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1 Brandskyddsfondens verksamhetsberättelse 2010 
 
 
1.1 Verksamhetsöversikt 

 
De viktigaste utvecklingsinsatserna som fonden genomförde under verksamhetsåret var 
att förnya fondens kommunikation, bereda övergången till utbetalning av allmänna 
understöd i efterhand och utföra en serie enkäter och sammanställa rapporter som 
underlag till utvecklingen av fondens understödspraxis och styrelsens beslut. En annan 
central faktor i fondens arbete var att man införde ASDO-systemet och den medföljande 
elektroniska handläggningsprocessen i full skala. Styrelsen sammanträdde sex gånger och 
fattade sammanlagt 372 beslut av vilka 328 gällde understöd. Det totala beviljade 
understödet uppgick till strax under 10 miljoner euro.  
   

Översyn av understödspraxisen  
 
Fonden har under verksamhetsåret berett en reform av de allmänna understöden som 
innebär att fonden från att utbetala understöden helt på förhand övergår till att i 
huvudsak utbetala dem i efterhand med avräkning mot verifikat. Reformen genomfördes 
i samarbete med de berörda organisationerna. Reformen trädde i kraft den 1 januari 2011.    
 
Under 2010 genomfördes en enkät som underlag till en översyn av kriterierna för 
beviljande av mindre understöd åt avtalsbrandkårer samt en enkät om övningsområden. 
Bägge enkäter besvarades av samtliga räddningsverk. Resultaten användes för att se över 
de mindre understöden samt understöden för materiel- och byggnadsprojekt, och för att 
utveckla informationen på detta område. Kriterierna för beviljande av mindre understöd 
preciserades och möjligheten att understöda övningsområden infördes i understödet för 
materiel-  och  byggnadsprojekt  2011,  som  utlystes  i  oktober  2010.  I  slutet  av  
verksamhetsåret sändes ett brev till avtalsbrandkårer, räddningsverk, 
regionförvaltningsverk och till Ålands landskapsstyrelse med information om kriterierna 
och villkoren för beviljande av mindre understöd och om godtagbara och icke-
godtagbara upphandlingar.   
 

Satsningar på kommunikation 
 
Brandskyddsfonden har jobbat aktivt med att utveckla sitt kommunikationsmaterial sedan 
2009 då reklambyrån som vann anbudstävlingen tog fram en ny kommunikativ 
framtoning för fonden i samråd med denna. Den nya kommunikativa framtoningen 
infördes under 2010 i både tryckta och elektroniska material. Fondens allmänna broschyr 
trycktes upp på finska och svenska och delades ut på bred front till räddningsverk, 
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regionförvaltningsverk, avtalsbrandkårer, organisationer, styrelseledamöter och andra 
samarbetsparter. Fondens anvisningar om hur man ansöker om understöd, som trädde i 
kraft den 1 september 2008, uppdaterades med den nya kommunikativa framtoningen 
och samtidigt gjordes behövliga ändringar och preciseringar. De uppdaterade 
anvisningarna finns bara i elektronisk form, på fondens webbplats. Intresserade parter har 
informerats om anvisningarna per e-post. Fondens första nyhetsbrev blev klart vid 
årsskiftet 2010 och ytterligare två publikationer gavs ut under verksamhetsåret. Framöver 
är det meningen att nyhetsbrev ska tillsändas fondens intressegrupper 4–6 gånger om 
året, både som tryckt upplaga och webbupplaga. Brandskyddsfondens nya webbplats 
invigdes i början av 2010 och då infördes även de nya ansökningsblanketterna. Allt 
innehåll på den nya webbplatsen finns också på svenska vilket gör det lättare för 
svenskspråkiga kunder att hitta information. De viktigaste uppgifterna om fonden och 
om brandskyddsavgiften finns dessutom på engelska.  
 
Den nya kommunikativa framtoningen samt fondens pressmeddelanden, enkäter, 
anvisningar och övriga kontakt anses ha gjort informationen om fonden tillgängligare och 
bidragit till att göra fonden bättre känd. Under 2011 genomförs en 
kundnöjdhetsundersökning och en regionrunda som ett ytterligare stöd till 
utvecklingsarbetet på området kommunikation. Målet är vidare att fortsätta ta fram nya 
kommunikationsmaterial och att göra kommunikationsmaterialet enhetligt. 
 

Övergång till elektronisk handläggning 
 

ASDO, ett elektroniskt system för hantering av ärenden och dokument, infördes under 
2008 i Brandskyddsfonden. ASDO ersätter fondens förvaltningsdiarium och innebär en 
väsentlig förbättring i uppföljningen av ärenden. Systemet har haft arkivverkets tillstånd 
för elektronisk arkivering sedan den 1 augusti 2010. Dokument upprättade efter 
förenämnda 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 behövliga mottagare. För dem som arbetar med 
beredningsuppgifter har den elektroniska utsändningen av dokument varit den synligaste 
följden av ASDO. Också fastställandet av ansvar och övervakningen sköts elektroniskt.  
 
Hos fondens sekretariat sköts allt handläggningsarbete och all beslutsberedning 
fullkomligt elektroniskt via ASDO. Även ansökningar om utbetalning lämnas 
elektroniskt.  Systemet  gör  det  lätt  att  skapa  dokument  trots  att  det  ibland  fungerar  
långsamt eller får avbrott i samband med systemuppdateringar. Ansökningarna om 
specialunderstöd och ansökningarna om allmänt understöd från organisationer samt 
deras redovisningar och mellanrapporter kommer i elektronisk form per e-post och sänds 
vidare till ASDO. Även utbetalningsansökningarna för dessa understöd samt en stor del 
av utbetalningsansökningarna för materiel- och byggnadsprojekt skickas numera via e-
post.  Från  och  med  den  1  januari  2011  är  det  även  möjligt  att  ansöka  om  mindre  
understöd elektroniskt.  
 

Innovationspriset 2010  
 
Styrelsen utlyste Innovationspriset 2010 för ansökan vid sitt möte den 6 oktober 2009. 
Under samma möte godkände styrelsen nya regler för innovationspriset och innehållet i 
utlysningen så som de presenterades av sekreteraren. Utlysningen offentliggjordes på 
räddningsverkets och Brandskyddsfondens webbplatser och i tidningarna Pelastustieto och 
Sopimuspalokuntalainen, och den sändes även per e-post till relevanta samarbetsparter. I 
början av 2010 skapades en ny undersida med information om innovationspriset på 
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Brandskyddsfondens webbplats. Nio kandidatförslag lämnades inom den utsatta tiden, 
som gick ut den 31 mars 2010. En jury för innovationspriset valdes vid fondens 
styrelsemöte den 29 april 2010. Juryns mandat börjar den 1 maj 2010 och slutar den 30 
april 2013. Juryn föreslog en vinnare och en kandidat för uppmuntringspris. Styrelsen 
beslöt att bevilja Innovationspriset 2010 åt den av juryn föreslagna föreningen 
Nummelan seudun vapaaehtoinen palokunta Ry för deras innovation Personanslagstavlan 
(Henkilöilmoitustaulu). Priset belönar både den framtagna anslagstavlan och sättet på 
vilket den frivilliga brandkåren har handlat. Nummelan VPK har identifierat ett problem, 
tagit fram en innovativ lösning och skapat en produkt av konceptet. Prisbeloppet var 
9 000 euro. Styrelsen beslöt dessutom att i enlighet med juryns förslag bevilja Kauko 
Ounatsu ett uppmuntringspris på 1 000 euro som merit för en utvecklingsduglig idé, för 
förslaget Mobiltelefon försedd med brand- och kolmonoxidvarnare. Innovationspriset 
2011 utlystes för ansökan vid styrelsemötet den 13 oktober 2010. Ansökningstiden går ut 
i slutet av mars 2011. Under samma möte beslöt styrelsen att godkänna formuleringen för 
utlysningen och att göra en bredare insats för informationen om innovationspriset. 
Erfarenheterna från denna bredare informationssatsning ska tas till vara och utvärderas i 
samband med nästa ansökningsomgång. Utlysningen publicerades i tidningarna 
Pelastustieto och Palokuntalainen samt i tidningarna Turvallisuus och Tekniikka ja talous. I 
likhet med tidigare år informerade fonden om tävlingen på bred front. 

 
Ställningstaganden, utlåtanden och granskningsrapporter 2010  

 
Statens revisionsverk gav sin revisionsberättelse om Brandskyddsfondens verksamhet 
2009 den 24 mars 2010. Enligt revisionsberättelsen har bokslutet upprättats enligt 
gällande bestämmelser och det innehåller korrekta och tillräckliga uppgifter om 
verksamhetens resultat samt om fondens ekonomiska ställning. Under revisionen har det 
inte  heller  framkommit  något  väsentligt  att  anmärka  på  i  fråga  om  fondens  interna  
kontroll. Förvaltningen av och verksamheten i fonden har skötts i enlighet med gällande 
bestämmelser.   
 
Inrikesministeriet publicerade den 14 juni 2010 ett eget ställningstagande om fondens 
verksamhet under 2009. Enligt ministeriet är uppgifterna i Brandskyddsfondens 
verksamhetsberättelse riktiga, tillräckliga och tydliga. Ministeriet anser att 
Brandskyddsfonden  i  likhet  med tidigare  år  har  lyckats  bra  med sin  uppgift.  Också  den  
operativa effektiviteten får ett högt vitsord. Nyckeltalen för produktivitet, lönsamhet, 
resultat och kvalitetskontroll presenteras med hjälp av tabeller vilket i ministeriets mening 
gör dem överskådligare och lättare att följa. Ministeriet bedömer att fonden har tagit till 
sig den respons den har fått och att arbetsmönstren har utvecklats därefter. Ministeriet 
understöder i synnerhet fondens planer på insatser för att trygga tillgången på 
räddningstjänster i hela landet, minska antalet dödsfall vid eldsvåda, främja en god 
säkerhetskultur, förbättra kunskaperna och färdigheterna om brandskydd, förbättra 
upplysningen och rådgivningen samt främja forskning och utveckling som gagnar 
branschen. Inrikesministeriet konstaterar att Brandskyddsfonden har förnyat sin 
kommunikativa framtoning med målet att göra fonden mer synlig. 
 
I ett utlåtande givet den 16 november 2010 om fondens planeringshandlingar för 2011 
konstaterar inrikesministeriet att Brandskyddsfondens verksamhetsplan för 2011 är bra 
och att ministeriet understöder fondens mål att minska på det influtna kapitalet. Arbetet 
för att utveckla fonden har fortsatt bl.a. med insatser inriktade på att säkerställa kvaliteten 
och effektiviteten hos understödda verksamheter och på att göra fondens 
beslutsprocesser smidigare. Inrikesministeriet understöder i synnerhet fondens planer att 
utgående från befintliga risker fördela understödet på ett sätt som tryggar tillgången på 
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räddningstjänster och arbetsförmögen räddningspersonal i hela landet. Fondens 
verksamhetsplan konstaterades ligga i linje med räddningsväsendets resultatplan för 2011 
och med verksamhets- och ekonomiplanen 2012–2015.  
 
Inrikesministeriet vill fortsättningsvis göra Brandskyddsfondens uppmärksam på 
programmet för den inre säkerheten och på behovet av stöd- och utvecklingsinsatser när 
det gäller hälsofrämjande på arbetsplatsen inom räddningsväsendet. I fråga om 
arbetshälsa uppmanas fonden att beakta viktiga nationella forskningsprojekt med brett 
inflytande i samhället. Inrikesministeriet anser det vara mycket bra att de riksomfattande 
resultatmålen för räddningsväsendet används som ett kriterium när fonden utvärderar 
verksamheter som genomförs med allmänt understöd och deras effekt. Inrikesministeriet 
föreslår att de understöd som beviljas räddningsverk och avtalsbrandkårer för 
förebyggande av olyckor ska synas bland specialunderstöden till räddningsväsendet och 
avtalsbrandkårerna i varje område. Räddningsverkens och avtalsbrandkårernas 
olycksförebyggande verksamhet kommer att utvecklas och bli mer varierad under de 
närmaste åren.  
 
Från och med 2011 övergår Brandskyddsfonden till att i huvudsak utbetala allmänna 
understöd i efterhand. Inrikesministeriet understöder förändringen och anser det vara 
mycket  bra  att  förberedelserna  för  reformen  har  skett  i  så  gott  samråd  med  de  
understödda organisationerna. Det faktum att man från och med 2009 har kunnat ansöka 
om understöd för FoU-projekt två gånger om året är enligt inrikesministeriet en lyckad 
lösning. I och med förändringen har fonden kunnat fördela sitt arbete jämnare över året. 
Ministeriet anser att arbetet för att göra fonden synligare är en lönsam insats och 
ministeriet understöder även planen att genomföra en kundnöjdhetsundersökning. 
Ministeriet tillkännager att det vid behov kan medverka som sakkunnig i projektet att 
utföra en studie om byggandet av brandstationer, behovet av finansiering och vilken 
effekt fondens understöd har jämfört med övriga finansieringsformer för 
brandstationsbyggnader och andra understöd från fonden. Inrikesministeriet anser det 
viktigt att resultaten av de studier som fonden utför vid behov ges en bredare spridning. 
Ministeriet konstaterar att det enligt fondens planeringshandlingar är möjligt att bevilja 
medel för byggande av övningsområden under 2011. I sitt utlåtande från 2009 betonade 
ministeriet att det är viktigt att man börjar bygga övningsområden. Inrikesministeriet 
anser det fortsättningsvis viktigt att de administrativa kostnaderna hålls så låga i relation 
till fondens totala kostnader som möjligt.  
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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 vad som bestäms i statsunderstödslagen (688/2001), och i 
fråga om dessa understöd är fonden statsbidragsmyndighet enligt statsunderstödslagen. 
Ur fonden kan understöd beviljas 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. Projektfinansiering kan även beviljas 
statliga ämbetsverk och inrättningar. Ur fonden kan även stipendier beviljas för personligt 
bruk eller för projekt. 
 
