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1 Brandskyddsfondens verksamhetsberättelse 2014 
 

Brandskyddsfonden är en fond som står utanför statsbudgeten. 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. Brandskyddsfonden förvaltas av inrikesministeriet och står under dess 
tillsyn. För att lagens syfte skall nås kan ur brandskyddsfonden inom ramen för fondens 
medel och den årliga dispositionsplanen beviljas allmänt understöd eller specialunderstöd. 
På understöd som beviljas tillämpas statsunderstödslagen (688/2001), och i fråga om dessa 
understöd är fonden statsbidragsmyndighet enligt statsunderstödslagen. Understöd kan 
beviljas kommuner och räddningsverk, avtalsbrandkårer samt organisationer inom 
räddningsbranschen och andra motsvarande sammanslutningar. Även andra aktörer kan 
beviljas specialunderstöd för produktion och anskaffning av läromedel, utveckling av 
informationsbehandling och anskaffning av apparatur, försöks-, start-, forsknings- och 
utvecklingsverksamhet, upplysning och rådgivning samt för standardisering. 
Projektfinansiering kan även beviljas statliga ämbetsverk och inrättningar. Ur fonden kan 
dessutom stipendier beviljas för sökandens personliga bruk eller för projekt. 
 

 
* budget 2015 

 

1.1 Ledningens översikt 
Under verksamhetsåret sammanträdde styrelsen sju gånger och fattade sammanlagt 336 
beslut (2013: 368 beslut) av vilka 279 gällde understöd (2013: 306). Totalt 29,41 miljoner 
euro ansöktes i understöd (2013: 28,16 mn €) och fonden beviljade 9,87 miljoner euro 
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(2013: 9,12 mn €). Det beviljade understödet var således ca 33,6 procent av det ansökta 
understödet (2013: 32,4 %). 
 
Prioriterade områden i utvecklingen av fonden under verksamhetsåret var 
implementeringen av fondens strategi samt förnyelseåtgärder i materiel- och 
byggnadsprojekt. En extern effektivitetsutvärdering av byggnadsunderstöden blev klar 
hösten 2014. Under hösten startade även upphandlingsprocessen för en extern 
effektivitetsutvärdering av materielunderstöd. De valda utvärderarna inledde sitt arbete i 
början av 2015. Utvärderingsramen för forsknings- och utvecklingsprojekt, som utvecklats 
som tjänstemannaarbete, användes under båda ansökningsomgångarna år 2014.  
De fördelar som statens gemensamma Kieku-system har medfört syns redan i form av 
snabbare ekonomisk rapportering och uppgörande av bokslut. 
 

1.2 Effektivitet 
  
De centrala understödsobjekten är upplysnings- och utbildningsverksamhet i 
organisationer inom räddningsbranschen, forsknings- och utvecklingsverksamhet i 
räddningsbranschen samt brandstations- och materielprojekt genomförda av 
räddningsområden, kommuner och avtalsbrandkårer. 
 
 
Under verksamhetsåret beviljades understöd till ett belopp av totalt ca 9,87 miljoner euro, 
varav kommunerna fick ca 4,60 miljoner euro (46,7 %), avtalsbrandkårerna 0,55 miljoner 
euro (5,5 %), och organisationerna inom räddningssektorn 2,77 miljoner euro i allmänt 
understöd (28,1 %) och 1,40 miljoner euro i specialunderstöd (14,1 %) medan de övriga 
mottagarna (staten, företag och hushåll) fick 0,55 miljoner euro i specialunderstöd (5,6 %). 
Bland statsinrättningarna och statsfinansierade organisationer beviljades 
Räddningsinstitutet specialunderstöd för fem projekt (totalt 0,17 mn €), Institutet för hälsa 
och välfärd för två projekt (totalt 0,22 mn €) samt Tammerfors universitet för ett projekt 
(0,11 milj. €). Fonden är en viktig finansiär när det gäller olika utvecklingsprojekt inom 
räddningsväsendet samt när det gäller brandstationsprojekt och materielupphandlingar 
knutna till räddningsverksamhet.  
 

 

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

 
Ansökningarna för materiel- och byggnadsprojekt separerades i fråga om tidtabell under 
verksamhetsåret. Praxisen anses ha tjänat både beslutsprocessen och de sökande. 
Ansökningarna för materiel- och byggnadsprojekt kommer att separeras tydligare under 
kommande år. Från och med 2016 fattas besluten om byggnadsprojekt på marsmötet och 
besluten om materielanskaffningar på novembermötet. När det gäller byggnadsprojekt 
kommer man i fortsättningen att noggrannare pröva de omedelbara och långsiktiga 
fördelarna samt reparationens konsekvenser för en längre drifttid för byggnaden. 
Projektunderstöd för nybyggande kommer i fortsättningen att beviljas endast för projekt 
som inte har startats. Utdelningsgrunderna för byggnadsprojekt (inkl. övningsområden) 
och materielprojekt kommer under de närmaste åren att vidareutvecklas utifrån fondens 
strategi, enkäter som fonden utför och externa effektivitetsutvärderingar. 
 
Understöd för byggnadsprojekt 
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År 2014 mottog fonden sammanlagt 117 ansökningar varav 92 var ansökningar relaterade 
till materiel och 25 ansökningar relaterade till byggnadsprojekt. Fondens styrelse beviljade 
understöd till sammanlagt 15 byggnadsprojekt, vilket motsvarade 60 procent av ansökningarna 
(2013 beviljades understöd till 12 byggnadsprojekt, vilket motsvarade 37,5 procent av 
ansökningarna och 2012 beviljades understöd till 11 byggnadsprojekt, vilket motsvarade 
31,4 procent av ansökningarna). Åtta av understöden beviljades för nybyggnader av 
brandstationer och fem för grundläggande renovering eller utbyggnad av brandstationer 
samt två för byggande av övningsområden. Fyra byggnadsunderstöd beviljades till 
Sydvästra Finland, tre till Västra och Mellersta Finland respektive Södra Finland ett till 
Östra Finland respektive Norra Finland och Åland. Understödsbeslutet till 
byggnadsprojekt inom samtliga områden uppgick till sammanlagt 2 323 662 euro (2013: 
sammanlagt 2 320 876 euro). 
 
Det maximala understödet för byggnadsprojekt under verksamhetsåret uppgick till 250 000 euro; det 
maximala understödet sjönk med 100 000 euro jämfört med tidigare år. På grund av 
granskningen kunde understöd för byggnadsprojekt beviljas flera sökande; åren 2011 och 
2012 beviljades understöd till 11 projekt och under verksamhetsåret till 15 projekt. Den 
genomsnittliga storleken på understödet som beviljades kommuner var 186 947 euro under 
verksamhetsåret (2013 var beloppet 240 663 euro och 2012 332 889 euro). 
 
