet 18 706 
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos väestönhälyttimet 18 544 
Pohjois-Savon pelastuslaitos väestönhälyttimet 16 400 
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos väestönhälyttimet 14 880 
Totalt   1 207 686 
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BYGGANDE 2009 (21.4.2009) 
Sökande Användningssyfte Belopp 
Nivalan kaupunki paloasema 350 000 
Kirkkonummen kunta paloasema 350 000 
Oravais kommun paloasema 350 000 
Sastamalan kaupunki paloasema 350 000 
Kittilän kunta paloasema 180 000 
Tohmajärven kunta paloasema 350 000 
Kurisjärven VPK ry paloasema 140 000 
Rosala FBK rf paloasema 9 232 
Helsingin pelastuslaitos rakennuksen muuttaminen paloasemaksi 350 000 
Raaseporin kaupunki laajennus ja peruskorjaus 350 000 
Haminan kaupunki peruskorjaus 130 000 
Parikkalan kunta paloaseman laajennus 12 200 
Pyhtään kunta paloaseman peruskorjaus 58 560 
Lapuan kaupunki laajennus ja peruskorjaus 152 000 
Kokkolan kaupunki paloaseman laajennennus 21 960 
Nykarleby stad laajennus ja peruskorjaus 77 397 
Eurajoen kunta laajennus ja peruskorjaus 161 040 
Pyhärannan kunta laajennus 87 840 
Posion kunta rakennuksen muuttaminen paloasemaksi 208 910 
Enonkosken kunta rakennuksen muuttaminen paloasemaksi 52 000 
Kuuman VPK ry palotallin peruskorjaus ja laajennus 35 908 
Huhtamon VPK ry autotallin rakentaminen ja paloaseman peruskorjaus 25 755 
Reposaaren VPK ry paloaseman laajennus ja peruskorjaus 22 400 
Totalt  3 825 202 
 