Understöden har inriktats på projekt som inte omfattas av statens övriga 
finansieringssystem. De centrala understödsmålen är upplysnings- och 
utbildningsverksamhet i organisationer inom räddningsbranschen, forsknings- och 
utvecklingsverksamhet i räddningsbranschen samt brandstations- och materielprojekt 
genomförda av räddningsområden, kommuner och avtalsbrandkårer. 
 
 Under verksamhetsåret beviljades sammanlagt 9,86 miljoner euro i understöd, varav 3,73 
miljoner euro (37,9 procent) gick till kommuner och 1,09 miljoner (11,0 procent) till 
avtalsbrandkårer. Organisationer inom räddningsbranschen beviljades 2,61 miljoner (26,5 
procent) i allmänna understöd och 1,49 miljoner euro (15,1 procent) i specialunderstöd. 
0,94 miljoner euro (9,6 procent) gick till andra mottagare. Fonden var en viktig finansiär 
när det gällde olika utvecklingsprojekt inom räddningsväsendet samt när det gällde 
brandstationsprojekt och materielupphandlingar knutna till räddningsverksamhet.  
 

Understöd beviljade av Brandskyddsfonden 1996-2011*
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Specialunderstöd till räddningsområden, kommuner och avtalsbrandkårer för materiel- 
och byggnadsprojekt  

 
Brandskyddsfonden gav understöd till nio projekt för ny brandstationsbyggnad (år 2009 
understöddes åtta sådana projekt). Understöd för detta ändamål beviljades åt städerna 
Vanda, Lahtis, Jakobstad och Orivesi och till de frivilliga brandkårerna Vanhan Käpylän 
VPK, Tikkurilan VPK och Asolan VPK. Understöd beviljades också åt Lielax FBK och 
Haukipudas kommun. Vanhan Käpylän VPK beviljades 200 000 euro, Tikkurilan VPK 
180 000 euro, Asolan VPK 80 000 euro och Lielax FBK rf 18 192 euro. 350 000 euro 
fördelades mellan övriga projekt. För Asolan VPK var målet att bygga en ny fordonshall. 
Fonden gav dessutom bidrag till sex kommuners och sex avtalsbrandkårers projekt för 
ombyggnad eller tillbyggnad av brandstation (år 2009 tolv kommuner och tre 
avtalsbrandkårer).  Understödet till kommunala byggnadsprojekt uppgick i genomsnitt till 
236 777 euro. Det högsta understödsbeloppet var 350 000 euro och det lägsta 16 000 
euro. Byggnadsbidragen till avtalsbrandkårer uppgick i genomsnitt till 61 607 euro. Det 
högsta understödsbeloppet var 200 000 euro och det minsta 9 600 euro.  
 
De största stationsprojekten räknat i totala kostnader var de nya brandstationerna i 
städerna Vanda, Lahtis, Orivesi, Jakobstad och i Haukipudas kommun samt ombyggnads- 
och tillbyggnadsprojekten i Tövsala och Varpaisjärvi kommuner. Det totala 
understödsbeloppet för dessa sju stora brandstationsprojekt uppgick till 2 440 471 euro. 
Specialunderstöd för brandstationer beviljas i mån av möjlighet för byggande av nya 
stationer med vilka räddningsväsendets tjänster görs tillgängligare i växande områden och 
för ombyggnads- och tillbyggnadsprojekt med vilka man t.ex. förbättrar arbetarskyddet 
eller utökar antalet fordonsplatser på stationen. Under 2010 understödde fonden totalt 21 
byggnadsprojekt varav sju genomfördes i Södra Finland, fem i Sydvästra Finland, fyra i 
Västra och Inre Finland, två i Lappland och ett var i Östra Finland, Norra Finland och på 
Åland.  
 
Under verksamhetsåret beviljades understöd för anskaffning av elva lätta fordon 
(manskapsbilar, befälsbilar, befälsenheter) till olika räddningsområden. Dessutom 
beviljades understöd för sju larmanordningar för varning av befolkningen samt för fyra 
upphandlingar av specialmateriel. Det genomsnittliga understödet för anskaffning av 
fordon till ett räddningsområde uppgick till 20 761 euro (2009 var beloppet 19 726 euro). 
Det största enskilda materielunderstödet uppgick till 57 200 euro. Projekten har gjort en 
insats för att förnya räddningsväsendets fordonspark och trygga räddningsväsendets 
funktionsförmåga. Som stöd till räddningsområdenas ledningsfärdigheter beviljades 
understöd för upphandling av sex befälsenheter eller befälsbilar (föregående år åtta) samt 
totalt 253 444 euro åt tretton räddningsverk (föregående år sju) enligt respektive 
ansökningar för upphandling av terminaler till räddningsväsendets fältledningssystem.  
 
Avtalsbrandkårer beviljades understöd för upphandling av tio fordon, varav sex var lätta 
och fyra var tunga fordon (släckningsbilar, tankbil). Understöd beviljades även för 
upphandling av en terränghjuling. En fabriksbrandkår beviljades understöd för 
upphandling av ett tungt fordon. Det genomsnittliga understödet för upphandling av 
fordon till en avtalsbrandkår uppgick till 21 121 euro (år 2009 var beloppet 19 146 euro). 
Det största enskilda understödet uppgick till 49 288 euro. Syftet med 
anskaffningsunderstöden var att trygga att de frivilliga brandkårerna har förutsättningar 
att fullfölja sina förpliktelser enligt släckningsavtalen. Dessutom beviljades 99 ansökta 
mindre understöd för anskaffning av teknisk och annan utrustning till avtalsbrandkårer.  
Det genomsnittliga mindre understödet uppgick till 2 539 euro (föregående år 2 257 
euro).  
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I samtliga upphandlingar av materiel, system och fältledningsterminaler utgjorde 
understödet högst 40 procent av den godtagbara maximala kostnaden. Styrelsen fastställer 
varje år ett kostnadstak för godtagbara materielupphandlingar när den utlyser 
understöden för byggnader och materiel.  
 

Allmänna understöd och specialunderstöd till organisationer i räddningsbranschen 
 
Allmänt understöd i syfte att förebygga eldsvådor och som stöd till räddningsarbetet 
beviljades åt Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland rf tillsammans med nio 
regionala räddningsförbund, Finlands Brandbefälsförbund rf, Nuohousalan Keskusliitto 
ry och Brandforskningsrådet rf. Totalt beviljades 2,6 miljoner euro i allmänt understöd 
2010. Fonden har understött brandkårsutbildning i syfte att hjälpa upprätthålla och 
förbättra den lagstadgade utbildningsnivån för frivillig personal och för personal med 
arbetet som bisyssla. Utbildning för ungdomar och kvinnor ordnas för att trygga och 
förbättra verksamhetsförutsättningarna för den frivilliga brandkårsverksamheten i vårt 
land. Via den yrkesinriktade påbyggnads- och kompletteringsutbildningen kan sotare och 
brandbefäl förbättra sin yrkeskompetens. Allmänna understöd beviljas dessutom som 
stöd  till  upplysning  och  rådgivning  riktad  till  allmänheten.  Syftet  är  att  förbättra  
medborgarnas kunskaper och färdigheter om hur man förebygger bränder och hur man 
bör handla i nödsituationer. 
 
Nuohousalan Keskusliitto ry 
Nuohousalan Keskusliitto ry inledde ett videoprojekt om sotningsarbete våren 2010. 
Videofilmen visar sotningsarbete utfört enligt gällande anvisningar på sex olika eldstäder. 
En anbudstävling ordnades och som samarbetsparter för projektet valdes Generator Post 
Oy. Den färdiga videofilmen/de färdiga videoklippen läggs upp på föreningens webbplats 
så att konsumenter kan se vilka steg som ingår i sotning när det utförs korrekt. Materialet 
kommer även att utnyttjas i vår utbildning och på kommande mässor. Projektet slutförs i 
början av 2011. Kursverksamheten genomfördes som planerat. Under 2010 genomfördes 
totalt 2 402 kursdeltagardagar varav 1 250 bestod av grundutbildning för sotare och 1 152 
av påbyggnads- och kompletterande utbildning. Grundkurserna hade totalt 250 deltagare. 
Totalt deltog 735 personer i kursverksamheten. Höstens deltagarantal visade en lätt 
sjunkande tendens.  
 
Medlemstidningen Nuohoojat utkom fyra gånger såsom planerat. Övrig upplysning och 
information spreds elektroniskt och med hjälp av broschyrer. Nuohousalan Keskusliitto 
deltog i den gemensamma avdelningen för organisationer vid yrkesmässan för 
säkerhetsbranschen i Tammerfors 2010. Mest synlighet fick kampanjen om brandvarnare 
som genomfördes i samverkan med organisationer inom räddningsbranschen. 
 
Finlands Brandbefälsförbund rf 
Under 2010 genomfördes sammanlagt 4 390 kursdeltagardagar bestående av påbyggnads- 
och kompletteringsutbildning ordnad av Finlands Brandbefälsförbund med hjälp av 
allmänt understöd (plan: 4 000 kursdeltagardagar; genomförda kdd 2009: 3 800). Totalt 
ordnades 58 kurser. Antalet deltagare var totalt 2 869. 2010 var ett besvärligt men 
belönande år för utbildningsverksamheten hos Finlands Brandbefälsförbund. Besvärligt 
eftersom det genomsnittliga antalet deltagare per kurs har sjunkit på senare år. Tack vare 
fler och mer noggrant inriktade kurser lyckades man dock överskrida de uppsatta målen. 
Särskilt prestationssiffrorna är klart högre än föregående år: Deltagarantalet ökade med 29 
procent och antalet kursdeltagardagar med över 15 procent. 
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Brandbefälsförbundet gav befälet och underbefälet vid Tammerfors 
regionala räddningsverk orientering i de senaste teknikerna för räddning i vägtrafik. 

 
Brandbefälsförbundets sakkunnigarbete har förändrats från den sedvanliga rollen som 
instans som avger utlåtanden mot ett proaktivare innehåll. Förbundet har flera egna 
expertkommissioner och driver egna projekt för säkerhetsfrämjande, och det har även 
utnämnt representanter till ett flertal andra expertorgan. I kommunikationen om 
skyddsfrågor har förbundet särskilt satsat på att förbättra färdigheterna hos dem som 
sysslar med denna typ av kommunikation och på att skapa lämpliga verktyg. En central 
samarbetspartner i detta avseende var arbetsgruppen för räddningsverkens 
kommunikation i skyddsfrågor. I organisationernas verksamhet låg fokus starkt på att 
skapa möjligheter till möten mellan bl.a. administrativa och operativa befäl och mellan 
professionella och frivilliga befäl för att främja en bättre gemenskap inom brandbefälet. 
 
Det största av förbundets projekt som genomfördes med specialunderstöd var Projektet 
för utveckling av brandskyddsövervakningen. Syftet med projektet är att ta fram och 
införa en serie indikatorer som ger enhetliga kriterier med vilka brandskyddet i vårt land 
kan utvärderas. Målet är att publicera en brandskyddsbarometer som uppdateras med 
jämna mellanrum. Projektet, som hjälper ta fram olika lösningar för förebyggande av 
bränder, har väckt internationellt intresse. Brandbefälsförbundet tog fram två avgiftsfria 
handböcker med specialunderstöd, Pelastusajoneuvojen yleisopas (allmän handbok om 
räddningsfordon) och Palomestarin perehdyttäminen (arbetsorientering för 
brandmästare). Förbundet använde även specialunderstöd för att ordna ett 15-
årsjubileumsseminarium för FEU (Federation of the European Union Fire Officer 
Associations) i Tammerfors, för att främja det internationella samarbetet i branschen. 
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Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland rf – SPEK 
SPEK:s informationskampanjer om säkerhet uppnådde totalt omkring 40 miljoner 
kontakter i fjol. Största delen uppnåddes via radiokampanjer genomförda med allmänt 
understöd från BSF och genom TV-kampanjen Piippaako Sinulla? som genomfördes 
med specialunderstöd från fonden. Radiokampanjen den 11 februari nådde 3 157 000 
lyssnare över femton år. Totalt fick kampanjen 30 299 000 kontakter. De motsvarande 
siffrorna för sommarkampanjen var 2 606 000 och 15 159 000. Enligt en lyssnarenkät om 
kampanjen den 11 februari kontrollerade 62 procent av dem som hörde inslaget att deras 
brandvarnare fungerar. Specialunderstöd användes för att ta fram en räddningsbroschyr 
för hushåll och för att göra den grafiska planeringen av en broschyr för invandrare och en 
ledarhandbok. SPEK skickade ut 40 pressmeddelanden och organisationens experter gav 
över 70 intervjuer i medierna. SPEK deltog i fem mässor där man nådde totalt ca 10 000 
personer. Busskampanjen vid årsskiftet hade en spridning på ca tre miljoner kontakter. 
Verksamhetsåret var det sista året för treårskampanjen Piippaako Sinulla?. Informationen 
om det rekommenderade antalet brandvarnare uppnådde 6 109 000 kontakter med 
finländare i åldern 25–54 via TV-kanalerna MTV3 och Sub. Ett nytt 
kommunikationskoncept prövades genom ett programsamarbete med Big Brother. 
Under kampanjen Nou Hätä! som genomfördes med specialunderstöd från BSF spreds 
kunskaper och färdigheter om brandskydd i 420 skolor bland ca 36 000 barn i årskurs 
åtta. SPEK deltog också i en arbetsgrupp som utvecklar säkerhetsundervisningen i 
grundskolan. 
 