Kärsämäki, Laukas och Kimitoöns kommuner beviljades det maximala understödet för att 
bygga nya brandstationer. Nyslott, Helsingfors och Kouvola beviljades maximalt understöd 
för renovering eller utbyggnad av brandstationer. Dessutom beviljades Saltviks kommun 
192 326 euro för byggande av brandstationen, Malax kommun 168 146 euro för byggande 
av brandstationen i Petalax, Utsjoki kommun 157 408 euro för byggande av brandstationen 
i Nuorgam, Lojo stad 125 000 euro för byggande av brandstationen i Karislojo och Joutsa 
kommun 17 360 euro för renovering av brandstationen. Bland avtalsbrandkårerna 
beviljades Suttilan VPK 39 512 euro för byggande av brandstationen och Huhtamon VPK 
10 910 euro för utbyggnad av garaget. Under verksamhetsåret stöddes två projekt för 
övningsområden; ett understöd om 100 000 euro beviljades Björneborg stads 
övningsområde och ett understöd om 13 000 euro beviljades Jokilaaksojen pelastuslaitos 
övningsområde i Siikalatva. 
 
Understöd för materielprojekt 
Av de inkomna 92 ansökningarna om materielunderstöd kom 73 från räddningsverk och 
19 från avtalsbrandkårer. Fondens styrelse beviljade understöd till sammanlagt 36 materielprojekt, 
vilket motsvarade 60 procent av ansökningarna (2013 beviljades understöd till 23 
materielprojekt, vilket motsvarade 20,4 procent av ansökningarna och 2012 beviljades 
understöd till 51 materielprojekt, vilket motsvarade 56,6 procent av ansökningarna). 
Materielprojekten omfattar terminalutrustning för räddningsväsendets fältledningssystem, 
larmanordningar för varning av befolkningen och enstaka containrar för övningsområden. 
Av materielunderstöden beviljades 28 till räddningsvek (38,3 procent av ansökningarna och 
8 till avtalsbrandkårer (42 procent av ansökningarna). 
 
Av materielunderstöden beviljades 33 för fordonsanskaffningar och 3 för projekt med 
larmanordningar för varning av befolkningen. Av de jakande besluten gällde 23 tung 
fordonsmateriel vid räddningsverken (t.ex. släckningsbilar, tankbilar), 2 lätta fordon vid 
räddningsverken och 3 projekt för larmanordningar för varning av befolkningen. 
Dessutom beviljades 3 materielunderstöd för anskaffning av tung fordonsmateriel vid 
avtalsbrandkårer och 5 för anskaffning av lätta fordon vid avtalsbrandkårerna. 
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Södra Finland fick 18 bidrag, Västra och Inre Finland 8, Sydvästra Finland 4, Östra Finland 
3, Norra Finland 2 och Lappland 1 bidrag. Det genomsnittliga understödet för anskaffning 
av tunga fordon var 59 960 euro, de största enskilda bidragen var 76 000 euro och 
beviljades för anskaffning av en skyliftbil, en stegbil och en tank- och släckningsbil. 
 
Materielprojekten har främjat förnyelsen av räddningsväsendets fordonspark och 
larmanordningar för varning av befolkningen samt säkerställt räddningsväsendets 
verksamhetsmöjligheter i föränderliga förhållanden och förbättrat räddningsverkens 
ledningsberedskap. Understöden för materielprojekt gäller tunga fordon i större 
utsträckning än tidigare. Fonden stödde avsevärt dyr räddningsfordonsmateriel 
(anskaffningspris över 120 000 euro, moms 0 procent) för första gången år 2013, då det 
separata statsunderstödet för kostnaderna för anskaffningen av avsevärt dyr materiel eller 
system upphörde. Alla räddningsverk har framfört ett önskemål om att fondens stöd för 
tung fordonsmateriel ska bevaras och dessa projekt har bedömts ha hög prioritet. 
 

 
På fotot Rutolan VPK:s gamla och nya manskapsbil. Brandskyddsfonden beviljade Rutolan VPK ett 
understöd om 44 130 mark år 1990 för den gamla manskapsbilen och ett understöd om 17 200 euro för den 
nya manskapsbilen våren 2014. Foto: Timo Heinonkoski 

 
 

Allmänna understöd och specialunderstöd för organisationer inom  
räddningsbranschen  

 
Allmänt understöd i syfte att förebygga eldsvådor och som stöd till räddningsarbetet 
beviljades Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland rf tillsammans med nio 
regionala räddningsförbund och fyra regionala enheter, Finlands Brandbefälsförbund rf, 
Sotningsbranschens Centralförbund rf, Finlands Avtalsbrandkårers Förbund rf och 
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Brandforskningsrådet rf. Totalt beviljades cirka 2,77 miljoner euro under 2014. Fonden har 
understött brandkårsutbildning i syfte att hjälpa att upprätthålla och förbättra den 
lagstadgade utbildningsnivån för frivillig personal och för personal med arbetet som 
bisyssla. Utbildning för ungdomar och kvinnor ordnas för att trygga och förbättra 
verksamhetsförutsättningarna för den frivilliga brandkårsverksamheten i vårt land. Via den 
yrkesinriktade påbyggnads- och kompletteringsutbildningen kan sotare och brandbefäl 
förbättra sin yrkeskompetens. Allmänna understöd beviljas dessutom som stöd till 
upplysning och rådgivning riktad till allmänheten. Syftet är att förbättra medborgarnas 
kunskaper och färdigheter om hur man förebygger bränder och hur man bör handla i 
nödsituationer 
 

Sotningsbranschens Centralförbund rf 
Sotningsbranschens Centralförbund rf har aktivt följt upp den nationella reformprocessen 
av examensstrukturen. Förbundet och examenskommissionen inom sotarbranschen har 
gett utlåtanden och lämnat skrivelser om sina synpunkter bland annat till 
Utbildningsstyrelsen. Uppföljningen och kontakterna till Utbildningsstyrelsen fortsätts 
aktivt. 
 
Planeringen och reformen av den praktiska utbildningsdelen för rengöring av 
ventilationssystem som ingår i yrkesexamen för sotare har drivits vidare. 
Utbildningshelheten för rengöring av ventilationssystem kan genomföras med början i 
övningar att läsa ritningar och planering till utförande av rengöringen med hjälp av 
arbetsobjektets ritningar från utbildningens början. På detta sätt får studerandena en 
helhetsbild av rengöringsarbetets skeden. 
 
År 2014 startades uppdateringen av innehåll och material i avsnittet för sotning och 
rengöring av uppvärmningssystem som ingår i specialyrkesexamen för sotningsmästare. 
 
År 2014 fortsattes samarbetet med spahotell Peurunka relaterat till den teoretiska 
utbildningen som siktar på yrkesexamen för sotare och specialyrkesexamen för 
sotarmästare. För att kunna genomföra praktiska övningar ingick ändamålsenliga 
övningsobjekt i utbildningshelheterna med anknytning till traditionell sotning och 
ventilationssystem. Målet med de praktiska övningarna var att anpassa den teoretiska 
kunskapen till praktiken under studieveckan och samtidigt göra det lättare att tillägna sig 
och genomföra innehållet i det dagliga arbetet efter kursperioderna. 
 