Specialunderstöd  
MINDRE UNDERSTÖD FÖR AVTALSBRANDKÅRER 2009  
Sökande Användningssyfte Belopp 
Bosund FBK rf palo- ja pelastusvälineet 1 838 
Lemun VPK ry väliasut 378 
Ahtialan VPK ry palokalusto 1 935 
Keski-Hollolan VPK ry palovarusteet ja -kalusto 3 898 
Vesilahden VPK ry palovarusteet 1 347 
Tammisalon VPK ry tuhoutuneen seinän ja lattian  korjaaminen 3 550 
Vähikkälän ja Sauvalan VPK ry pelastus-/miehistöauto (käytetty) 3 244 
Leppävaaran VPK ry palokalusto ja -varusteet 1 451 
Tirilän VPK ry palokalusto ja -varusteet 312 
Hardom FBK rf palokontti, peräkärry 1 600 
Vaaralan VPK ry palovarusteet ja -kalusto 2 548 
Pitäjänmäen VPK ry nuoriso-osaston suojavarusteet 896 
Östra Saltviks FBK rf paineilmakompressori 2 784 
Paattisten VPK ry palokalusto ja -varusteet 419 
Vanhankylän seudun VPK ry palokalusto ja -varusteet 870 
Tammisalon VPK ry palokalusto ja -varusteet 1 053 
Köklaks FBK rf palovarusteet ja -kalusto 5 340 
Pyhäsalmen VPK ry nuoriso-osaston suojavarusteet 351 
Järvenpään VPP ry palo-ja pelastusvarusteet 4 984 
Helsingin VPK ry palokalusto 1 304 
Perttulan VPK ry palovarusteet ja -kalusto 738 
Kaasmarkun VPK ry palovarusteet ja -kalusto 3 662 
Korson VPK ry palokalusto 501 
Asolan VPK ry palovarusteet ja -kalusto 4 256 
Harjunalustan VPK ry palovarusteet 2 014 
Hyvinkään VPK ry palokalusto ja -varusteet 1 967 
Idänpään ja Ympäristön VPK ry palokalusto ja -tarvikkeet 3 186 
Imatran VPK ry palovarusteet ja -kalusto 5 487 
Jakobstads FBK rf moottoriruisku ja sammutusvarusteet 3 429 
Kaarinan VPK ry palovarusteet ja -kalusto 1 470 
Kolarin VPK ry nuoriso-osaston suojavarusteet 727 
Kuusankosken VPK ry palovarusteet ja -kalusto 1 363 
Köyliön Vuorenmaan VPK ry paloaseman piha-alueen kunnostus 3 790 
Nickby-Kyrkoby FBK rf väliasut ja suojavarusteet 1 357 
Porin VPK ry palovarusteet ja -kalusto 7 906 
Reposaaren VPK ry palovarusteet ja -kalusto 1 454 
Reposaaren VPK ry palovarusteet ja -kalusto 1 630 
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Siltakylän VPK ry nuoriso-osaston varusteet 2 374 
Ulvilan VPK ry varusteet 550 
Borgå FBK rf palokalusto- ja varusteet 640 
Bosund FBK rf pelastuskalusto ja -varusteet 2 494 
Dragnäsbäck FBK rf palovarusteet 1 901 
Gumbo FBK rf suojavarusteet 1 425 
Jokioisten VPK ry palovarusteet ja -tarvikkeet 513 
Kemijärven maalaiskunnan VPK ry nuoriso-osaston suojavarusteet 524 
Kuurolan VPK ry palokalusto- ja varusteet 806 
Lahden VPK ry palokalusto- ja varusteet 1 685 
Lappfjärds FBK ry kalusto ja tarvikkeet 345 
Lehtimäen VPK ry varusteet ja nuorten kypärät 678 
Levannon VPK ry mönkijä varusteineen 5 720 
Maarian VPK ry palokalusto- ja varusteet 1 996 
Matkun VPK ry maastoajoneuvo 2 440 
Mäntsälän VPK ry palovarusteet ja -kalusto 714 
Nurmijärven Keskus V.P.K ry palovarusteet ja -kalusto 2 134 
Oulunkylän VPK ry autotallin oven suurentaminen 1 288 
Ovako Bar Oy Ab Tehdaspalok. palokalusto ja -varusteet 1 196 
Pirkkalan VPK ry palakalusto-ja varusteet 1 257 
Punkaharjun VPK ry palokalusto 590 
Risten VPK ry palovarusteet ja -kalusto 4 410 
Teruron-Kuuslammin VPK ry palokalusto- ja varusteet 5 346 
Turengin VPK nuoriso-osaston suojavarusteet 1 015 
Ulvilan VPK ry nuoriso-osaston suojavarusteet 747 
Utsjoen VPK ry moottorikelkka 3 680 
Armilan ja Kourulanmäen VPK ry pelastuskalusto  2 156 
Bosund FBK rf pelastuskalusto ja -varusteet 3 480 
Hammarlands FBK rf perävaunu varusteineen 2 472 
Humppilan VPK ry nuoriso-osaston harjoitusasut 292 
Kauvatsan WPK ry palovarusteet 3 327 
Mäntsälän VPK ry nuoriso-osaston varusteet 1 823 
Nokian VPK ry palokalusto ja -varusteet 3 764 
Oulun VPK ry palokalusto ja -varusteet 2 970 
Paattisten VPK ry kalustoperäkärry 1 108 
Pennalan VPK ry palovarusteet 1 540 
Pihlavan VPK ry auton vaihto ja kalusto/varusteet 2 181 
Pornaisten VPK ry paloasut 3 463 
Raahen VPK ry nuoriso-osaston suojavarusteet 225 
Rajakylän VPK ry kalusto ja varusteet 550 
Rauman VPK ry nuoriso-osaston harjoitusasut 781 
Uuraisten VPK ry mönkijä ja peräkärry 3 893 
Vaaralan VPK ry kalusto ja varusteet 2 587 
Ylikiimingin palomiehet ry nuoriso-osaston suojavarusteet 827 
Halkian VPK ry paloasut 1 731 
Isnäs FBK rf pintapelastusvarusteet 1 014 
Järvelän VPK ry nuoriso-osaston suojavarusteet 326 
Järvenpään VPP ry kalusto ja varusteet 1 061 
Kakskerran VPK ry pelastusajoneuvo/eläinpelastusyksikkö 3 920 
Kauhajoen VPK ry nuoriso-osaston suojavarusteet 962 
Kellokosken VPK ry paloasut 3 416 
Lappeenrannan VPK ry palovarusteet ja -kalusto 8 002 
Nakkilan VPK ry kalusto ja varusteet 3 502 
Reposaaren VPK ry kalusto ja varusteet 5 209 
Risten VPK ry kalusto ja varusteet 2 630 
Risten VPK ry palovarusteet 5 243 
Saarenkylän VPK ry nuoriso-osaston suojavarusteet 399 
Wessö FBK rf kalusto ja varusteet 4 556 
Villähteen VPK ry kalusto ja varusteet 2 705 
Vuosaaren VPK ry palokalusto ja varusteet 3 728 
Totalt   215 512 
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2. Fondens intäkts- och kontnadskalkyl 
       