Expertområdet förebyggande av bränder gav ut handböcker med harmoniserande 
riksomfattande tolkningar om brandvarnare, brandlarm och brandskydd i djurstall på 
lantgårdar. Som expert deltog SPEK bl.a. också aktivt i beredningen av räddningslagen, i 
synnerhet av de delar som handlar om förebyggande av olyckor. Inom ramen för 
projektet för utveckling av brandskyddet i hemmet publicerades en broschyr för 
invandrare, Paloturvallisuutta kotona, och en ledarhandbok. Dessa kommer att läggas till 
det webbaserade material som produceras av migrationsavdelningen vid inrikesministeriet 
och som är riktat till invandrare. Utbildningsunderlaget riktat till specialgrupper om 
säkerhet i hemmet har också presenterats i internationella sammanhang och det har väckt 
intresse och positiv uppmärksamhet. Projektet för att sprida en god säkerhetskultur på 
förläggningar och bland invandrare inleddes med en kartläggning av vilka faktorer som 
påverkar brandskyddet på förläggningarna. Samtidigt utredde man den strukturella och 
tekniska brandsäkerheten i byggnaderna och kartlade personalens kunskaper och 
kompetens. Vid storlägret Palotarus 2010 fick samtliga deltagare information om 
sprinklersystem i bostäder under temat ”varför sprinklers är en räddning”. På olika håll i 
Finland ordnades regionala seminarier för bättre brandskydd i hemmet. 
 
Den största kraftansträngningen inom det frivilliga räddningsarbetet under 2010 var 
storlägret för brandkårsungdom Palotarus 2010. Inemot 3 700 personer deltog i lägret. 
Syftet med lägret är bl.a. att utbilda unga till att bli ansvarstagande, samarbetsförmögna 
och hjälpsamma vuxna. Temana i fjol var bl.a. samarbetsförmåga, tolerans och vänskap. I 
fjol började man också utveckla verksamheten för brandkårsveteraner, som börjar få 
organiserade former. Målet för den växande veteranverksamheten är att bidra till att 
skapa en tryggare miljö. Olika traditionella brandkårstävlingar ordnades, bl.a. FM i 
pilkfiske, FM i brandbilsdragning, första FM i hakstege, Veikon Malja, FM-Iines för 
kvinnor i brandkåren och FM i pytsspruta. Dessa tävlingar bidrar till att upprätthålla och 
utveckla brandkårskulturen i Finland. Tidningarna Paloposti Leidi för kvinnor och 
Paloposti junior för ungdomar i brandkåren utkom fyra gånger var (upplaga 1 700). 
Framtagna material var en översyn av grundkursen för kvinnor i brandkåren och 
broschyren Palokuntatoiminnan mahdollisuudet (möjligheter i brandkårsverksamheten).  
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Syftet med brandkårsutbildningen är att utveckla utbildarnas och kursledarnas 
pedagogiska kunskaper och färdigheter med målet att utbildningen ska vara nationellt 
enhetlig och hålla god standard och att det ska finnas tillräckligt med utbildare och 
kursledare. Under fjolåret uppdaterades kursledarnas och utbildarnas kunskaper om 
substans, särskilt med färdigheter att använda reviderade/uppdaterade 
undervisningsmaterial. Studiedagar för kursledare ordnades sammanlagt åtta gånger. 
Utbildarnas pedagogiska färdigheter utvecklades med hjälp av två olika 
utbildningsprogram som genomfördes i samverkan med Tavastlands yrkeshögskola 
Nätverksutbildningen eSPEK inleddes av en fullsatt grupp på tolv personer. Gruppen 
arbetar med att anpassa de nuvarande läromaterialen till dagens webbaserade värld. För 
detta ändamål skaffades edu.spek.fi, en egen webbaserad läroplattform. Av läromaterialet 
färdigställdes en ny CBRN-kurs och en kort handbok om prehospitala insatser. 
Läromaterialet om farliga ämnen blev nästan klart. Kurscentret Palotarus användes vid 51 
olika tillfällen (av totalt 5 430 personer). 
 

Specialunderstöd för forskning och utveckling samt för upplysning och rådgivning 
 
Under  verksamhetsåret  beviljades  totalt  2,78  miljoner  euro  fördelade  på  45  olika  FoU-
projekt för förebyggande av bränder och förbättring av räddningsverksamheten. Vid 
prövning av ansökningarna uppmärksammades särskilt projekt som ligger i linje med 
temana i räddningsväsendets forskningsprogram. Resultat poängterades som en viktig 
faktor redan när understödet utlystes. De specialunderstöd som beviljades under 
verksamhetsåret gick bl.a. till att förbättra brandskyddet i hemmet, särskilt hos 
invandrare, och brandskyddet på arbetsplatsen. Understöd inriktades även på att utveckla 
avtalsbrandkårernas avtalssystem och på att analysera och bedöma processer och system, 
kostnadsberäkningar och genomförda åtgärder i branschen. Vidare beviljades stöd för 
forskningsprojekt om brandskydd i högskolor, utvecklingsprojekt vid räddningsverk, 
åtgärder för förebyggande av dödsfall vid eldsvådor, framtagning av säkerhetsanvisningar 
och säkerhetshandböcker, upplysningskampanjer om brandskydd i medierna, 
aktivitetsbaserade upplysningsprojekt för unga och för förebyggande åtgärder. Därtill 
gavs understöd för framtagning och utgivning av undervisningsmaterial på finska och 
svenska. 
 
Styrelsens understödsbeslut från 2010 redovisas i bilaga 1 till verksamhetsberättelsen.  
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1.3 Funktionell effektivitet, resultat och kvalitetsledning 
 

Styrelsen fattade totalt 372 beslut under 2010. Av dessa var 328 understödsbeslut, 12 
beslut om förändring eller förlängning, 11 administrativa beslut, 2 beslut om återkrav, 1 
beslut om rättelse och 18 övriga beslut. Antalet redovisningar som handläggs av fonden 
har ökat från föregående år. Den huvudsakliga anledningen är att handläggningsprocessen 
för utbetalning av mindre understöd till avtalsbrandkårer har förändrats.  
 
Tabellen nedan visar nyckeltal för fondens effektivitet, produktivitet och lönsamhet 
(Funktionell effektivitet, produktivitet och lönsamhet). Lönsamhet 1 motsvarar 
verksamhetskostnaderna under året enligt fondens intäkts- och kostnadskalkyl dividerade 
med summan av fattade beslut. Lönsamhet 2 motsvarar verksamhetskostnaderna 
dividerade med antalet ärenden som sekretariatet har handlagt. Produktivitet 1 motsvarar 
antalet fattade beslut under året dividerat med sekretariatets årsverken och produktivitet 2 
antalet handlagda ärenden dividerat med samma uppgift.   
 
Arbetsinsatsen i sekretariatet bestod av 2,92 årsverken under verksamhetsåret. Antalet 
redovisningar som handläggs i sekretariatet har ökat påtagligt jämfört med året före 
eftersom man för de mindre understödens del har övergått från utskrivna och 
undertecknade utbetalningslistor till elektroniska utbetalningsansökningar som görs upp i 
ASDO och behandlas i Rondo. Värt att notera är att endast fondens egna anställda har 
medräknats i årsverken i intäktskalkylerna. Under 2008 har även externa arbetsinsatser 
köpts in (utanför ministeriet).  

 
Antalet beslutsärenden som handläggs under styrelsemötena har hållits på samma nivå 
jämfört med fjolåret. Mängden ärenden som handläggs av sekretariatet har dock ökat på 
grund av de nya utbetalningsrutinerna. Övergången till ASDO-systemet har krävt en hel 
del arbete i form av beredning, framtagning av blanketter och anpassning av processer 
och rutiner som inte direkt syns i de aktuella effektivitetskalkylerna. Under 2010 har 
fonden dessutom utarbetat ett flertal rapporter och enkäter som underlag för beslut och 
utveckling som inte syns i kalkylerna. De utvecklingsåtgärder som vidtagits syns inte 
heller i effektivitetskalkylerna. De största utvecklingsinsatserna under 2010 gällde 
kommunikation, utbetalningssättet för allmänna understöd, de mindre understöden till 
avtalsbrandkårer, finansieringen av övningsområden och framtagningen av en 
arbetsordning.   
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Funktionell effektivitet, produktivitet och lönsamhet 
 

Funktionell effektivitet, produktivitet och lönsamhet     
Arbetsvolym 2010 2009 2008 
Styrelsemöten 6 6 6 
Styrelsemöten per telefon 0 0 2 
Expertjuryns och innovationsprisjuryns möten, totalt 3 3 2 
Sekretariatets årsverken 2,92 2,69 2,38 
    
Styrelsebeslut totalt 372 374 333 

understödsbeslut 328 328 298 
beslut om ändring eller förlängning 12 14 10 

beslut om återkrav 2 4 2 
administrativa beslut 11 6 6 

beslut om rättelse 1 9 5 
övriga beslut 18 13 12 

Redovisningar handlagda av sekretariatet 227 164 126 
Ärenden handlagda av sekretariatet, totalt 599 538 459 
Positiva understödsbeslut 215 215 232 
    
Fondens ekonomi 2010 2009 2008 
Verksamhetskostnader, euro 254 514 243 638 203 466 
Kostnader inom överföringsekonomin, euro 9 156 350 9 811 984 8 844 229 
Influtna brandskyddsavgifter, euro 8 968 411 8 845 394 8 349 458 
Nya understödsbeslut totalt, euro 9 855 213 11 023 879 9 756 261 
Dispositionsplan för fondens medel, euro 9 876 000 9 950 000 10 560 000 
Disponerade medel, euro 10 114 512 11 252 790 9 959 727 
    
Nyckeltal 2010 2009 2008 
Andel godkända ansökningar, % 65,5 % 65,5 % 77,9 % 
Genomsnittligt beviljat belopp, euro 45 838,20 51 273,86 42 052,85 
Beslut per styrelsemöte 62 62 56 
Lönsamhet 1: verksamhetskostnader/beslut, euro 684 651 611 
Lönsamhet 2: verksamhetskostnader/handlagda ärenden, euro 425 453 443 
Produktivitet 1: beslut/årsverken i sekretariatet 127,4 139,0 139,9 
Produktivitet 2: handlagda ärenden/årsverken i sekretariatet 205,1 200,0 192,9 
Handlagda ärenden i sekretariatet/månad, genomsnitt 49,9 44,8 38,3 
Effektivitet 1:  
Andel ansökningar som handläggs inom 3 månader, % 93,9 % 91,8 % 89,9 % 
Effektivitet 2: Andel redovisningar som handläggs inom 2 månader, 
% 93,8 % 97,6 % 99,2 % 
Längsta handläggningstid för ansökan eller redovisning, arbetsdagar 96 148 109 
Verksamhetskostnadernas %-andel av kostnaderna inom 
överföringsekonomin 2,78 % 2,48 % 2,30 % 
Verksamhetskostnadernas %-andel av influtna brandskyddsavgifter 2,84 % 2,75 % 2,44 % 
Planmässighet:  
andel av dispositionsplanen som förverkligas, % 102,4 % 113,1 % 94,3 % 
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Handläggningstider för understödsansökningar och redovisningar 
 
Fonden har satt upp tre månader som 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 – ca 
94 procent av alla ansökningar fick ett beslut inom tre månader. I 20 fall dröjde 
handläggningen längre än det uppsatta målet. 17 av fallen var ansökningar om mindre 
understöd från avtalsbrandkårer. Den längsta handläggningstiden i deras fall var 3,5 
månader vilket berodde på de långa intervallen mellan styrelsemöten under sommaren 
och vid årsskiftet. Tack vare information och mer systematiska instruktioner har 
ansökningarna om mindre understöd blivit bättre och det har blivit mindre vanligt att 
handläggningen  fördröjs  i  väntan  på  ytterligare  förklaringar.  De  återstående  tre  
ansökningarna vars handläggning dröjde längre än tre månader var ansökningar om 
specialunderstöd för forsknings- och utvecklingsprojekt som bordlades av styrelsen i 
väntan på ytterligare förklaringar för att avgöras vid följande styrelsemöte. 
Handläggningstiden för dessa tre ansökningar var 4–4,5 månader.  
 
Specialunderstöd utbetalas i regel i efterhand med avräkning mot verifikat. Fonden har 
satt upp det inofficiella målet att redovisningarna ska handläggas inom två månader. 93,8 
procent av alla redovisningar (214 redovisningar) behandlades inom det utsatta tidsmålet. 
73 procent handlades inom kortare tid än en månad. I de resterande tretton 
redovisningarnas fall överskreds tidsmålet med bara tolv arbetsdagar i medeltal. I regel 
berodde fördröjningen på att man väntade på ytterligare förklaringar från 
understödstagaren.  