Informationen om utbildningen av sotare fortsattes. Sotningsbranschens Centralförbund 
informerade om utbildningen inom sotningsbranschen under läsåret 2014–2015 i 
handboken Ammatti-fakta som delades ut till sista årets studerande på yrkesläroanstalter 
vid terminsinledningen i augusti. Målet var att få fler studerande och göra sotningsarbetet 
genomskådligt och framhålla det som ett alternativ för personer som planerar sin 
yrkeskarriär. Förbundet har också aktivt gett ut information i sociala medier. Dessutom har 
information om utbildningen getts i förbundets medlemstidning. Vikt fästes vid 
utbildningens kvalitet i planeringen av utbildningar riktade till utbildarna. 
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Sotningsbranschens Centralförbund deltog tillsammans med Inrikesministeriets 
räddningsavdelning, SPEK, Finansbranschens Centralförbund, Finlands 
Brandbefälsförbund, Räddningsverken och Räddningsförbunden i arrangerandet av 
evenemangen Brandsäkerhetsveckan, En dag på brandstationen och Nordiska 
brandvarnardagen. Syftet med brandsäkerhetsveckan var att fästa människornas 
uppmärksamhet på en trygg vardag med hjälp av olika teman. 
 
Sotarnas säkerhet i arbetet kan direkt påverkas genom utbildning om säkerhetsanordningar 
på tak i den förberedande utbildningen och genom upplysningsarbete som riktas till 
konsumenter.  
 
Sotningsbranschens Centralförbund rf medverkade på mässorna Tekniikka 2014, 
Turvallisuus 2014 och Kyberturvallisuus 2014 i en gemensam monter med 
Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland, Finlands Brandbefälsförbund, Palo- ja 
Pelastustieto ry och tidningen Pelastustieto. 
 
För att säkerställa brandsäkert boende arrangerades två utbildningar utifrån 
utbildningsmaterialet under 2014 och arrangemangen och utvecklingen av utbildningar 
fortsätter. 
 
Via förbundets medlemstidning som utkommer fyra gånger per år nåddes förutom 
medlemmarna även de viktiga intressegrupperna. Dessutom har upplysningsarbete bedrivits 
med hjälp av broschyrer som är avsedda för konsumenterna. 

 
Finlands Brandbefälsförbund rf 
 

Utbildning 
Under verksamhetsåret överträffade förbundet de kvantitativa målen för utbildningen: 
sammanlagt ordnades 54 utbildningar (45 enligt planen) i vilka 2 589 (2 250) personer 
deltog, och antalet utbildningsdagar var 4 238 (3 900). Antalet utbildningsdagar ökade 
något från året innan. 
 
Nyckeltalen ovan visar att det finns efterfrågan på den utbildning som förbundet anordnar. 
Förutom att anordna centraliserade nationella utbildningar stärkte förbundet dessutom 
modellen för regional utbildning. Syftet med regionala utbildningar var att låta deltagarna 
sätta sig in i och öva ledningen av den senaste tekniken och taktiken inom 
räddningsverksamheten samt att öka personalledningskompetensen. 
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Genom utbildningsverksamheten sörjde förbundet för att personer som utför befäls- och 
underbefälsuppgifter inom räddningsväsendet fick ny, utvidgad och tillämpad kompetens 
av hög kvalitet som de behöver i sitt arbete. Utbildningsverksamhetens teman omfattade 
både räddningsverksamhet, förebyggande av olyckor, personalledning och arbetarskydd. 
 
Utbildningsverksamhet utgörs även av den tävlingsverksamhet som förbundet arrangerar, 
och inom detta delområde är den viktigaste tävlingen Brandkårernas FM. Under det gångna 
året deltog 31 lag. Brandkårernas FM-tävling är en av de äldsta yrkesskicklighetstävlingarna 
i vårt land och även det största årliga tävlingsevenemanget i branschen. 
 
Säkerhetskommunikation 
Brandbefälsförbundet hade nära kontakt med arbetsgruppen för räddningsverkens 
säkerhetskommunikation. Inom säkerhetskommunikationen har förbundet fortsatt utnyttja 
sociala medier, och nya sidor har skapats för bl.a. säkerhetsforum. Förbundet har 
medverkat som administratör och innehållsproducent för räddningsväsendets Facebook-
sida. Förbundet och hela räddningsväsendet har fått många gillare, och många människor 
har tagit del av akuta och aktuella säkerhetsmeddelanden. 
 
En video om säker utrymning, som producerades och publicerades i samarbete med VTT, 
Muikkumedia och företagspartner, färdigställdes i januari 2014. Projektet understöddes av 
Stiftelsen för brandskyddets främjande och Brandskyddsfonden. Videon marknadsfördes 
via olika kanaler. Videon är fritt tillgänglig på videotjänsten YouTube både som helhet och 
enligt temaområde. 
 
Förbundet var åter initiativrikt och ordnade tillsammans med sina samarbetspartner på 
sommaren och vid julen aktiva informationsmöten för medierna. Förbundet deltog i 
branschmässor och bland annat i mässorna TerveSos och Educa. Som ett led i 
säkerhetskommunikationen skickade förbundet ut olika pressmeddelanden om aktuella 
ämnen, bl.a. första släckning och skogsbränder. 
 
Verksamheten för brandsäkerhetskommunikation som förbundet ägnat sig åt i samarbete 
med andra aktörer inom räddningsbranschen har för sin del stärkt räddningspersonalens 
beredskap att delta i säkerhetskommunikationen i större utsträckning. 
 
Sakkunnig- och utvecklingsverksamhet 
Förbundets sakkunnigroll var fortsatt stabil under verksamhetsåret. Förbundets 
sakkunnigorgan sammanträdde regelbundet, och utöver detta har förbundet haft en 
representant i cirka 30 olika expertarbetsgrupper. Personer med den bästa sakkunskapen i 
medlemskåren och på fältet utsågs till förbundets sakkunniga. Förbundets lokaler har aktivt 
använts av olika expertarbetsgrupper. 
 
Utlåtanden gavs som under tidigare år. Expertarbetsgruppernas arbete och rådgivning låg i 
centrum för sakkunnigverksamheten. Förbundet satsade särskilt kraftigt på deltagandet i 
samarbetsorganet för arbetshälsa och dess olika underarbetsgrupper. Dessutom deltog 
förbundet i räddningsverksturnén inom ramen för den första nationella enkäten om 
arbetshälsa för räddningsverken. 
 
Förbundets expertarbetsgrupp för nationellt psykosocialt stöd inom räddningsväsendet har 
utfört banbrytande arbete inom sin sektor. Förbundet har även haft en aktiv roll i att införa 
god praxis från utlandet till Finland i fråga om trafikmedelsräddning. 
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Räddningsväsendets miljö- och klimatprogram inleddes 2013 med en anvisning till 
räddningsverken och avtalsbrandkårerna för att minska deras miljö- och klimatbelastning. 
Programmets resultat presenterades bland annat på säkerhetsmässan i Jyväskylä hösten 
2014. Därutöver publicerade förbundet en handbok som stöd för räddningsverkens och 
brandkårernas arbete. Förbundet tillhandahåller även information om ämnet på 
webbplatsen och vid behov ges råd åt räddningsverken och brandkårerna. 
 
På förbundet förbereddes skräddarsytt material om arbetarskydd för räddningsväsendet. 
Utbildningarna om detta inleds under 2015. 
 