       
   01.01.2009 - 31.12.2009 1.1.2008 - 31.12.2008 

       

       

INTÄKTER AV VERKSAMHET     
 Övriga intäkter av verksamheten   0,00 0,00 

       
KONTSADER FÖR VERKSAMHETE     
 Material, förnödenheter och varor     
  Inköp under räkenskapsperioden -3714,56  -2437,47  
 Personalkostnader -24 745,90  -25 174,17  
 Hyror -110,00  -432,69  
 Köpta tjänster -206 480,27  -168 058,88  
 Övriga kostnader -8 587,19  -7 362,51  
 Avskrivningar 0,00  0,00  
 Interna kostnader 0,00 -243 637,92 0,00 -203 465,72 

       
ÅTERSTOD I  -243 637,92   -203 465,72 
       
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER     
 Finansiella intäkter 1 789,93  0,00  
 Finansiella kostnader -5,00 1 784,93 -5,00 -5,00 

       
EXTRAORDINÄRÄ INTÄKTER OCH KOSTANER     
       
ÅTERSTOD II  -241 852,99  -203 470,72 
       
ÖVERFÖRINGSEKONOMINS INTÄKTER OCH KOSTNADER    
 Intäkter     
 Kostnader     
  För kommuner -3 694 356,00  -3 419 566,00  
  För näringslivet -12 644,00  -1 064,00  
  För icke-vinstsyftande samfund -6 053 827,00  -5 272 378,58  
  För hushållen -115 000,00  -177 872,00  
  Återbär. på överföringsekonomikostnader 63 843,00 -9 811 984,00 26 652,07 -8 844 228,51 

       
ÅTERSTOD III  -10 053 836,99  -9 047 699,23 
       
TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA    
 Skatter och avgifter av skattenatur 8 845 394,28  8 349 457,51  
 Betalda mervärdesskatter -5 729,69 8 839 664,59 -3 595,32 8 345 862,19 

       
RÄKENSKAPSPERIODENS INTÄKTS-/KOSTNADSÅTERSTOD -1 214 172,40  -701 837,04 
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3. Fondens balansräkning 
 

    31.12.2009                      31.12.2008 

AKTIVA      
         
 NATIONALFÖRMÖGENHET      

 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA 
PLACERINGAR      

 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR      
 MATERIELLA TILLGÅNGAR      
  Maskiner och apparater    0,00 0,00 

 
VÄRDEPAPPER INGÅENDE I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGARNA 
OCH ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR      

 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA 
PLACERINGAR TOTALT     0,00 

         
 VÄRDERINGSPOSTER      
 OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR      
 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR      
 LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR      
 KORTFRISTIGA FORDRINGAR      
  Aktiva resultatregleringar    1 293 712,00 1 293 712,00 

 