 
Handlingstiden i fonden 2010 2009 2008 
Understödsansökningar Antal % Antal % Antal % 

0-3 månader 308 93,9 % 301 91,8 % 268 90 % 
3-5 månader 20 6,1 % 27 8,2 % 30 10 % 

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

0-2 månader 214 93,8 % 160 97,6 % 125 99 % 
2-6 månader 13 6,2 % 3 1,8 % 1 1 % 

över 6 månader 0 0,0 % 1 0,6 % 0 0 % 
 
Understödsbeslut fattade av styrelsen 2010 

 
Antalet understödsbeslut fattade av styrelsen under 2010 (328) och antalet beslut som var 
positiva (215) motsvarade siffrorna för fjolåret. Totalt 23,2 miljoner euro ansöktes i 
understöd (år 2009: 24,3 milj. euro) och fonden beviljade 9,87 miljoner euro (år 2009: 
11,03 miljoner euro). Procentandelen beviljat understöd var 42,5 procent av det totala 
ansökta understödet (år 2009: 45,4 procent). 
 
Alla understödsbeslut fattas av fondens styrelse. Styrelsen sammanträder sex gånger per 
år. För allmänna understöd och specialunderstöd gäller i regel bestämda ansökningstider 
och  besluten  förbereds  i  förväg  till  ett  visst  styrelsemöte.  Undantaget  är  mindre  
understöd på mindre än 10 000 euro som beviljas avtalsbrandkårer för anskaffning av 
brandskyddsutrustning och teknisk utrustning. 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 alla handlingar 
som är nödvändiga för beslutet ligger bifogade till ansökan och att det är två veckor eller 
längre kvar till följande styrelsemöte.  
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Understödsbeslut som styrelsen fattat år 2010 

2010 2009 2008 

Understöds- Antal Under- 
stöds- 

Understöds- 
Understödsbeslut och 
behandlingsmöte 

Antal 

belopp   belopp 

Antal 

belopp 
Alla ansökningar, antal och sökt 
understödsbelopp, € 

328 23 231 153 
328 

24 301 437 
298 

18 641 350 

Godkända ansökningar, antal och 
understödsbelopp, €  

215 9 855 213 215 
11 023 879 

232 
9 756 261 

% -andel av godkända ansökningar och % -andel 
av beviljat understöd i förhållande till sökt 

65,5 % 42,4 % 65,5 % 45,4 % 77,9 % 52,3 % 

De allmänna understöd (3.12.2009) 
Ansökningar, antal och sökt understödsbelopp 4 3 206 200 5 3 290 928 4 2 820 900 
Godkända ansökningar, antal och 
understödsbelopp, €  

4 2 607 600 4 2 657 300 4 2 427 346 

% -andel av godkända ansökningar och % -andel 
av beviljat understöd i förhållande till sökt 

100 % 81,3 % 80,0 % 80,7 % 100 % 86,0 % 

Specialunderstöd för undersöknings- och utvecklingsverksamhet (18.2.2009, 11.3.2009. 21.4.2009 och 1.9.2009) 
Ansökningar, antal och sökt understödsbelopp 81 5 293 721 91 6 347 307 82 4 592 195 
Godkända ansökningar, antal och 
understödsbelopp, €  

45 2 781 856 50 3 118 179 48 2 692 003 

% -andel av godkända ansökningar och % -andel 
av beviljat understöd i förhållande till sökt 

55,6 % 52,6 % 54,9 % 49,1 % 58,5 % 58,6 % 

Understöd för utrustning (inkl. systemprojekt) (21.4.2009) 
Ansökningar, antal och sökt understödsbelopp 112 2 418 704 91 3 825 757 111 2 983 910 
Godkända ansökningar, antal och 
understödsbelopp, €  

46 993 812 41 1 207 686 97 1 928 861 

% -andel av godkända ansökningar och % -andel 
av beviljat understöd i förhållande till sökt 

41,1 % 41,1 % 45,1 % 31,6 % 87,4 % 64,6 % 

Understöd för byggande (21.4.2009) 
Ansökningar, antal och sökt understödsbelopp 32 12 033 520 41 10 579 045 32 8 071 814 
Godkända ansökningar, antal och 
understödsbelopp, €  

21 3 220 626 23 3 825 202 18 2 571 614 

% -andel av godkända ansökningar och % -andel 
av beviljat understöd i förhållande till sökt 

65,6 % 26,8 % 56,1 % 36,2 % 56,3 % 31,9 % 

Mindre understöd för avtalsbrandkårer  
Ansökningar, antal och sökt understödsbelopp 99 279 008 100 258 400 69 172 531 
Godkända ansökningar, antal och 
understödsbelopp, €  

99 251 319 97 215 512 65 136 437 

% -andel av godkända ansökningar och % -andel 
av beviljat understöd i förhållande till sökt 

100 % 90,1 % 97,0 % 83,4 % 94,2 % 79,1 % 

 
 
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 
understöd och utbetalning av beviljat understöd. Intresserade parter informeras på bred 
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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 ansöka 
om rätt understöd, med rätta blanketter och i rätt tid. 
   
För att säkra att ansökningarna håller god kvalitet har man bl.a. ställt kravet att 
avtalsbrandkårer som ansöker om mindre understöd ska bifoga en blankett med 
räddningsväsendets utlåtande. Blanketten kan laddas ner från fondens webbplats. 
Utlåtandeblanketten ska också bifogas till ansökan när det är fråga om kommunala 
byggnadsprojekt eller om avtalsbrandkårers materiel- och byggnadsprojekt.  Materiel- och 
byggnadsprojekten granskas och sätts i prioritetsordning av regionförvaltningsverket. 
Först därefter sänds ansökningarna för materiel-/byggnadsprojekt till fonden för 
beredning av respektive beslut. Syftet med detta tillvägagångssätt är att säkra att de som 
fattar beslutet har stöd av regional kunskap om områdets omständigheter och behov.  
   
Den som ansöker om specialunderstöd för FoU-projekt ska bifoga en tabell med 
resultatmål till ansökan. Syftet är att säkra att sökanden har dryftat vilka resultat projektet 
kommer att ge och när resultaten kommer att synas.  Innan ett förslag på beslut utarbetas 
utvärderas FoU-projektets kvalitet av en expertjury som består av åtta experter inom 
räddningsbranschen. Juryn leds av sekretariatet. Vid möte den 30 november 2010 har 
styrelsen dessutom godkänt en serie detaljerade anvisningar om godtagbara och icke-
godtagbara projektkostnader för specialunderstöd. Fonden anser att dessa anvisningar 
kommer att förbättra medvetenheten om vilka kostnader som är stödberättigande och 
bidra till att kostnadsspecifikationerna och redovisningarna i ansökningarna blir bättre 
och noggrannare och handläggningstiderna kortare.  
   
För de allmänna understöden har fonden utarbetat detaljerade ansökningsblanketter med 
bilagor och resultatmål. Den som får allmänt understöd ska avge en rapport om sin 
verksamhet  två  gånger  per  år  och  lämna  in  begärda  utfallsuppgifter  vid  bestämda  tider.  
Längs  med  året  för  fonden  dessutom  en  dialog  med  dem  som  får  allmänt  understöd  i  
syfte att säkra att båda parterna får tillräckligt med information. Från och med början av 
2011 utbetalas allmänna understöd i huvudsak i efterhand med avräkning mot verifikat i 
bestämd form. Fonden har under 2010 gått igenom anvisningarna för redovisning och 
ifyllnad av blanketter med alla sökande. Anvisningarna finns på fondens webbplats under 
Allmänna understöd.   
 

Styrelsearbetets kvalitet 
 
Fonden har satsat på styrelsearbete av god kvalitet. Styrelsen sammanträder sex gånger 
per år. En preliminär mötestidtabell för följande år fastställs i samband med behandlingen 
av arbetsplanen för året i fråga. Fullständiga möteshandlingar skickas till 
styrelseledamöterna en vecka före varje möte. Som stöd till 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. 
Fjolårets utvecklingsseminarium hölls den 31 augusti 2010. Temana var ägarstyrning av 
räddningsväsendet och samarbete mellan räddningsverk (Markku Haiko), projekt för 
övningsområden inom räddningsväsendet (Paavo Tiitta och Johanna Herrala) och 
möjligheten för kommunala fastighetsbolag att få understöd för byggnadsprojekt 
(sekretariatets promemoria).   
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När det gäller att utveckla samarbetet mellan räddningsverk är det viktigt att ägarna kan 
och  vill  samarbeta  med  varandra,  att  det  finns  gemensamma  mål  och  att  det  stöd  som  
behövs finns att få. En utmaning i ägarstyrningen är hur man lyckas skapa en gemensam 
vilja mellan ägarna. Det partnerskapsprojektet för räddningsverk som genomfördes med 
understöd från Brandskyddsfonden lade grunden för en utveckling av samarbetet mellan 
räddningsverken. En fråga som måste lösas inom snar framtid är hur samarbetet kan 
göras permanent. När det gäller övningsområden har sekretariatet utrett om det är möjligt 
att understöda sådana projekt via materiel- och byggnadsunderstödet. Antalet användare 
ska vara tillräckligt stort för varje övningsområde så att nyttjandegraden blir tillräckligt 
hög. Det är också viktigt att man utnyttjar befintliga övningsområden som drivs av t.ex. 
myndigheter eller samarbetsparter. I frågan om de kommunala fastighetsbolagen har man 
tidvis dryftat om dessa aktörer kan understödas via fonden. Enligt 14 § i lagen om 
brandskyddsfonden kan understöd endast beviljas kommuner, räddningsområden och 
avtalsbrandkårer. Sekretariatet bad om ett utlåtande från inrikesministeriets 
räddningsavdelning, som även bad finansministeriet ta ställning till frågan. Enligt 
utlåtandena kan definitionen på kommun inte utvidgas till att omfatta fastighetsbolag. Ett 
kommunalt fastighetsbolag kan alltså inte få understöd för materielupphandling eller 
byggnadsprojekt. Man konstaterade att frågan måste utredas ytterligare.  
 

Effektivitet i kommunikationen 
 
Brandskyddsfondens  nya  webbplats  (www.psr.fi)  invigdes  i  början  av  2010.  På  
webbplatsen finns all väsentlig information och alla behövliga dokument som relaterar till 
fonden, t.ex. ansökningar, blanketter, anvisningar för ansökan och redovisning, 
lagstiftning, fattade beslut, protokoll, boksluts- och planeringsdokument, 
kontaktuppgifter samt nyhetsbrev och allmänna presentationer. Allt innehåll finns också 
på svenska vilket gör det lättare för svenskspråkiga kunder att hitta information. Den 
viktigaste informationen om fonden och om brandskyddsavgiften finns dessutom på 
engelska. Genom dessa kommunikations- och informationsinsatser har man förbättrat 
tillgången på information om fonden och gjort fonden bättre känd. Ett tecken på att 
kommunikationen sköts effektivt är t.ex. att de understödsbeslut som fattas vid 
styrelsemötena publiceras på fondens webbplats samma dag och postas i normala fall till 
berörda parter senast följande dag.  
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1.4 Personal, hantering och utveckling av intellektuella resurser 
 

 
 

Brandskyddsfondens styrelse hade följande sammansättning: 

Ordförande Stadsdirektör Juhani Meriläinen 

Medlemmar 

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

Ledande specialist Veli Matti Ojala t.o.m. den 31 december 2010  
Ledande specialist Petri Mero (i bilden) fr.o.m. den 1 januari 2011, 
Finansbranschens Centralförbund 
Suppleant Ledande försäkringsexpert Pia Santavirta 

Utvecklingschef Markku Haiko, Finlands Kommunförbund 
Suppleant Chefen för samhällsteknik Kirsi Rontu 

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 
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Styrelsens vice ordförande var överingenjör Kirsi Rajaniemi. Styrelsen sammanträdde sex 
gånger under verksamhetsåret. 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.  
 
Mandatperioden för Brandskyddsfondens nuvarande styrelse går ut i slutet av februari 
2011.  Ministeriet  har  inlett  åtgärder  för  att  utse  en  ny  styrelse.  Ministeriet  utnämner  en  
styrelseordförande samt styrelseledamöter och vice styrelseledamöter för tre år åt gången. 
 
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. Mikko Nygård har varit tjänstledig från 
uppdraget som generalsekreterare under verksamhetsåret. Hanna Paakkolanvaara har 
fungerat som generalsekreterare och varit tjänstledig från uppdraget som överinspektör. 
Johanna Herrala har fungerat som vikarierande överinspektör. 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 varje år i 
befattningsbeskrivningar samt i följande års arbetsplan, som behandlas vid årets sista 
styrelsemöte. Generalsekreteraren är chef för fonden och han för resultat- och 
utvecklingssamtal med de övriga tjänstemännen i fondens sekretariat. I 
personaladministrativt hänseende hör fonden till förvaltnings- och utvecklingsenheten 
vid inrikesministeriets räddningsavdelning. Generalsekreteraren för resultat- och 
utvecklingssamtal med chefen för enheten i fråga. 