Internationell verksamhet 
Förbundet befäste sitt deltagande och inflytande i den internationella verksamheten. 
Förbundet deltog bland annat i en nordisk studievecka som arrangerades i Sverige hösten 
2014. Inom FEU-verksamheten deltog förbundet regelbundet och aktivt i organisationens 
verksamhet och Finlands viktigaste ansvarsområde var arbetssäkerheten för brandmän (fire 
fighters' safety). Uppgiften stöder förbundets strategiska riktlinje enligt vilken förbundet 
verkar och befäster sin roll som främjare av arbetshälsan inom räddningsväsendet. 
Samarbetsforumet för internationella frågor hos finländska aktörer inom 
räddningsbranschen, som förbundet startade, har etablerats som en del av utvecklingen av 
internationell verksamhet. Forumets medlemmar är utöver Finlands Brandbefälsförbund 
även Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland, inrikesministeriet och 
Räddningsinstitutet  
 
Medlemstjänster och organisationsverksamhet 
Förbundets mål att främja gemenskapskänslan i branschen förverkligades i enlighet med 
förbundets strategiska riktlinjer och verksamhetsplanen. Förbundets tillställningar hade ett 
allt större deltagarantal från olika befälsgrupper och brandkårsformer. Förutom den yngre 
befälsgenerationens deltagande var det särskilt glädjande att se att även den frivilliga 
personalen deltog i allt större antal i Brandbefälsdagarna. 
 
Samarbetet mellan branschorganisationerna etablerades ytterligare, och bland annat 
samarbetshandlingen med SPEK tillämpades. Förbundet hade ett nära samarbete med bl.a. 
Finlands Avtalsbrandkårers Förbund, Sotningsbranschens Centralförbund och andra 
organisationer inom säkerhetsbranschen. 
 
Information om frågor som gäller både förbundet och branschen förmedlades via 
medlemstidningen, det månatliga nyhetsmeddelandet och olika elektroniska kanaler. 
Växelverkan ökade ytterligare bl.a. genom satsningar på sociala medier. Allt som allt gjordes 
den senaste kunskapen och informationen tillgänglig via deltagande i förbundets 
verksamhet. 

 
Finlands Avtalsbrandkårers Förbund rf 
 

Brandskyddsfonden beviljade Finlands Avtalsbrandkårers Förbund allmänt understöd för 
2014 till ett belopp av 75 000 euro. Efter Brandskyddsfondens beslut 26.11.2013 planerade 
förbundet verksamheten med beaktande av det. Verksamheten 2014 har genomförts enligt 
denna plan.  
 
Effektivitet och centrala resultat 
Under året låg fokus på förbundets sakkunnigverksamhet i avtalsbrandkårs- och den 
frivilliga brandkårsverksamheten. Förbundet har även berett och delat ut flera skrifter och 
broschyrer som gynnar brandkårsverksamheten till alla avtalsbrandkårer och 
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samarbetspartner. Förbundet deltog under året i sammanlagt tolv olika arbets-, styr- och 
samarbetsgrupper, delegationer och valkommittéer. 
 
De centrala resultaten var: 

 sakkunnigarbetet relaterat till avtalsbrandkårer och frivilliga brandkårer som hjälpte 
myndigheterna och främjade brandkårernas verksamhet 

 avtalsbrandkårernas betydelse och inflytande i utvecklingen av olika frågor som lyfts 
fram i olika arbetsgrupper 

 främjande av arbetet i samband med utvecklingsprojekt genom sakkunnigutlåtanden 

 tryckande och utdelning av broschyren Avtalsbrandkåren 2020 till alla brandkårer och 
samarbetspartner 

 den frivilliga brandkårsverksamheten främjades genom en regional utbildning under 
våren i samarbete med SPEK – utbildningen utgick från broschyren Avtalsbrandkåren 
2020, inklusive dess utvecklingsområden och målnivåer. Den regionala utbildningen 
kulminerade med brandkåristmötet, där utvecklingsområdena och målnivåerna lyftes 
fram som det mest centrala temat. 

 Den sexspråkiga broschyren Avtalsbrandkårer i Finland tillverkades och trycktes. Den 
har även utdelats till alla brandkårer och samarbetspartner 

 Boken Sinun ja palokuntasi puolesta (För dig och din brandkår) producerades och 
delades ut till alla avtalsbrandkårer och samarbetspartner 

 Förbundet förberedde två olika broschyrer för medlemsrekrytering för 
avtalsbrandkårerna. Broschyrerna delades ut till alla avtalsbrandkårer och 
räddningsverk. De som har behövt broschyrerna har fått dem kostnadsfritt, i större 
partier på beställning, att användas för att främja medlemsrekryteringen 

 förbundet deltog i räddningsbranschens olika seminarier och höll 
sakkunnigpresentationer på dem 

 tillsammans med SPPL och SPEK förbereddes aktualitetsdagar för befälet inom 
räddningsbranschen 

 
 
Brandforskningsrådet rf 
 

Brandforskningsrådets verksamhet var livlig under 2014. Räddningsinstitutet sade upp sitt 
medlemskap i Brandforskningsrådet i slutet av 2013, och till följd av detta övertog SPEK 
uppgifterna som ombud. I praktiken förnyades många rutiner i anslutning till den allmänna 
förvaltningen, ekonomi och kommunikation under året. Till exempel orsakade 
Brandforskningsrådets arkiv mycket arbete då man blev tvungen att ombilda arkivet nästan 
helt: alla handlingar från Räddningsinstitutet gicks igenom, sorterades och dokumenterades.  
Även ekonomirutinerna (t.ex. bokföring) sågs över. Räddningsinstitutet upphörde även 
med administrationen av Brandforskningsrådets webbplats, och därför blev sidorna en del 
av SPEKs nya webbplats. 
 
Professorn i brandsäkerhetsteknik Simo Hostikka började i tjänsten i januari. Hostikka 
diskuterade formerna för samarbetet mellan rådet och Aalto-universitetet och 
samarbetsarrangemangen på rådets möte i början av året och diskussionen om olika 
verksamhetssätt fortsatte under hela verksamhetsåret. Verksamhetssätten har ännu inte 
etablerats på grund av att professuren är ny och alla handlingsmodeller och arrangemang 
rörande professuren började formas i slutet av året. Under verksamhetsåret öppnade rådet 
även en diskussion om Aalto-universitetets medlemskap i rådet. 
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Brandforskningsrådet beställde en utredning om kartläggning av källmaterial inom 
brandforskning av VTT. Syftet var att få aktuell information om vilka källmaterial inom 
brandforskning som ska följas. Uppgifterna i kartläggningen utgör grunden för 
Brandforskningsrådets kommande nyhetsbrev. Kartläggningen finns framlagd på 
Brandforskningsrådets webbplats. 
 