VÄRDEPAPPER INGÅENDE I 
FINANSIERINGSTILLGÅNGARNA OCH ÖVRIGA 
KORTFRISTIGA PLACERINGAR      

 
KASSA, BANKTILLGODOHAV. OCH ANDRA 
FINANSIERINGSMEDEL      

  Kontofordran på staten 16 379 969,98 16 379 969,98  17 201 568,77 17 201 568,77 

 
OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR 
SAMMANLAGT  16 379 969,98   17 201 568,77 

         

AKTIVA SAMMANLAGT  16 379 969,98   18 495 280,77 

         
         
         
      31.12.2009  31.12.2008 

PASSIVA      
         
 EGET KAPITAL      
  Fondens kapital 6 575 274,74   6 521 326,32  
  Förändringar i kapitalet från tidigare räkenskapsperioder 1 249 654,85   1 951 491,89  
  Budgetöverföringar 0,00   53 948,42  
  Räkenskapsperiodens intäkts/kostnadsåterstod -1 214 172,40 6 610 757,19  -701 837,04 7 824 929,59 
 AVSÄTTNINGAR      
 VÄRDERINGSPOSTER      
 FRÄMMANDE KAPITAL      
 LÅNGFRISTIGT      
 KORTFRISTIGT      
  Leverantörsskulder 872 564,17   1 605 579,30  
  Avräkningar mellan räkenskapsverken 1 257,37   706,74  
  Poster som skall redovisas vidare 585,25   393,14  
  Resultatregleringar 8 894 806,00 9 769 212,79  9 063 672,00 10 670 351,18 
         
 FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT  9 769 212,79   10 670 351,18 
         

PASSIVA SAMMANLAGT  16 379 969,98   18 495 280,77 



 32 

 
4. Brandskyddsfondens finansieringanalys 2009 
    

 1.1.–31.12.2009 1.1.–31.12.2008  1.1.–31.12.2007 
EGEN VERKSAMHET    
Brandskyddsavgifter 8 845 394,28 8 349 457,51 8 210 155,66 
Övriga intäkter 1 789,93 0,00 204,51 
Utgifter för köp av varor och tjänster -210 194,83 -170 496,35 -130 407,65 
Personalkostnader -24 745,90 -25 174,17 -19 490,88 
Övriga utgifter -14 431,88 -11 395,52 -40 471,28 
KASSAFLÖDE FRÅN EGEN VERKSAMHET 8 597 811,60 8 142 391,47 8 019 990,36 
    
ÖVERFÖRINGSEKONOMI     
Överföringsekonomins inkomster 63 843,00 26 652,07 3 889,00 
Inkomstöverföringar till kommuner -3 694 356,00 -3 419 566,00 -3 411 054,00 
Inkomstöverföringar till näringslivet -12 644,00 -1 064,00 -32 431,00 
Inkomstöverföringar till hushåll -115 000,00 -177 872,00 -74 453,00 
Övriga inkomstöveringar i hemlandet  -6 053 827,00 -5 272 378,58 -4 778 910,48 
KASSAFLÖDE FRÅN 
ÖVERFÖRINGSEKONOMIN -9 811 984,00 -8 844 228,51 -8 292 959,48 
    
 KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR 0,00 0,00 0,00 
    
Ändring i eget kapital 0,00 0,00 53 948,42 
Förändring i skuld -901 138,39 2 809 192,47 1 251 642,23 
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING -901 138,39 2 809 192,47 1 305 590,65 
    
 = FÖRÄNDRING I LIKVIDA MEDEL -2 115 310,79 2 107 355,43 1 032 621,53 
    
LIKVIDA MEDEL 31.12. 18 495 280,77 16 387 925,34 15 355 303,81 
LIKVIDIT VARAT 31.12. 16 379 969,98 18 495 280,77 16 387 925,34 
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5.  Bilageuppgifter 
 
Bilada 1 till fondens bokslut Redovisningsprinciper för bokslutet och jämförbarhet 
      

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

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

   
      

      
Jämförbarhet med tidigare år    
      
 Bokslutet för 2009 är jämförbart med bokslutet för 2008. 
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Bilaga 2 till fondens bokslut: Plan för användning av fondens medel 