 
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. 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 under 2010 bestod nästan i sin helhet av de brandskyddsavgifter som 
försäkringsbolagen hade betalat för 2009 (8 968 410,50 €). 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 2010 (8 968 410,50 euro) är cirka 1,0 
procent större än 2009 (8 845 394,28 euro), då tillväxten jämfört med 2008 var 5,97 
procent. Tillväxten berodde på en ökning i influtna premieinkomster från 
brandförsäkringar,  vilket  delvis  beror  på  en  ökad  allmän  ekonomisk  aktivitet  och  på  
försäkringspremiernas utveckling. Förändringarna i ekonomins aktivitet har än så länge 
inte haft någon minskande effekt på de influtna försäkringspremierna. De influtna 
avgifterna under 2010 beräknas uppgå till omkring 8,6 miljoner euro.  

 
 

Influtna brandskyydsavgifter i relation till beviljade understöd 
1996-2011*
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1.5.2 Budgetutfall 
 

För Brandskyddsfonden utarbetas årligen en verksamhets- och ekonomiplan som 
innehåller en budget och en dispositionsplan. Brandskyddsfondens styrelse godkände på 
sitt möte den 3 december 2009 budgeten och dispositionsplanen för 2010. Intäkterna 
uppskattades uppgå till cirka 8,3 miljoner euro. Utfallet 8,97 miljoner euro överskred 
budgeten ordentligt. För 2010 uppskattades 5,6 miljoner euro gå åt till att betala 
understöd på basis av tidigare givna beslut och nya beslut fattas för 9,62 miljoner euro.  
Planen i fråga om nya beslut enligt dispositionsplanen var att bevilja 1,25 miljoner euro 
för materielupphandling och anskaffning av terminaler till fältledningssystemet, 2,7 
miljoner euro för byggnadsprojekt, 2,6 miljoner euro i allmänna understöd till 
organisationer, 2,85 miljoner euro för forsknings- och utvecklingsprojekt och 0,22 
miljoner euro i mindre understöd till avtalsbrandkårer. För fondens administrativa 
kostnader under 2010 reserverades 256 000 euro. De administrativa kostnaderna uppgick 
till totalt 254 514 euro vilket motsvarar ett utfall på 99,4 procent.  
 
Understöden som beviljats under verksamhetsåret är inberäknade i talen i bilaga 2 till 
bokslutet och i alla talen i diagrammet nedan (Budgetutfall 2010). Talen avviker från 
kostnaderna inom 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 till 
två år som följer efter året när understödet beviljats. Den andel av understöden som är 
obetald vid årets slut (åtaganden) redovisas i bokföringen under kortfristiga skulder.  
 

Budjetutfall 2010
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 I sin helhet överskreds dispositionsplanen med 226 518 euro (ca 2,3 procent). Summan 

av  frigjorda  åtaganden  från  projekt  som beviljats  understöd  under  tidigare  år  men som 
inte använt hela det beviljade beloppet eller som inte genomförts uppgick till 581 312 
euro (2008: 1,09 miljoner euro; 2009: 1,25 miljoner euro). Skillnaden mellan beviljade och 
använda belopp togs i beaktande i de nya understödsbesluten och i budgeten för 2011. 
Med anledning av den ekonomiska recessionen var finansieringen riktad till 
byggnadsprojekt för brandstationer 18,5 procent större än planerat (2,7 miljoner euro). 
Totalt uppgick den till 3,2 miljoner euro. För materiel- och systemupphandling beviljades 
däremot 244 194 euro mindre än vad som hade uppskattats i dispositionsplanen. 
Avtalsbrandkårerna ansökte om fler mindre understöd än tidigare år vilket ledde till att 
dispositionsplanen i deras fall (220 000 €) överskreds med 14,2 procent. Totalt beviljades 
251 319 euro i mindre understöd. I dispositionsplanen för 2011 har denna stigande 
tendens tagits i beaktande och totalt 250 000 euro har reserverats för mindre understöd.  
 

 
1.5.3 Intäkts- och kostnadskalkyl 
 

I bokslutet redovisas talen från räkenskapsperioden 2010 i euro och jämförelsetalen för 
2009. 
 
Brandskyddsfondens intäkter år 2009 bestod nästan enbart av de brandskyddsavgifter 
som försäkringsbolagen hade betalat för 2009 (8 968 410,50 euro). För 
betalningsprestationer som eventuellt inte blivit redovisade fastställs en dröjsmålsränta 
(9,5 procent fr.o.m. den 1 januari 2009). I finansieringsintäkterna syns därtill ett belopp 
på 298,68 euro som motsvarar den ränta som räknas på återkrävda återbetalningsdelar av 
understöden (SMDno/2010/1643). 
 
Verksamhetskostnaderna  steg  med  10  875,  67  euro  (ca  4,5  procent)  från  föregående  år  
vilket förklaras nästan helt och hållet av stegringen på området Inköp av tjänster. Fonden 
hade dock förutsett denna ökning i dispositionsplanen för 2010, i vilken 256 000 euro 
reserverades för verksamhetskostnader. Totalt uppgick verksamhetskostnaderna till 
254 514 euro. Personalkostnaderna i intäkts- och kostnadskalkylen omfattar endast 
styrelsens arvoden. Sekretariatets lönekostnader finns under Inköp av tjänster.  
 
Fonden köpte tjänster för totalt 220 433,22 euro under 2010 och för 206 480,27 under 
2009  (ökning  på  6,8  procent).  Ökningen  kan  till  stor  del  förklaras  av  de  större  
kostnaderna på konto 43950 (inköp av tjänster från statliga ämbetsverk och inrättningar). 
Kontot omfattar lönekostnaderna för sekretariatets tre anställda samt 
avtalsfaktureringarna från Servicecentralen för statens ekonomi- och personförvaltning. 
Kostnaderna på kontot uppgick till 196 936,55 euro under verksamhetsåret. År 2009 var 
de 186 652,81 euro. Sekretariatets lönekostnader uppgick till 173 434,55 euro under 2010 
vilket är 15,2 procent mer än föregående år (150 549,82 euro). Ökningen beror på en 
förändring i antalet anställda. Under verksamhetsåret betalades lön åt tre anställda på 
heltid (2,92 årsverken) då den avlönade arbetskraften under 2009 motsvarade 2,69 
årsverken. År 2011 förväntas ingen höjning av lönekostnader eller årsverken i 
sekretariatet. Den arbetsvolym som fonden hanterar kräver ett sekretariat med tre 
personer.  
 
Avtalsfaktureringarna från Servicecentralen för statens ekonomi- och personförvaltning 
på konto 43950 (totalt 23 502 euro) var ca 13 procent mindre än 2009 (27 056,99 euro). 
Fonden har under 2008 och 2009 lyckats skapa och etablera välfungerande arbetsrutiner 
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tillsammans med centralen när det gäller månatlig avstämning av konton och åtaganden 
samt handläggning av utbetalningsansökningar, och detta syns som lägre kostnader under 
2010. År 2011 kommer dock serviceavtalet att bli avsevärt dyrare i och med att priserna 
för servicen stiger (uppskattningsvis 28 926 euro).  
 
De övriga verksamhetskostnaderna (inköp av varor, personalkostnader, hyror och övriga 
kostnader) har inte förändrats avsevärt från fjolåret. Varuinköpen och de övriga 
kostnaderna var till och med något lägre än 2009. Jämfört med intäkterna från 
brandskyddsavgifter och kostnaderna inom överföringsekonomin var de administrativa 
kostnaderna mycket små. De utgjorde cirka 2,84 procent av de influtna 
brandskyddsavgifterna (år 2009: 2,75 procent) och 2,78 procent av kostnaderna inom 
överföringsekonomin (år 2009: 2,48 procent). 
 
Kostnaderna inom överföringsekonomin, 9,2 miljoner euro, sjönk för första gången 
sedan fonden 2005 införde systemet med åtagandebaserad utgiftsregistrering där obetalda 
åtaganden baserade på tidigare beslut läggs till kostnaderna inom överföringsekonomin. 
Kostnadsminskningen inom överföringsekonomin beror till stor del på att färre nya 
understödsbeslut har fattats jämfört med 2009, då dispositionsplanen överskreds 
avsiktligt.  
 

 
 

1.5.4 Balansräkning 
 
Brandskyddsfondens finansieringstillgångar (samlingskontofordran på staten) var vid 
ingången av räkenskapsperioden 16 379 969,98 euro och vid utgången 16 392 559,06 
euro. För de fordringar fonden har på staten betalas ingen ränta. Å andra sidan har 
fonden inte några av staten betalda kostnader relaterade till indrivning av intäkter eller 
revision. 
 
Fondens kortfristiga främmande kapital uppgick till 10 229 650,87 miljoner euro vid 
utgången av räkenskapsperioden. Av detta bestod 1,27 miljoner euro av kortfristiga 
skulder till leverantörer (0,87 miljoner euro vid utgången av fjolåret) och 8 958 291 euro 
av obetalda åtaganden baserade på fondens tidigare beslut (8 894 806 euro vid utgången 
av fjolåret). Dessa åtaganden syns i fondens kortfristiga resultatregleringar. 
Brandskyddsfondens öppna åtaganden enligt läget den 31 december 2009 har redovisats i 
bilaga 16 till bokslutet. 
 
Brandskyddsfondens fordringar på försäkringsbolag och andra betalningsskyldiga för 
2010 beräknas uppgå till cirka 8,6 miljoner euro. I de brandförsäkringsavgifter som 
försäkringsbolagen uppbär ingår en brandskyddsavgift på 3 procent som i bolagens 
balansräkningar vid utgången av 2010 syns som en skuld till staten, och den har dragits av 
från  bolagens  premieintäkter.  Brandskyddsavgifterna  ska  enligt  5  §  i  lagen  om  
brandskyddsfonden betalas till brandskyddsfonden senast den 31 december 2010. Dessa 
belopp anges inte som fordringar i brandskyddsfondens bokföring. 
 
Besluten om allmänna understöd för 2011 (2 607 600 €) fattades vid styrelsemötet den 30 
november 2010. De allmänna understöden kommer i regel att utbetalas i efterhand med 
avräkning mot verifikat, i tre omgångar. Understödstagaren kan ansöka om förskott för 
varje betalning. Dessa åtaganden är inte upptagna i de kortfristiga resultatregleringarna i 
balansräkningen 2010 utan räknas som åtaganden inom 2011 och har följaktligen 
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inkluderats i kostnaderna inom överföringsekonomin (konto 82500) och i de kortfristiga 
resultatregleringarna (konto 26190) som nya beslut den 1 januari 2011.  
 
Räkenskapsperioden visade ett underskott på 447 849 euro. Det kvarstående egna 
kapitalet efter att underskottet täckts var 6 162 908,19 euro. På basis av 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 (2008–2010). Penningflödet i den egna verksamheten var ca 1,3 procent 
större än 2009. Bruttokostnaderna inom överföringsekonomin (9,16 miljoner euro) var 
mindre än 2009 (9,81 miljoner euro). Penningflödet för finansieringen uppgick till 0,46 
miljoner euro då det året före var -0,90 miljoner euro. Fondens likvida medel (16 392 
559,06 €) hölls i stort sett på samma nivå som under fjolåret (16 379 969,98 €); tillväxten 
var 12 589,08 euro.  

 
1.6 Utvärdering och godkännande av den interna kontrollen  
 
1.6.1 Intern kontroll 
 

Brandskyddsfonden drivs och övervakas av inrikesministeriet. Inrikesministeriet har 
särskilt till uppgift att övervaka fondens ekonomi och verksamhet. Brandskyddsfonden 
kan inom sina medel ha statsanställd personal. Ansvaret för fondens förvaltning och för 
dess ekonomi och verksamhet ligger hos styrelsen. Styrelsen har till uppgift att bestämma 
om frågor av väsentlig betydelse för fondens verksamhet och ekonomi, och den har även 
ansvaret för tillsynen över fondens bokföring och finansförvaltning. Servicecentralen för 
statens ekonomi- och personalförvaltning sköter fondens betalningar, bokföring och 
bokslutskalkyler, uppgör tillbörliga bilagor till dessa och sköter löneuträkningstjänsterna i 
enlighet med gällande lagstiftning och inrikesministeriets ekonomistadga. Statens 
revisionsverk utför den årliga revisionen av Brandskyddsfonden. Revisorerna granskar 
fondens förvaltning, bokföring och bokslut och avger en revisionsberättelse för varje 
räkenskapsperiod. 
 
I och med ändringen av ministeriets arbetsordning (1379/2009) har tillsynen över 
fondens verksamhet och ekonomi anvisats ekonomienheten (19 § 8 punkten) medan de 
övriga uppgifterna sköts av räddningsavdelningen (15 § punkt 10). Den nya 
ekonomistadgan för inrikesministeriets bokföringsenhet, vars bestämmelser också gäller 
Brandskyddsfonden, trädde i kraft i början av 2010. Punkt 1.3 innehåller allmänna 
bestämmelser om intern kontroll och riskhantering. Inrikesministeriets förordning om 
Brandskyddsfondens arbetsordning (947/2010), som trädde i kraft i början av 2011, 
klarlägger ytterligare ansvarsfördelningen på området intern kontroll. 
 
Under 2008 övergick fonden från en årlig till en månatlig uppföljning av fondens 
åtaganden. Tack vare den månatliga uppföljningen har man fått en aktuellare bild över 
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fondens tillgångar än tidigare och kan planera ekonomin exaktare. Den månatliga 
uppföljningen av fondens åtaganden sköts av sekretariatet i samverkan med Centralen för 
statens ekonomi- och personalförvaltning. Under 2009 och 2010 har fondens styrelse haft 
nytta av den månatliga uppföljningen bl.a. i kvartalsuppföljningen av ekonomin samt i 
planeringen av följande års verksamhet. Tack vare uppföljningen har fonden också 
kunnat beakta icke-använda delar av beviljade understöd omedelbart och använda dem 
när nya understöd delas ut.   
 