Inledningsanförandena av experter fortsatte med två anföranden: av professor Simo 
Hostikka vid Aalto-universitetet samt av ledande utredare Kai Valonen vid 
Olycksutredningscentralen. Dessutom utreddes olika sätt att arrangera 
inledningsanföranden av experter under året. Som mål ställdes att experternas 
inledningsanföranden ska nå en bredare skara åhörare. Man beslutade även att 
Brandforskningsrådet börjar arrangera ett s.k. miniseminarium vartannat år. Till 
miniseminariet samlas flera inledningsanföranden av experter om ett tema som anknyter till 
brandforskning. Detta ersätter det nuvarande förfarandet där inledningsanföranden av 
experter har hållits i samband med direktionsmöten. Miniseminariet arrangeras under 
sådana år då Brandforskningsdagarna inte ordnas. 
 
Det första miniseminariet, workshoppen "Vad behövs brandforskning till?" arrangerades 
3.12.2014 på Vetenskapernas hus och evenemanget hade 30 åhörare. Evenemanget 
omfattade inledningsanföranden av experter och workshoparbete. Resultaten från 
workshopparna utnyttjas vid utvecklingen av Brandforskningsrådets arbete samt 
planeringen av Brandforskningsdagarna 2015. Materialet delas även ut till deltagarna och 
publiceras på webbplatsen för dem som är intresserade. 
 
Brandforskningsrådet följde aktivt upp hur utredningsman Jorma Rantanens utredning om 
stärkning av räddningsväsendets forsknings- och utvecklingsverksamhet framskred. 
Utredningsmannens rapport publicerades i maj. Rådet ombads inte ge ett utlåtande om 
utredningen, men rådet upprättade ett utlåtande där det underströk vikten av en 
verksamhet av Brandforskningsrådets art även i fortsättningen. 
 
Brandforskningsrådet förde under verksamhetsåret en livlig diskussion om möjligheten att 
inrätta ett eventuellt Brandforskningsrådsstipendium. Målet är att stödja högklassiga 
lärdomsprov om brandforskning och samtidigt att göra rådets arbete känt bland studerande 
och läroanstalter. 
I slutet av verksamhetsåret började förberedelserna för Brandforskningsdagarna 2015 
genom finansieringsansökan och offentliggörandet av det första Call for Papers. 

 
Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland rf 

 
Utbildning 
Arbetet för att förnya läroplanen för frivillig och avtalspersonal som deltar i 
räddningsverksamheten genomfördes enligt en nätverksmodell i samarbete med 
intressentgrupper. För att stödja detta arrangerades två utvecklingsseminarier. På vårens 
seminarium utarbetade man en riktning för att förnya läroplanen. I seminariet deltog 70 
personer. Läroplansarbetsgruppen började utarbeta grundkursen för brandkårer, som 
anknyter till reformprojektet. Kursen utvecklades i samarbete med räddningsbranschen på 
brandkårsutbildningens utvecklingsdagar i december, där cirka 50 deltagare arbetade med 
att ta fram en ny läroplan och grundkurs. 
 
Utbildarutbildningen för kursledare och utbildare genomfördes enligt plan, med undantag 
för eSPEK-kursen, som inte fick ett tillräckligt antal deltagare. Personerna som deltog i 
utbildarutbildningen för kursledare var fortfarande mycket motiverade. Responsen på 
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utbildningarna låg på en god nivå, mellan skolvitsorden 8,5 och 9,7. Antalet kursledare är 
tillräckligt på den nuvarande nivån. Målet är att de kommande kursledarna ska ha bättre 
färdigheter att administrera distansstudier. Utifrån responsen på utbildarutbildningen 
arrangerades evenemangen på orter med goda trafikförbindelser. Utöver 
substanskunnandet kommer man under de kommande åren att satsa på 
kursarrangemangens utbildning samt presentation av olika genomförandemodeller i 
samband med studiedagarna. Utbildningen i nätverksinlärningsmiljöer och pedagogik 
kommer att ökas under studiedagarna i fortsättningen. 
 
Ett tillräckligt antal partner från räddningsverken deltog inte i det planerade projektet för 
veckoövningar och arbetsskiftsutbildning på grund av brister i arbetstidsresurserna. Målet 
för det planerade projektet är att stödja läroplansreformen och ta fram material för 
brandkårerna. Trots flera försök förband sig endast fyra räddningsverk som partner. 
Projektet upplevdes dock vara viktigt och önskemålet är att man ska återkomma till det i ett 
senare skede. 
Under året producerades en gemensam kurs för första insatsen tillsammans med 
organisationer som utför första insatsen (Finlands Röda Kors, Finlands 
Sjöräddningssällskap och Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland). Handboken 
Ensiauttajan taskuopas (Fickhandbok för första insatsen) utarbetades som stöd för kursen 
för första insatsen och första insatsen efter kursen. 
 
Brandkårsutbildningen som anordnades av räddningsförbunden baserades på 
samarbetsavtal med räddningsverken. I fråga om utbildningsmängder varierade utfallet 
områdesvis beroende på resurser och utmaningar i utbildningsplanerna. 
 
Forskning 
Inom forskningsverksamheten producerades ny information om olika säkerhetsrelaterade 
faktorer. Under året publicerades sammanlagt fem SPEK tutkii-publikationer och en SPEK 
puheenvuoroja-publikation. Publikationerna producerades i stor utsträckning som separata 
projekt, men beredningen och den praktiska tillämpningen genomfördes delvis med hjälp 
av allmänt understöd. SPEK puheenvuoroja-publikationen om olika säkerhetsbegrepp 
producerades helt med hjälp av allmänt understöd. 
 
Under året utvecklades även ett nytt informationsdelningsformat, SPEK FAKTA, som 
består av en A4-sida med olika säkerhetsrelaterade frågor och faktorer i enkel form. 
Responsen på SPEK FAKTA har varit mycket positiv. Under året arrangerades seminariet 
”Nollatoleranssista resilienssiin?” (Från nolltolerans till resiliens?). Talarna på seminariet 
bestod av toppexperter inom den finländska universitetsvärlden. Huvudtalare var professor 
Eric Hollnagel från Danmark. Seminariet var såtillvida betydelsefullt att det öppnade upp 
en ny slags tillvägagångssätt att definiera säkerhet. SPEK deltog aktivt i projektet för 
stärkning av räddningsväsendets forsknings- och utvecklingsverksamhet   Tillsammans med 
VALO, Allianssi och SOSTE förbereddes ett projekt för en tankesmedja inom 
organisationsverksamheten. Målet är att i samarbete med olika organisationer utveckla nya 
sätt att främja medborgarnas säkerhet och välfärd. Räddningstjänstorganisationernas 
samverkan främjades genom att utarbeta rekommendationer för att främja och utveckla 
den frivilliga räddningstjänstverksamheten utifrån undersökningen Tillgång till frivillig 
personal för säkerhets- och larmuppdrag. SPEK deltog aktivt i verksamheten inom olika 
finländska säkerhetsforskningsnätverk. Även deltagandet i CFPA-E:s Research 
Commissions verksamhet var aktivt. Under året fick SPEK dessutom en representant i 
Brandforsks styrelse. 
 