 
  2009 2008 2007 
   - siffrorna i euro Plan  Utfall Plan Utfall Plan  Utfall 
1. Allmänna understöd till 
räddningsbranschens 
organisationer 

2 600 000 2 642 571 2 500 000 2 427 346 2 300 000 2 333 046 

2. Specialunderstöd till 
byggprojekt 

2 400 000 3 825 202 3 000 000 2 571 614 2 300 000 2 817 404 

3. Specialunderstöd till 
materielanskaffning 

1 000 000 979 186 1 100 000 1 493 830 900 000 1 086 536 

4. Andra specialunderstöd 2 800 000 3 118 179 2 700 000 2 692 003 2 500 000 1 926 724 

4.1. Läromedel            n/a 383 175            n/a 199 951            n/a 194 077 
4.2. Databehandling            n/a 0            n/a 27 000            n/a 0 

4.3. Forskning och 
utveckling 

           n/a 1 685 715            n/a 1 780 179            n/a 1 221 397 

4.4. Upplysning och 
rådgivning 

           n/a 630 000            n/a 531 000            n/a 273 000 

4.5. Andra projekt            n/a 328 289            n/a 106 725            n/a 108 950 

4.6. Standardisering            n/a 0            n/a 37 750            n/a 50 900 

4.7. Stipendier            n/a 91 000            n/a 9 398            n/a 78 400 

5. Avtalsbrandkårers 
anskaffning av 
småmateriel  

200 000 215 512 150 000 136 437 150 000 170 889 

6. PEKE-arbetsstationer 700 000 228 500 900 000 435 031 400 000 344 537 
7. 
Administrationskostnader 

250 000 243 640 210 000 203 466 210 000 183 470 

Totalt 9 950 000 11 252 790 10 560 000 9 959 727 8 760 000 8 862 606 
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Bilaga 3 till fondens bokslut Specifikation av personalkostnader 
 
  2009 2008 
      
Personalkostnader 20 039,00 20 359,00 
      Löner och arvoden 20 039,00 20 359,00 
   
   
   
Lönebikostnader 4 706,90 4 815,17 
       Pensionskostnader 3 977,74 3 967,51 
     Övriga lönebikostnader 729,16 847,66 
Sammanlagt 24 745,90 25 174,17 
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Bilagor 4-14 till Brandskyddsfondens bokslut för 2009 
Bilaga 4 Grunderna för avskrivningar enligt plan och ändringarna i dem Inget att anmäla 

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

Bilaga 6 Finansiella intäkter och kostnader Inget nytt att anmäla 
Bilaga 7 Lån som beviljats ur fonden Inget att anmäla 
Bilaga 8 Värdepapper och investeringar i form av eget kapital Inget att anmäla 
Bilaga 9 Finansiella poster i balansräkningen och skulder Inget nytt att anmäla 

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

Bilaga 11 Fonderade medel i balansräkningen Inget att anmäla 
Bilaga 12 Fonderade medel som inte ingår i balansräkningen Inget att anmäla 
Bilaga 13 Förändringar i skulden Inget att anmäla 
Bilaga 14 Maturitetsfördelning och duration när det gäller skulden Inget att anmäla 
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6 Underskrifter 
 
Bokslutet har godkänts i Helsingfors den 4 mars 2010. 
 
 

Brandskyddsfondens styrelse 
 
 
 
 
 
 
Juhani Meriläinen  Kirsi Rajaniemi 
 
 
 
 
 
 
 
Oiva Kaltiokumpu   Jari Larikka 
 
 
 
 
 
 
Veli Matti Ojala  Markku Haiko 
 
 
 
 
 
 
Jari Hyvärinen  Anssi Parviainen, suppleant  
 
 
 
 
Statens revisionsverk har reviderat detta bokslut som är uppgjort enligt god 
bokföringssed. Över utförd revision har i dag avgivits berättelse. 
 
 
Helsingfors den _______ 2010. 
 
 
   __________________________ 
Ledande revisor  Jarmo Leinonen 

 