Under 2011 kommer fonden att förbereda sig för att införa det nya datasystemet Kieku. 
Systemet förväntas medföra större exakthet och lättare arbetsprocesser t.ex. när det gäller 
att övervaka verksamhetsvolymerna och effektiviteten samt i rapporteringen. 
 
Operativt sett är Brandskyddsfonden en liten enhet med ett sekretariat som består av tre 
anställda. De standarder eller schabloner som rekommenderas av internationella 
organisationer i branschen har inte tillämpats i utvärderingen av den interna kontrollens 
och riskhanteringens tillräcklighet och kvalitet. Fondens befintliga förfaranden för intern 
kontroll och riskhantering är tillräckliga för att man i rimlig grad ska kunna säkerställa att 
ekonomin och verksamheten är lagenliga och ger resultat, att fondens medel är tryggade 
och att uppgifterna om fondens ekonomi och resultat är riktiga och tillräckliga. I en 
analys daterad den 16 februari 2010 har Brandskyddsfondens styrelse konstaterat att 
övervakningen av fonden och den därmed sammanhängande riskhanteringen uppfyller de 
krav som föreskrivs i 69 § 1 mom. i förordningen om statsbudgeten.  
 
Brandskyddsfonden har hittills inte haft någon arbetsordning. Fonden har sedan en 
längre tid emellertid varit medveten om att en arbetsordning behövs med tanke på 
verksamhetens karaktär och omfattning. Styrelsens arbetsuppgifter fastställs i lag men det 
är viktigt att sekretariatets arbetsuppgifter, arbetsfördelning och sättet på vilket ärenden 
ska beredas och presenteras fastställs i en arbetsordning. Under 2010 framskred ärendet 
med arbetsordningen så långt att man kunde presentera ett första utkast till arbetsordning 
utarbetat av inrikesministeriet vid fondens styrelsemöte den 4 mars 2010. Utlåtanden om 
förordningsutkastet inhämtades av räddningsavdelningen från Brandskyddsfonden, 
finansministeriet, Statens revisionsverk, inrikesministeriets förvaltningsenhet, 
inrikesministeriets enhet för juridiska frågor, inrikesministeriets enhet för intern 
granskning och inrikesministeriets ekonomienhet. Fondens styrelse föreslog några 
ändringar i arbetsordningen. Styrelsen ansåg det viktigt att arbetsordningen och de 
nuvarande tillvägagångssätten som styrelsen godkänt får formen av en förordning. Vid 
sitt möte den 13 oktober 2010 konstaterade fondens styrelse att Brandskyddsfondens 
utlåtande har beaktats i tillräcklig utsträckning i arbetsordningen. Inrikesministeriets 
förordning om Brandskyddsfondens arbetsordning, given den 9 november i Helsingfors, 
trädde i kraft den 1 januari 2011. Arbetsordningen har publicerats i Finlands 
författningssamling. 
 
Statens revisionsverk har avgett mellanrapporter daterade den 22 februari och den 16 
mars 2010 om Brandskyddsfondens revision för 2009 samt en årsrapport daterad den 24 
mars 2010. Revisionsverkets revisionsberättelse för 2009, daterad den 24 mars 2010, är en 
förkortad version av årsrapporten. I mellanrapporten av den 16 mars 2010 konstaterar 
revisionsverket att inga väsentliga fel eller brister eller andra större betänkligheter har 
hittats i Brandskyddsfondens bokföring, förvaltning eller bokslut. Brandskyddsfonden 
har upprättat ett bokslut på tillbörligt sätt och bokslutet har godkänts av styrelsen och 
undertecknats den 4 mars 2010. Fonden har bibehållit en god ekonomisk ställning och 
har god soliditet. Syftet med revisionen har varit att säkerställa att uppgifterna i fondens 
bokslutskalkyler, bokslut, bilagor och balansspecifikationer är riktiga. Varken fel eller 
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missbruk har upptäckts under revisionen. Revisorns mellanrapport av den 16 mars 2010 
innehåller inga väsentliga materiella olikheter eller anmärkningar om fonden jämfört med 
årsrapporten. I mellanrapporten daterad den 19 februari 2010 konstateras att 
Brandskyddsfonden saknar en gällande arbetsordning. Fonden tog itu med denna 
angelägenhet under våren 2010 och en arbetsordning färdigställdes i slutet av året.  
 
Enligt revisorns årsrapport daterad den 24 mars 2010 har man under revisionen granskat 
Brandskyddsfondens verksamhetsberättelse och bokslutskalkyler jämte tillhörande bilagor 
samt fondens bokföring och resultatredovisning, på vilka uppgifterna i förenämnda 
handlingar är baserade. Man har även granskat den interna kontrollen samt hur lagen och 
förordningen om brandskyddsfonden samt de relevanta bestämmelserna i lagstiftningen 
om statsbudgeten iakttas. Enligt årsrapporten finns det inget nämnvärt att anmärka på i 
bokslutskalkylerna eller i de tillhörande bilagorna. Bokslutskalkylerna är korrekt baserade 
på bokföringen och balansräkningen innefattar tillbörliga balansspecifikationer. 
Verksamhetsberättelsen som helhet konstateras ge en omfattande och exakt beskrivning 
av resultaten för verksamhetsåret 2009. Innehållet av och presentationssättet för 
uppgifterna om verksamhetens effektivitet samt redovisningen på vilken de är baserade 
har granskats i tillräcklig omfattning. Uppgifterna kan anses ge en riktig och tillräcklig bild 
av Brandskyddsfondens verksamhet. Uppgifterna om avkastning och kvalitetskontroll har 
granskats för att kontrollera om uppgifterna om antalet prestationer, uppgifterna om 
gemensamma nyttigheter och uppgifterna om servicekapaciteten är riktiga och tillräckliga 
till  sina  väsentliga  delar.  Enligt  revisionen  kan  de  presenterade  uppgifterna  anses  ge  en  
riktig och tillräcklig bild av fondens verksamhet.  
 
I årsrapporten konstateras att det inte finns något väsentligt att anmärka på om 
bokslutsanalysen i Brandskyddsfondens verksamhetsberättelse. Bokföringen och 
verifikaten granskades stickprovsmässigt och med adb-metoder, både under 
räkenskapsperioden och i samband med bokslutet. Sekretariatet, som haft stöd av 
Servicecentralen för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet), verkar enligt 
revisionen producera alla väsentliga uppgifter som är nödvändiga för både bokslutet och 
den externa styrningen av fonden. Förutsättningarna för resultatrapporteringen har 
förbättrats. Det fanns inget att anmärka på när det gäller den interna kontrollens 
bedömningsyttrande och godkännande. Man hittade inte heller något särskilt att anmärka 
på i de understöd som fonden har beviljat. Varken fel eller missbruk har upptäckts under 
revisionen. Enligt revisionen sköts fondens resultathantering på lämpligt sätt och det 
finns inget att anmärka på om den. 

 
 
1.6.2 Uppgifter om fel och missbruk  
 

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

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

Datum Understödstagare Belopp € Anmärkning 
26.5.2010 Räddningsbranschen

s Centralorganisation 
i Finland rf – SPEK 

11 104 € Det allmänna understöd som betalats för 
regional utbildningsverksamhet 2009 är 
för stort. Den överskridande delen dras av 
från det allmänna understödet 2011. 

26.5.2010/ 
30.11.2010 

Brandforskningsrådet 
rf 

7 600 € Det understöd som beviljades 2009 för 
Brandforsk-medlemsavgiften och som 
rådet inte betalade 2009 överförs till 
medlemsavgiften för 2011.  
Om rådet inte betalar medlemsavgiften för 
2011 måste understödet återbetalas till 
Brandskyddsfonden. 

31.8.2010 Mellersta 
Österbottens och 
Jakobstadsregionens 
räddningsverk 

Anskaffningen av ett nytt 
manskapsfordon flyttas till 
början av 2011 på grund av 
en försening i leveransen. 

Kvitteras från det beviljade 
specialunderstödet, byte av manskapsbil 
(SMDnr/2010/1353). 
Summa: Den proportionella 
återbetalningsdelen av understödet 
beviljat den 26 april 2005 återkrävs när 
verifikaten för köpet av det nya fordonet 
och för försäljning av det gamla har 
lämnats in till fonden.  

31.8.2010 Mellersta 
Österbottens och 
Jakobstadsregionens 
räddningsverk 

Anskaffningen av ett nytt 
manskapsfordon flyttas till 
början av 2011 på grund av 
en försening i leveransen. 

Kvitteras från det beviljade 
specialunderstödet, byte av manskapsbil 
(SMDnr/2010/1616). 
Summa: Den proportionella 
återbetalningsdelen av understödet 
beviljat den 26 april 2005 återkrävs när 
verifikaten för köpet av det nya fordonet 
och för försäljning av det gamla har 
lämnats in till fonden.  

13.10.2010 Tirilän VPK ry 1 448,68 € 
 

Återkrav, beloppet som återkrävs utgör 50 
% av det gängse värdet på egendomen 
som understödet gäller (2 300 euro). 
Räntan på beloppet som återkrävs är 
298,68 euro. Beloppet som återkrävs är 
således 1 448,68 euro 
(SMDnr/2010/1643). 

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

1.7. Styrelsens förslag till disposition av resultatet 
 

Brandskyddsfondens styrelse föreslår att underskottet för 2010 (447 849,00 euro) täcks ur 
det egna kapitalet i fonden. Efter täckningen återstår 6 162 908,19 euro i eget kapital. 
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Bilaga 1 av verksamhetsberättelse: Beviljade understöd 2010 
Specialunderstöd       
Undersöknings- och utveklingsverksamhet 2010  

(4.3.2010, 29.4.2010, 30.8.2010 och 13.10.2010)     
Sökande Användningssyfte Totalkostnader, 

euro 
Belopp, 
euro 

Helsingin kaupungin pelastuslaitos Turvallisuuskulttuuria kehittävä valvonta II 236 799 177 600 
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -
liikelaitos Paloasemien tarpeet ja sijainti 2030 10 000 5 000 

Pelastusopisto 
Asuinalueluokituksen käyttömahdollisuudet 
pelastustoimen riskianalyysissä 76 500 38 250 

Pelastusopisto Häkä asuintiloissa 138 132 69 066 

Suomen Palopäällystöliitto 
Ammatillisen osaamisen kehittäminen -
jatkohanke 58 000 58 000 

Tampereen yliopisto,  
taloustieteiden laitos 

Pelastustoimen alueellistamisen ja 
ympäristömuutosten vaikutukset, 3. vaihe 77 000 77 000 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
(THL) 

Tulipalojen aiheuttamien terveyshaittojen 
kustannukset 218 412 127 553 

Turun yliopisto, Oikeustieteellinen 
tiedekunta 

Läpivirtaustutkimus tulella tehdyissä 
tuhotöissä törkeistä vahingonteoista ja 
petoksista 256 200 127 750 

Turun yliopisto, Turun 
kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö 

Pelastustoimen tilinpäätös -hanke, 
tilinpäätös- ja kustannusanalyysi 28 700 28 700 

VTT Korkeiden rakennusten suunnitteluperusteet 520 000 50 000 

Ajoneuvohallintokeskus Linja-autopalojen syiden selvittäminen 36 620 36 620 
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -
liikelaitos 

Pelastustoiminnan tehostaminen 
moniviranomaisyhteistyöllä 143 000 115 000 

Pelastusopisto Tulipysäkki: koordinaatio ja tutkimus* 311 500 210 000 
Sisäasiainministeriö, 
pelastusosasto 

Palokuolemien ehkäisykeinojen 
vaikuttavuuden arviointi 128 300 64 150 

Suomen Palopäällystöliitto 

Aluepelastuslaitosten 
perehdyttämisprosessin ja -käytäntöjen 
kehittäminen 16 100 8 050 

Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö 

Vaikuttavuustavoitteiden saavuttaminen 
keskusjärjestöpalveluja tehostamalla 86 100 43 050 

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto 
Palokuntien sopimusjärjestelmän 
kehittäminen 52 620 52 620 

TTS Tutkimus 
Hakelämmityksen paloturvallisuuden 
parantaminen maatiloilla 70 000 35 000 

Turun yliopisto, Turun 
kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö 

Kustannuslaskennan nykytila, erityisesti 
henkilöresurssien kohdentaminen 
pelastustoimessa 27 700 23 700 

Vänskä Pekka, Mankkinen Teija Pelastustoimen konsernitilinpäätös 2008-09 177 786 50 000 
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Aalto yliopisto 
Turvallisuus rakennetun ympäristön 
suunnittelussa  105 000 10 000 

Suomen Palopäällystöliitto 
Opetus- ja turvallisuusopetusaineistojen 
ruotsintaminen 30 000 30 000 

Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö ry  

Työpaikan paloturvallisuus, valtakunnallinen 
koulutusmalli ja opetusaineisto 95 000 95 000 

Pelastusopisto 
Oppimateriaalin tuottaminen 
savutuuletukseen 35 900 17 950 

Suomen Palopäällystöliitto 
Palomestarin perehdyttäminen -opas 
pelastuslaitoksille 3 000 3 000 