Upplysning och rådgivning 
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SPEK skickade 35 meddelanden under 2014. Ett meddelande om dödsfall vid bränder 
skickades varje månad. Meddelandena översteg nyhetströskeln väl och journalister 
intervjuade regelbundet sakkunniga på SPEK. Särskilt november månads meddelande om 
dödsfall vid bränder, där man påminde julfestfirarna om brandsäkerhetsfrågor, väckte 
intresse. Journalisternas aktivitet i november var ett bra stöd för kommunikationen under 
Brandsäkerhetsveckan. 
 
Via radiokampanjer den första dagen i varje månad påmindes den stora allmänheten om att 
testa sina brandvarnare. Det totala antalet kontakter i radiokampanjen var 50 miljoner, och 
enligt en enkät testade 40 procent av dem som hört radioreklamen brandvarnarens 
funktion. Det största mässevenemanget som SPEK deltog i var säkerhetsmässan 
Turvallisuusmessut i Jyväskylä 3–5.9 och den tillhörande publiktillställningen 6.9. I 
anslutning till mässan arrangerades flera seminarier där SPEK medverkade som arrangör 
eller där SPEKs personal deltog. På Educa-mässan i januari marknadsfördes kampanjen 
NouHätä! och på 112-dagen arrangerade SPEK tillsammans med Röda Korset ett 
säkerhetsevenemang i riksdagen. På evenemanget Stadin turvaksi i september utdelades 
säkerhetsinformation åt Helsingforsbor. Säkerhetsbroschyrerna uppdaterades under året 
och delades ut på evenemang med säkerhetskommunikationstema. 
 
SPEK deltog fortfarande aktivt i olycksförebyggande arbete. Förberedelsen av 
genomförandeplanen i SHM:s målprogram för förebyggande av olycksfall i hemmen och 
på fritiden var den strategiskt viktigaste åtgärden där SPEK medverkade. SPEK deltog 
även i Kampanjen mot hemolyckor och i olycksfallssamarbetsgruppens verksamhet. Under 
2014 fattades beslutet att uppgifterna för förebyggande av olycksfall övergår till från 
förebyggande av olycksfall till resultatområdet för beredskap inom SPEK. 
 
Kampanjen NouHätä! nådde cirka 31 000 elever i cirka 400 skolor. Antalet utbildade 
åttondeklassare nådde inte riktigt samma nivå som några år tidigare. På basis av 
diskussioner med representanter för skolväsendet har skolorna numera mycket verksamhet 
som avviker från traditionell skolgång. Således är kampanjresultatet med över 30 000 nådda 
elever mycket gott. Man arbetar kontinuerligt för att nå skolor i stora städer. Kampanjen 
nådde gränsen på en halv miljon utbildade. Årets tema i NouHätä! var utrymningssäkerhet 
med sloganen Kolla in EXIT. Efter att Kampanjens Kolla in EXIT-spelapplikation 
offentliggjordes låg den högst på listan över hämtade spel i Apple Store. 
 
Brandsäkerhetsveckan firades i hela landet 22.11– 1.12, Evenemanget En dag på 
brandstationen överträffade förväntningarna. I evenemangen deltog över 90 000 personer 
på 361 brandstationer på olika håll i Finland. Utöver traditionella uppgifter innehöll 
evenemangens uppgiftsbanor även temauppgifter om återvinning av batterier och om 
spissäkerhet. Brandsäkerheten för äldre personer lyftes fram med temat Rädda mormor. 
Den egna brandövningen nådde färre deltagare än året innan. Minskningen berodde på att 
skolorna inte medverkade i kampanjen enligt förväntning. Andelen hem ökade dock 
avsevärt jämfört med tidigare. För att förbättra brandsäkerheten i hemmen utvecklades 
Kipinä-applikationen, som kan användas för att kontrollera brandsäkerheten i hemmet och 
som varje månad påminner om att testa brandvarnaren. På den nordiska brandvarnardagen 
1.12 påmindes människor om att byta batterier i brandvarnarna och att regelbundet 
kontrollera att brandvarnarens funktion. 
 
Inom sakkunnigtjänsterna började man uppdatera guiderna i elektroniskt format. 
Ändringarna i publikationerna publiceras på adressen 
http://www.spek.fi/Suomeksi/Paloturvallisuus/Oppaita. Sammanlagt fyra uppdateringar 
genomfördes och dessa kan laddas ned fritt. Deltagandet i både inhemsk och utländsk 

http://www.spek.fi/Suomeksi/Paloturvallisuus/Oppaita
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arbetsgruppsverksamheten var aktivt. Bl.a. arrangerades CTIF Fire Prevention 
Commissions möte i Padasjoki med deltagare från Slovenien, Tjeckien, Ungern, 
Luxemburg, Sverige och Ryssland. I Padasjoki arrangerades även förebyggande 
brandförsvarsdagarna, där diskussionen denna gång kretsade kring el. På dagarna hölls 
presentationer om bl.a. brandsäkerheten i elbilar, termografi av elapparater och den 
kommande standarden om spisvakter. På basis av utförd medieuppföljning ökade antalet 
dödsfall i bränder enligt preliminära uppgifter till 87. Detta är 29 dödsfall fler än under 
2013. Det finns emellertid en stor årlig variation i antalet. Det ska observeras att antalet 
dödsfall i bränder, granskat som genomsnitt i perioder om fem år, har minskat med nästan 
28 procent. 
 
Främjande av den frivilliga brandkårsverksamheten 
Det XXVII Allmänna brandkåristmötet arrangerades 7.6.2014 i Finlandiahuset i 
Helsingfors. Representanter från alla brandkårsformer samlades på brandkåristmötet för att 
utveckla branschens yrkesfärdighet, arbetssäkerhet och funktionsförutsättningar. Utöver 
mötet innehåll dagen program med brandkårstema och trevlig samvaro för alla 
medverkande i brandkårsverksamheten. Nästan 400 brandkårister deltog i evenemangen 
under dagen. Evenemangen kunde ses i Helsingfors under hela dagen: brandkårsparaden 
gick igenom Helsingfors, på publikevenmanget presenterades brandkårsverksamheten och 
brandkårsungdomarna upplyste passerande om säkerhetsfrågor. 
 

 
 
Mötets innehåll förbereddes i samarbete med organisationer inom räddningsbranschen 
(Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland, Finlands Avtalsbrandkårers Förbund 
och Finlands Brandbefälsförbund/frivilligsektionen).  Mötets tema var att utarbeta ett 
gemensamt handlingsprogram för organisationerna inom räddningsbranschen. Syftet med 
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handlingsprogrammet är att beskriva praktiska handlingsmodeller för strategiska riktlinjer 
och synpunkter, komma överens om aktörernas roller och viktigaste uppgifter samt 
tidsplaner. Mötet beslutade att lyfta fram följande frågor i handlingsprogrammet: 
Avtalsbrandkårsverksamhetens välkändhet och identitet, rekrytering, påverkan/beslut om 
frågor rörande avtalsbrandkårsverksamheten, behörighetskrav och kunskaper, 
verksamhetsmöjligheter för dem som deltar i verksamheten och tryggande av 
brandkårskulturens framtid. 
 