Metsäntutkimuslaitos (METLA) 
Suomalaisten metsien paloaines- ja 
palokasvusto-opas julkaisun painatus 6 000 6 000 

Rakennustuoteteollisuus RTT 
Koulutus- ja tiedotushanke: Uudet 
vaatimukset tulisijojen paloturvallisuudesta 50 000 35 000 

Suomen Palopäällystöliitto 
Poistumisturvallisuustarran vaikuttavuuden 
seurantatutkimus 6 000 6 000 

Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö ry  Nou Hätä! Pelastustietoa 8.-luokkalaisille 200 000 200 000 
Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö ry  Päivä paloasemalla 420 000 140 000 
Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö ry  Tulipaloja ehkäisevä multimediakampanja 306 120 306 120 
Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö ry  

Yritysten paloturvallisuuden ja 
pelastustoiminnan auditointikriteeristö 13 870 13 870 

Helsingin Vapaaehtoinen 
Palokunta ry 

Helsingin vapaaehtoinen Palokunta ry:n 150-
vuotishistoriateos 70 000 13 000 

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -
liikelaitos Maahanmuuttajille suunnattu turvaopas 26 000 20 000 
Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö ry Palovaroitinmediakampanja 200 000 200 000 
Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö ry 

Turvallisuuskulttuurin jalkauttaminen 
vastaanottokeskuksiin ja maahanmuuttajille 80 000 80 000 

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Väestönhälytysjärjestelmän standardisointi 35 000 14 000 

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos  
Palokuntien SM-kilpailujen JEHU 2011 -
järjestäminen 53 000 20 000 

Pohjois-Karjalan Pelastusalanliitto 
ry Valistus- ja koulutuskontti 8 004 4 002 
Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö ry CTIF CTIF Suomen Kansallinen komitea v. 2011 97 600 90 000 
Länsi-Uudenmaan Pelastusalan 
Liitto ry Kevytperävaunun hankinta 3 645 1 822 

Suomen Palopäällystöliitto 
FEU:n 15-vuotisjuhlaseminaari ja 
juhlakokous 40 000 36 000 

Pelastusopisto 
Stipendit AMK-insinooritutkinnon 
suorittaneille 2 000 2 000 

Autero Anniina 
Väitöskirjatutkimus: Performance coherence 
in Finnish fire safety policy 31 983 31 983 

Mankkinen Teija 
You never walk alone? Palomiestyön a -
identiteetin erityisyyden rakentaminen 9 000 9 000 

Totalt 4 596 591 2 781 856 
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Allmänna understöden  
FÖR ORGANISATIONER INOM RÄDDNINSBRANSCHEN 2011 
(30.11.2010) 
Sökande Användningssyfte Totalkostnader, 

euro 
Belopp, 
euro 

Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö ry 

Tulipalojen ehkäisemisen ja 
pelastustoiminnan edistäminen  5 615 076   2 080 600   

Nuohousalan Keskusliitto ry 
Tulipalojen ehkäisemisen ja 
pelastustoiminnan edistäminen 532 575      177 000   

Suomen Sopimuspalokuntien 
Liitto ry 

Tulipalojen ehkäisemisen ja 
pelastustoiminnan edistäminen 150 334        40 000   

Suomen Palopäällystöliitto ry 
Tulipalojen ehkäisemisen ja 
pelastustoiminnan edistäminen 1 096 890      310 000   

Totalt  7 394 875 2 607 600 
 
Specialunderstöd 
UTRUSTNING OCH ALARMSYSTEM 2010  
(29.4.2010)  
Sökande Användningssyfte Totalkostnader, 

euro 
Belopp, 
euro 

Joensuun VPK ry säiliöauto 82 150 20 860 
Lahden VPK ry säiliöauto 180 000 49 288 
Tuusulan VPK ry säiliöauto 112 861 45 144 
Kemira Chemicals Oy sammutusauto 61 000 12 200 
Eckerö kommun miehistöauto 44 000 15 225 
Pohjois-Savon pelastuslaitos johtoyksikkö 93 000 26 644 
Kymenlaakson pelastuslaitos johtoyksikkö 104 300 26 644 
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos johtoyksikkö 73 200 26 644 
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos operatiivinen johtoajoneuvo 120 000 26 644 
Etelä-Karjalan pelastuslaitos johtoyksikkö 141 644 26 644 
Kanta-Hämeen pelastuslaitos miehistöauto 64 025 15 225 
Lapin pelastuslaitos johto-/miehistöauto 47 580 15 225 
Lapin pelastuslaitos johto-/miehistöauto 47 580 15 225 
Keski-Pohjanmaan ja 
Pietarsaaren alueen 
pelastuslaitos johtoauto 47 580 19 032 
Pohjanmaan pelastuslaitos miehistöauto 38 064 15 225 
Vuolijoen VPK ry miehistö-/ensivasteauto 50 000 15 225 
Karjalan VPK ry maastoajoneuvo kuljetuskärryineen 19 000 7 600 
Simon VPK ry miehistöauto 45 750 15 225 
Tammisalon VPK ry pumppuyksikkö/miehistöauto 48 709 15 225 
Riihimäen VPK ry miehistönkuljetusauto 46 437 15 225 
Kauhajärven VPK ry meihistö/ensivasteauto 38 064 15 225 
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos korkeapainesammutuslaitteisto 85 400 34 160 
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos kenttäjohtamisjärjestelmä 28 792 11 516 
Satakunnan pelastuslaitos hälytys-, viesti-ja tallennuslaitteisto 61 000 24 400 

Lapin pelastuslaitos 
suuronnettomuuskontti koukkulava-
auton alustalle 73 200 29 280 

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos kenttäjohtamisjärjestelmä 30 000 12 000 
Pohjois-Savon pelastuslaitos kenttäjohtamisjärjestelmä 48 000 19 200 
Etelä-Savon pelastuslaitos kenttäjohtamisjärjestelmä 24 000 9 600 
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Helsingin pelastuslaitos generaattorikontti 143 000 57 200 
Etelä-Karjalan pelastuslaitos kenttäjohtamisjärjestelmä 10 090 4 036 
Helsingin pelastuslaitos kenttäjohtamisjärjestelmä 220 000 88 000 
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos kenttäjohtamisjärjestelmä 22 631 9 052 
Kanta-Hämeen pelastuslaitos kenttäjohtamisjärjestelmä 30 500 12 200 
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos kenttäjohtamisjärjestelmä 30 500 12 200 
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos kenttäjohtamisjärjestelmä 75 200 19 520 
Keski-Pohjanmaan ja 
Pietarsaaren alueen pelastusl. kenttäjohtamisjärjestelmä 54 900 21 960 
Keski-Suomen pelastuslaitos kenttäjohtamisjärjestelmä 25 000 9 760 
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos kenttäjohtamisjärjestelmä 61 000 24 400 
Jämsänkosken VPK ry maastomönkijä 15 000 6 000 
Kainuun pelastuslaitos VSS hälyttimet          73 200   29 280 
Satakunnan pelastuslaitos Väestöhälytysjärjesetelmä          77 836   31 134 
Etelä-Savon pelastuslaitos Väestöhälytysjärjesetelmä          50 000   20 000 
Etelä-Karjalan pelastuslaitos Väestöhälytysjärjesetelmä          61 000   24 400 
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Väestöhälyttimet          24 400   9 760 
Keski-Suomen pelastuslaitos Hälytysjärjestelmä          54 900   21 960 
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos Väestöhälyttimet          33 000    13 200 
Totalt  2 917 493 993 812 
        
Erityisavustus 
BYGGANDE 2010  
(29.4.2010)   
Sökande Användningssyfte Totalkostnader, 

euro 
Belopp, 
euro 

Haukiputaan kunta paloaseman rakentaminen 2 930 000 350 000 
Vantaan kaupunki paloaseman rakentaminen 6 429 400 350 000 
Lahden kaupunki paloaseman rakentaminen 3 220 000 350 000 
Pietarsaaren kaupunki paloaseman rakentaminen 7 320 000 350 000 
Oriveden kaupunki paloaseman rakentaminen 1 811 700 350 000 
Lielax FBK ry paloaseman rakentaminen 45 481 18 192 
Vanhan Käpylän VPK ry paloaseman rakentaminen 500 000 200 000 
Tikkurilan VPK ry paloaseman rakentaminen 450 000 180 000 
Asolan VPK ry ajoneuvohallin rakentaminen 450 000 80 000 
Lemlands kommun paloaseman korjaaminen 80 000 28 626 
Taivassalon kunta laajennus ja peruskorjaus 1 490 000 350 000 
Pelkosenniemen kunta laajennus ja lämmitysjärj. muutos 213 000 85 296 
Varpaisjärven kunta peruskorjaus ja laajennus 2 013 000 340 471 
Kokkolan kaupunki paloaseman korjaaminen 40 000 16 000 
Hankasalmen kunta paloaseman korjaaminen 85 400 34 160 
Kankaanpään VPK ry toimitilan saneeraus 48 568 19 427 
Risten VPK ry laajennus ja saneeraus 105 057 42 022 
Nagu FBK rf peruskorjaus 104 786 41 914 
Tornion VPK ry autotallin laajennus 36 000 9 600 
Lauritsalan VPK ry tallirakennuksen laajennus 24 247 9 698 

Kouvolan Kylän VPK ry 
auto- ja varustetallin saneeraus ja 
laajennus 56 152 15 220 

Totalt   27 452 791 3 220 626 
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Specialunderstöd  
MINDRE UNDERSTÖD FÖR AVTALSBRANDKÅRER (alla mötena) 
Sökande Användningssyfte Totalkostnader,  

euro 
Belopp,  
euro 

Ahtialan VPK ry kalusto- ja varusteet         4 125,00            1 650   
Asolan VPK ry kalusto- ja varusteet         8 489,43            3 395   
Harjunalustan VPK ry kalusto- ja varusteet         8 844,26            3 537   
Jackarby-Renum FBK rf palovarusteet         2 734,02            1 093   
Jakobstads FBK rf pelastuskalusto         7 786,03            3 083   
Jämsänkosken VPK ry kalusto- ja varusteet         5 020,00            1 108   
Kaarelan VPK ry kalusto- ja varusteet       16 197,69            6 200   
Karungin VPK ry kalusto- ja varusteet       11 131,12               725   
Kauhajärven VPK ry kalusto- ja varusteet         6 414,48            1 136 
Keski-Hollolan VPK ry kalusto- ja varusteet         3 048,75            1 219   
Köyliön VPK ry paloasut         6 921,06            2 768   
Köyliön VPK ry kalusto- ja varusteet         9 869,20            3 947   
Leppävaaran VPK ry kalusto- ja varusteet         5 299,08            1 892   
Malax Brandmannaförening rf mönkijä ja ensiapukärry         8 700,00            3 480   
Metsämaan VPK ry mönkijä varusteineen ja peräkärry         7 900,00            3 160   
Noormarkun VPK ry kalusto- ja varusteet         6 781,43            2 712   
Nurmijärven VPK ry kalusto- ja varusteet         9 733,09            3 893   
Perttulan VPK ry kalusto- ja varusteet         8 479,87            2 218   
Pitäjänmäen VPK ry palokalusto         4 617,20               878   
Pornaisten VPK ry nuoriso-osaston varusteet         3 295,55            1 318   
Rauman VPK ry palovarusteet         2 425,00               970   
Savion VPK ry kalusto- ja varusteet       12 628,45               599   
Sottungsby FBK rf palokalusto         2 680,51            1 072   
Tammisalon VPK ry kalusto- ja varusteet         9 153,19            3 661   
Tuomarilan VPK ry kalusto- ja varusteet         1 565,67               626   
Ulvilan VPK ry palovarusteet         5 654,82            2 261   
Vaasan VPK ry palovarusteet         5 747,56            2 299   
Vesikansan VPK ry palovarusteet            777,92               311   
Vuolijoen VPK ry nuoriso-osaston varusteet         1 618,94               647   
Lappfjärds FBK rf mönkijä ja työkalut         9 019,49            3 542   
Wessö FBK rf kalusto         8 686,86            3 431   
Bosund FBK rf palo- ja pelastuskalusto, suojavarusteet         4 179,28            1 336   
Idänpään ja Ympräristön VPK ry kalusto ja varusteet       13 022,24            4 517   
Illon VPK ry mönkijä ja perävaunu         9 853,98            3 933   
Jokioisten VPK ry suojavarusteet            637,32               254   
Kaarinan VPK ry kalusto ja varusteet         4 158,08            1 122   
Kokemäen VPK ry kalusto ja varusteet       43 041,75          15 906   
Korson VPK ry suojavarusteet         3 407,71               869   
Liedon VPK ry mönkijä ja peräkärry       10 153,93            3 961   
Mäntsälän VPK ry palovarusteet         2 757,21            1 102   
Porin VPK ry palovarusteet ja -kalusto         8 966,00            2 023   
Portaan VPK ry pienkalusto         9 414,74            3 765   
Säkylän VPK ry suojavarusteet         8 327,57            3 331   
Tirilän VPK ry kalusto ja varusteet         3 352,39            1 340   
Vainikkalan VPK ry pelastuskalusto         6 996,70            2 798   
Vesilahden VPK ry kalusto ja varusteet         5 252,10            2 100   
Vaasan VPK ry sammutusvarusteet         4 770,02            1 908   
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Pirkkalan VPK ry kalusto ja varusteet       17 370,06            6 632   
Heinäjoen VPK ry säiliöauto (käytetty)         9 999,95            3 999   
Helsingin VPK ry kalusto ja varusteet         8 744,45            3 204   
Vesikansan VPK ry palovarusteet         5 890,04            2 229   
Kotkan VPK ry kalusto ja varusteet         4 434,04            1 575   
Laukkosken VPK ry kalusto ja varusteet         6 581,48            1 809   
Nurmijärven VPK ry kalusto ja varusteet       13 948,69            5 539   
Anjalan VPK ry nuoriso-osaston varusteet       10 572,97            4 229   
Asolan VPK ry varusteet ja kalusto         7 939,47            3 175   
Borgå FBK rf sammutusvarusteet         6 873,68            2 512 
Hardom FBK rf varusteet ja kalusto         8 570,36            3 428   
Hyvinkään VPK ry varusteet ja kalusto         9 895,79            3 958   
Imatran VPK ry varusteet ja kalusto         2 513,20               721   
Jakobstads FBK rf palovarusteet         6 120,70            2 190   
Kouvolankylän VPK ry kalusto         4 193,32            1 171   
Kullaan VPK ry varusteet         3 904,00            1 561   
Lappfjärds FBK rf kalusto ja varusteet         6 990,00            2 796   
Lehmon VPK ry kalusto         1 741,80               696   
Muhoksen Palomiesyhdistys ry nuoriso-osaston varusteet         1 971,84               788   
Panelian VPK ry varusteet ja kalusto         8 901,82            3 250   
Replot FBK rf turvajalkineet         3 732,20            1 492   
Soinin VPK ry kalusto         5 399,36            1 545   
Teuron-Kuuslammin VPK ry kalusto ja varusteet       10 015,97            3 627   
Vaaralan VPK ry kalusto ja varusteet         7 226,84            2 890   
Vanhankylän seudun VPK ry varusteet ja kalusto         6 486,32            2 594   
Vuolijoen VPK ry traileri ajosiltoineen         4 174,40            1 668   
Vähikkälän ja Sauvalan VPK ry varusteet ja kalusto         4 486,46            1 794   
Västra Saltviks FBK rf pelastuskalusto         5 439,69            1 764   
Grankulla FBK rf kalusto- ja varusteet         8 688,01               283   
Köyliön Vuorenmaan VPK ry kalusto- ja varusteet         5 149,55            2 059   
Lemun VPK ry kevyt perävaunu         2 206,00               882   
Punkaharjun VPK ry kalusto ja varusteet         5 272,20            1 368   
Rautpohjan VPK ry kalusto         7 048,74            2 819   
Saarenkylän VPK ry kalusto- ja varusteet       11 944,71            4 777   
Uuraisten VPK ry peräkärry         3 600,00            1 440   
Kiukaisten VPK ry kalusto ja varusteet         5 699,77            2 014   
Dragnäsbäck FBK rf kalusto ja varusteet       10 368,72            4 147   
Ahtialan VPK ry kalusto         9 963,00            3 985   
Hakosilta-Nostava VPK ry kalusto ja varusteet         4 570,62            1 828   
Hyvinkään VPK ry paloasut         9 963,00            3 985   
Kaasmarkun VPK ry palovarusteet         4 737,40            1 894   
Kuurolan VPK ry varusteet ja kalusto         8 876,26            3 550   
Lapin VPK ry palovarusteet         9 746,64            3 898   
Lappeenrannan VPK ry palovarusteet         5 041,39            2 016   
Mäntsälän VPK ry palovarusteet         4 055,54            1 622   
Rajakylän VPK ry kalusto ja varusteet         2 139,80               655   
Rautilan VPK ry kalusto         4 944,67            1 977   
Siltakylän VPK ry perävaunu ja pienkalusto         4 290,57            1 716   
Säkylän VPK ry palovarusteet         7 101,58            2 840   
Tirilän VPK ry pienkalusto         8 556,70            3 312   
Tarvasjoen VPK ry kalusto         6 080,00            2 432   
Vanda FBK rf kalusto ja varusteet         9 720,10            3 888   
Totalt        697 520,56    251 319 
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2. Fondens intäkts- och kontnadskalkyl 
       
       
   01.01.2009 - 31.12.2010 01.01.2009 - 31.12.2009 

       

       

INTÄKTER AV VERKSAMHET     

 Övriga intäkter av verksamheten     

       

KONTSADER FÖR VERKSAMHETE     

 Material, förnödenheter och varor     

  Inköp under räkenskapsperioden -2618,1  -3714,56  

 Personalkostnader -25 351,94  -24 745,90  

 Hyror -110  -110  

 Köpta tjänster -220 433,22  -206 480,27  

 Övriga kostnader -6 000,33  -8 587,19  

 Avskrivningar 0  0  

 Interna kostnader 0 -254 513,59 0 -243 637,92 

       

ÅTERSTOD I  -254 513,59  -243 637,92 

       

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER     

 Finansiella intäkter 298,68  1 789,93  

 Finansiella kostnader 0 298,68 -5 1 784,93 

       

EXTRAORDINÄRÄ INTÄKTER OCH KOSTANER     

       

ÅTERSTOD II  -254 214,91  -241 852,99 

       

ÖVERFÖRINGSEKONOMINS INTÄKTER OCH KOSTNADER  

 Intäkter     

 Kostnader     

  För kommuner -3 648 359,00  -3 694 356,00  

  För näringslivet -12 200,00  -12 644,00  

  För icke-vinstsyftande samfund -5 512 181,00  -6 053 827,00  

  För hushållen 4 997,00  -115 000,00  

  Återbär. på överföringsekonomikostnader 11 393,00 -9 156 350,00 63 843,00 -9 811 984,00 

       

ÅTERSTOD III  -9 410 564,91  -10 053 836,99 

       

TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA  

 Skatter och avgifter av skattenatur 8 968 410,50  8 845 394,28  

 Betalda mervärdesskatter -5 694,59 8 962 715,91 -5 729,69 8 839 664,59 

       
RÄKENSKAPSPERIODENS INTÄKTS-/KOSTNADSÅTERSTO -447 849,00  -1 214 172,40 
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3. Fondens balansräkning 
 

    31.12.2010                      31.12.2009 

AKTIVA      
         
 NATIONALFÖRMÖGENHET      

 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA 
PLACERINGAR      

 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR      
 MATERIELLA TILLGÅNGAR      
  Maskiner och apparater      

 
VÄRDEPAPPER INGÅENDE I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGARNA 
OCH ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR      

 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA 
PLACERINGAR TOTALT      

         
 VÄRDERINGSPOSTER      
 OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR      
 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR      
 LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR      
 KORTFRISTIGA FORDRINGAR      
  Aktiva resultatregleringar      

 

VÄRDEPAPPER INGÅENDE I 
FINANSIERINGSTILLGÅNGARNA OCH ÖVRIGA 
KORTFRISTIGA PLACERINGAR      

 
KASSA, BANKTILLGODOHAV. OCH ANDRA 
FINANSIERINGSMEDEL      

  Kontofordran på staten 16 392 559,06 16 392 559,06  16 379 969,98 16 379 969,98 

 
OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR 
SAMMANLAGT  16 392 559,06   16 379 969,98 

         

AKTIVA SAMMANLAGT  16 392 559,06   16 379 969,98 

         
         
         
      31.12.2010  31.12.2009 
PASSIVA      
         
 EGET KAPITAL      
  Fondens kapital 6 575 274,74   6 575 274,74  
  Förändringar i kapitalet från tidigare räkenskapsperioder 35 482,45   1 249 654,85  
  Budgetöverföringar 0,00   0,00  
  Räkenskapsperiodens intäkts/kostnadsåterstod -447 849,00 6 162 908,19  -1 214 172,40 6 610 757,19 
 AVSÄTTNINGAR      
 VÄRDERINGSPOSTER      
 FRÄMMANDE KAPITAL      
 LÅNGFRISTIGT      
 KORTFRISTIGT      
  Leverantörsskulder 1 269 428,51   872 564,17  
  Avräkningar mellan räkenskapsverken 1 266,23   1 257,37  
  Poster som skall redovisas vidare 755,13   585,25  
  Resultatregleringar 8 958 201,00 10 229,650,87  8 894 806,00 9 769 212,79 
         
 FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT  10 229 650,87   9 769 212,79 
         

PASSIVA SAMMANLAGT  16 392 559,06   16 379 969,98 
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4. Brandskyddsfondens finansieringanalys 2010 
    

 1.1–31.12.2010 1.1–31.12.2009 1.1–31.12.2008 
EGEN VERKSAMHET    
Brandskyddsavgifter 8 968 410,50 8 845 394,28 8 349 457,51 
Övriga intäkter 298,68 1 789,93 0,00 
Utgifter för köp av varor och tjänster -223 051,32 -210 194,83 -170 496,35 
Personalkostnader -25 351,94 -24 745,90 -25 174,17 
Övriga utgifter -11 804,92 -14 431,88 -11 395,52 
KASSAFLÖDE FRÅN EGEN VERKSAMHET 8 708 501,00 8 597 811,60 8 142 391,47 
    
ÖVERFÖRINGSEKONOMI     
Överföringsekonomins inkomster 11 393,00 63 843,00 26 652,07 
Inkomstöverföringar till kommuner -3 648 359,00 -3 694 356,00 -3 419 566,00 
Inkomstöverföringar till näringslivet -12 200,00 -12 644,00 -1 064,00 
Inkomstöverföringar till hushåll 4 997,00 -115 000,00 -177 872,00 
Övriga inkomstöveringar i hemlandet  -5 512 181,00 -6 053 827,00 -5 272 378,58 
KASSAFLÖDE FRÅN 
ÖVERFÖRINGSEKONOMIN -9 156 350,00 -9 811 984,00 -8 844 228,51 
    
 KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR 0,00 0,00 0,00 
    
Ändring i eget kapital 0,00 0,00 0,00 
Förändring i skuld 460 438,08 -901 138,39 2 809 192,47 
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING 460 438,08 -901 138,39 2 809 192,47 
    
 = FÖRÄNDRING I LIKVIDA MEDEL 12 589,08 -2 115 310,79 2 107 355,43 
    
LIKVIDA MEDEL 31.12. 16 379 969,98 18 495 280,77 16 387 925,34 
LIKVIDIT VARAT 31.12. 16 392 559,06 16 379 969,98 18 495 280,77 
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5.  Bilageuppgifter 
 
Bilaga 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 2010 är jämförbart med bokslutet för 2009. 
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Bilaga 2 till fondens bokslut: Plan för användning av fondens medel 

 
  2010 2009 2008 
   - siffrorna i euro Plan  Utfall Plan Utfall Plan  Utfall 
1. Allmänna understöd till 
räddningsbranschens organisationer 

2 600 000 2 600 391 2 600 000 2 642 571 2 500 000 2 427 346 

2. Specialunderstöd till byggprojekt 2 700 000 3 220 626 2 400 000 3 825 202 3 000 000 2 571 614 

3. Specialunderstöd till 
materielanskaffning 

1 250 000 740 368 1 000 000 979 186 1 100 000 1 493 830 

4. Andra specialunderstöd 2 850 000 2 781 856 2 800 000 3 118 179 2 700 000 2 692 003 

4.1. Läromedel            n/a 155 950            n/a 383 175            n/a 199 951 
4.2. Databehandling            n/a 0            n/a 0            n/a 27 000 

4.3. Forskning och utveckling            n/a 1 397 109            n/a 1 685 715            n/a 1 780 179 

4.4. Upplysning och rådgivning            n/a 1 019 990            n/a 630 000            n/a 531 000 

4.5. Andra projekt            n/a 165 824            n/a 328 289            n/a 106 725 

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

4.7. Stipendier            n/a 42 983            n/a 91 000            n/a 9 398 

5. Avtalsbrandkårers anskaffning av 
småmateriel  

220 000 251 319 200 000 215 512 150 000 136 437 

6. PEKE-arbetsstationer sis. kohtaan 3. 253 444 700 000 228 500 900 000 435 031 
7. Administrationskostnader 256 000 254 514 250 000 243 640 210 000 203 466 

Totalt 9 876 000 10 102 518 
 

9 950 000 11 252 790 10 560 000 9 959 727 
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Bilaga 3 till fondens bokslut Specifikation av personalkostnader 
 
  2010 2009 
      
Personalkostnader 20 687,00 20 039,00 
      Löner och arvoden 20 687,00 20 039,00 
   
   
   
Lönebikostnader 4 664,94 4 706,90 
       Pensionskostnader 4 106,37 3 977,74 
     Övriga lönebikostnader 558,57 729,16 
Sammanlagt 25 351,94 24 745,90 
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Bilagor 4-14 till Brandskyddsfondens bokslut för 2010 
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 16 februari 2011. 
 
 

Brandskyddsfondens styrelse 
 
 
 
 
 
 
Juhani Meriläinen  Kirsi Rajaniemi 
 
 
 
 
 
 
 
Oiva Kaltiokumpu   Jari Larikka 
 
 
 
 
 
 
Petri Mero   Markku Haiko 
 
 
 
 
 
 
Jari Hyvärinen  Piia Vähäsalo  
 
 
 
 
Statens revisionsverk har reviderat detta bokslut som är uppgjort enligt god 
bokföringssed. Över utförd revision har i dag avgivits berättelse. 
 
 
Helsingfors den _______ 2011. 
 
 
   __________________________ 
Ledande revisor  Jarmo Leinonen 

 
 

 