För att utveckla brandkårernas föreningskunskap kartlades utvecklingsbehoven i 
brandkårerna genom en enkät som besvarades av 156 brandkårar. Enkätresultaten 
redigerades för alla som svarat, filtrerat enligt verksamhetsområdet för varje förbund och 
räddningsverk. De viktigaste frågorna som lyfts fram i alla svar var följande: Ökat 
samarbete mellan brandkårerna, större satsningar på rekrytering och stöd för rekrytering, 
ökat intresse för organisationsverksamheten, stöd för verksamhetsplaneringen och en 
ökning av denna inom brandkårerna, ökad medvetenhet om externa utbildningar och 
utnyttjande av dessa, att värna om brandkårskulturen, ökat stöd och belöning för ansvariga 
personer, ökat utbildningsutbud. Likaså ska man stärka finansieringsmöjligheterna, 
chefsarbetet, stödet till och växelverkan med underlydande, rekryteringen av nya 
medlemmar, chefsarbetet för att främja arbetssäkerheten och arbetshälsan, 
grundutbildningen i arbetarskydd och styrelsearbetet för att stödja och utveckla 
brandkårens verksamhet. 
 
På representantforumet i mars 2014 fick brandkårskvinnornas arbete en ny vision och 
verksamhetsidé som man hoppas att ska pigga upp brandkårskvinnornas verksamhet. 
Kommittén sammanträdde fem gånger under året och behandlade på sina möten utöver 
visionen även olika idéer för att utveckla verksamheten, årliga teman i brandkårskvinnornas 
arbete samt planeringen av evenemang. Kommittén bistods av en utvecklingsarbetsgrupp 
som sammanträdde fyra gånger under året och behandlade hur visionen för 
brandkårskvinnornas verksamhet kan införas i praktiken. På vårens och höstens 
studiedagar för kvinno- och ungdomsarbete diskuterades hur visionen kan omsättas i 
praktiken samt konkreta åtgärder för att stödja arbetet i regionerna. I september 
arrangerades utbildningskryssningen Ladyt laineilla. 
 
Ett mål för ungdomsverksamheten var att skapa en plats där brandkårsungdomar kan 
påverka de beslutsprocesser och verksamheter som berör dem. För att genomföra detta 
mål arrangerade den riksomfattande ungdomsarbetskommittén ett diskussionsmöte för 
ungdomar, ViksuAreena, på det nationella lägret VIKSU 2014. Kommittén hade även en 
avslappnat vardagsrum, ViksuOlkkari, under fem dagar. 
 
ViksuAreena arrangerades torsdagen 3.7 i matsalstältet. Deltagarna bestod av 65 ungdomar 
och 20 vuxna. På förhand bjöds fem ungdomar och en handledare från varje regionalt 
räddningsförbund (13 st.) till evenemanget. Evenemanget pågick i drygt två timmar och 
diskussionen leddes av vice ordförande i den riksomfattande ungdomsarbetskommittén 
samt ordföranden i Björneborgs ungdomsfullmäktige, som också är medlem i Porin VPK. 
Evenemanget började med att ordföranden och en medlem i Björneborgs 
ungdomsfullmäktige berättade för ungdomarna om hur ungdomar blir hörda på 
kommunnivå. Samtidigt förklarades ViksuAreenas karaktär för ungdomarna – vad som 
förväntas av dem och vilka frågor de kan ta ställning till på evenemanget. Anvisningarna 
hade även skickats skriftligen under våren och de regionala ungdomsledarna hade gjort 
ungdomarna förtrogna med evenemanget på förhand. 
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ViksuOlkkari var ett separat tält på lägerområdet, dit ungdomarna fick komma för att sitta i 
lugn och ro på soffor och madrasser. Tältet var öppet i ett par timmar vid lunchtid och 
några timmar under kvällsfritiden från måndag till fredag. I tältet fanns olika spel, bl.a. ett 
flipperspel och ett snabbhetstest samt möjlighet att ladda mobiltelefoner eller bara tillbringa 
tid tillsammans och samtidigt diskutera med en vuxen. Medlemmarna i den riksomfattande 
ungdomsarbetskommittén diskuterade i ViksuOlkkari med ungdomarna och handledarna 
om bl.a. ungdomsarbetet i brandkårer, det riksomfattande arbetet och beslutsfattande. 
Syftet var att samla in respons och tankar från ungdomarna och handledarna samt öppna 
upp beslutsprocessens struktur för att ungdomarna ska få veta hur beslut som berör dem 
fattas och hur de kan söka sig till dessa uppgifter nu och i framtiden. Den riksomfattande 
ungdomsarbetskommitténs mål i ViksuOlkkari var uttryckligen att på ett avslappnat sätt 
vara i växelverkan med ungdomarna och handledarna. Antalet deltagare under fem dagar 
var ca 1 000, dvs. drygt hälften av lägerdeltagarna. 
 
En promemoria upprättades över ViksuAreenas och ViksuOlkkaris genomförande, 
erfarenheter och material som en mall och ett exempel som brandkårer och regionala 
förbund kan använda för att ordna tillställningar där de egna ungdomarna hörs. Detta 
stödde även ungdomarnas demokratifostran. 
 
Arrangemangen i Viksu-lägret var utmärkta. Endast antalet deltagare var avsevärt lägre än 
planerat. Sammanlagt deltog 2 000 ungdomar och 1 000 vuxna i lägret. Målet var att 3 000 
ungdomar ska delta i lägret. Lägret fick mycket positiv publicitet. Lägrets 
säkerhetsinformation, som riktades till allmänheten, hade 2 800 deltagare. På lägret 
ordnades även en kurs där ungdomar som riskerar att bli marginaliserade fick bekanta sig 
med brandkåren. Republikens president förärade evenemanget med ett besök tillsammans 
med sin fru. 
 

 
Viksula FBK och dess ärade gäster 
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Handledarna för brandkårsungdomar ökade sin knowhow bland annat med hjälp av det 
riksomfattande utbildarlägret för brandkårsungdomar 25–27.4. I lägret deltog 106 
handledare. Syftet med evenemanget var bl.a. att skapa nätverk mellan handledarna för 
brandkårsungdomar och träffa utbildare på riksomfattande läger, att bekanta sig med läger- 
och övningsområdena i VIKSU 2014-lägret för att planera utbildningar, utbildning av 
brandkårsungdomar idag och särskilt på VIKSU 2014-lägret (i en riktning med mer 
växelverkan) samt riksomfattande brandkårsungdomsarbete nu och i framtiden. 
 
På brandkårsungdomsarbetets representantforum i Valkeala 29.3 behandlades påverkan 
inom ungdomsarbete. I samband med detta presenterade representanterna för varje 
närvarande förbund organiseringen och verksamheten i sitt förbund. Dessutom 
behandlades bl.a. lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som deltar i 
verksamhet bland barn, utvecklingen av brandkårsungdomsarbete, brandkårsungdomarnas 
tygmärken samt möjligheten att ta brandkårsungdomar som tutorer eller coacher inom 
NouHätä. Antalet deltagare var 53. 
 
Utbildningsarbetsgruppen för riksomfattande ungdomsarbete behandlade bl.a. förslag till 
kompletteringskurser för utbildarutbildningen för brandkårsungdomar samt handledarkurs 
för yngre tonåringar, utarbetandet av material för nästa års läger, uppdatering/konvertering 
till elektroniskt format av utbildarhandboken för yngre tonåringar för nästa sommar samt 
införandet av utbildningarna i Yli Hyvä Juttu i kommande utbildarmaterial som ska förnyas. 
Dessutom fattade arbetsgruppen beslut om bl.a. förfaringssätten gällande förberedelserna 
av den riksomfattande lägerfunktionärskursen, uppdatering av utbildningsmaterial för yngre 
tonåringar samt uppdatering av materialen för ungdomskurser. 
 
På representantforumet för ungdomsarbete 25.10 i Tammerfors behandlades bl.a. den 
riksomfattande ungdomsarbetskommitténs hörande av ungdomar på VIKSU 2014-lägret, 
utvecklingen av brandkårsungdomarnas läger, utvecklingen av brandkårsungdomarnas 
tävlingar, forumets förslag till den riksomfattande ungdomsarbetskommittén ordförande 
för nästa treårsperiod 2015–2017 och kommitténs sammansättning 2015. Dessutom 
behandlades brandkåristernas erfarenheter och synpunkter på försäkringsskydd och 
övningssäkerhet beträffande veckoövningar samt kontroll av brottslig bakgrund hos 
frivilliga som deltar i verksamhet bland barn. Antalet deltagare var 52. 
 
Brandkårsungdomarnas FM-tävlingar i materielhantering och frågesport hölls 10.5 i S:t 
Michel. Ansvarig arrangör tillsammans med centralförbundet var Etelä-Savon Pelastusalan 
liitto. Materielhanteringstävlingen hade 175 och frågesporten 42 deltagare. Antalet 
arrangörer var 71 och materialförvaltarna var 70 till antalet. 
 
Finland-England-utbildarveckoslutet arrangerades på SPEKs läger- och kurscenter i 
Padasjoki 25–28.9. Deltagarna bestod av 12 finländska och 11 engelska frivilliga utbildare. 
Under veckoslutet diskuterades bl.a. brandkårsungdomsarbetet i bägge länderna, deras 
skillnader och likheter, konkret brandkårsungdomsarbete och möjligheterna till samarbete 
mellan länderna. På workshopparna fick både finländarna och engelsmännen jämföra 
varandras verksamhet och föreslå eventuella utvecklingsidéer i ländernas 
brandkårsungdomsarbete och -verksamhet. På programmet fanns även ett besök på 
Päijänne-Tavastlands nya brandstation samt hos Lahden VPK och dess materiel. På detta 
sätt fick gästerna en bild av både myndigheternas och frivilligas verksamhet, materiel och 
lokaler samt en bra beskrivning av hur räddningsväsendet är ordnat i Finland. 
Den tredje omarbetade versionen av Kipinä, handboken för brandkårsungdomsarbete, 
publicerades på brandkårsungdomarnas webbplats inför det riksomfattande VIKSU 2014-
lägret i juni. Både en nätversion och en utskriftsversion av boken är tillgänglig på SPEKs 
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webbplats för brandkårsungdomar. I Kipinä-boken sammanställs det material som 
avdelningsledarna och utbildarna behöver för att sköta sina uppgifter. Boken är en 
omfattande introduktion i brandkårsungdomsarbetet och brandkårsfältet. I samband med 
den omarbetade versionen översattes boken även för första gången till svenska. 
Läromaterialet i tre kurser inom utbildningssystemet för brandkårsungdomar, Alkukurssi 2, 
Ensiavun jatkokurssi och Tasokurssi 4, uppdaterades. 
 
För att värna om brandkårskulturen utarbetades handboken Palokuntalaisen pukuohje i 
syfte att förenhetliga klädseln inom brandkårerna. 
 
Centralförbundet ordnade finländska kvaltävlingar för brandkårist-VM 2015, utifrån vilka 
två ungdomslag åker till VM-tävlingarna för att representera Finland. 
 
Den årliga kryssningen Tulimeri hade hela 2 000 brandkårister från hela Finland som 
värnade om brandkårens gemenskapskänsla. Brandkårsveteranverksamheten växer 
kraftfullt. Till exempel deltog 300 brandkårsveteraner i Länsi-Suomen Pelastusalan Liittos 
veterandagar. 
 
Till Årets Brandman valdes brandförman Jarkke Lahti, vars mission är brandmännens 
hälsa. Han har arbetat i många olika uppgifter i räddningsbranschen, både som 
brandförman på heltid på Mellersta Finlands räddningsverk och på avtalsbrandkåren 
Jyväskylän VPK. Hans insatser för att förbättra brandmännens arbetarskydd och för att 
minska deras exponering med hjälp av verksamhetsmodellen Ren brandstation har varit 
betydande i den finländska brandkårskulturen. 
 
Som Årets Brandkårsungdomsarbetare valdes Jens Tegengren från Grankulla FBK. Han 
har kämpat för ungdomsavdelningen och fått ungdomsarbetet i brandkåren att blomstra 
med hjälp av en aktiv verksamhet som pågått över 10 år. 
 
Internationell verksamhet 
SPEKs verksamhet under 2014 präglades starkt av internationalism. I enlighet med sin 
verksamhetsplan verkade SPEK som arrangör av internationella funktioner bland frivilliga 
inom räddningsbranschen. Målen för SPEKs internationella verksamhet under 2014 var att 
skapa strategiska nätverk samt att förmedla information i syfte att främja utbyte av god 
praxis och lyfta fram den bästa informationen i branschen både nationellt och 
internationellt. SPEKs särskilda prioriterade områden år 2014 var:  
 
• Norden: Nordiskt samarbete är viktigt eftersom det möjliggör att främja gemensamma 
nordiska intressen och att svara upp mot gemensamma nordiska utmaningar. Utöver detta 
kan SPEK föra nationell information till internationella forum via nordiska partner, och på 
motsvarande sätt hämta internationell information till det nationella fältet. 
 
Under 2014 fortsatte SPEK sitt samarbete med nordiska systerorganisationer och fortsatte 
att utveckla verksamheten i en mer systematisk riktning. Därutöver främjade SPEK 
skapandet av nordiska nätverk samt nordisk påverkan inom takorganisationernas 
verksamhet (CTIF, CFPA-E). SPEK stödde samnordiskt projektsamarbete och 
informerade om det nordiska samarbetet i nyhetsbrev och via sociala medier. På ett möte 
som SPEK arrangerade undertecknade de nordiska beredskaps- och 
räddningstjänstorganisationerna våren 2014 ett samarbetsavtal som syftar till att stödja 
medborgarnas delaktighet i säkerheten och främja tillgången till information samt utbyte av 
utbildningsmaterial och god praxis. SPEKs beredskapsdirektör Karim Peltonen deltog 
sommaren 2014 i en paneldiskussion som arrangerades av Civilförsvarsförbundet i 
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Almedalen i Sverige med temat underhållsäkerheten i Sverige vid allvarliga kriser. SPEK är 
partner för danska DBI:s EU-finansierade (Horisont) projektansökan: ”E-learning and 
serious games”, vars syfte är att utveckla ett didaktiskt spel där medarbetare inom första 
insatsen kan simulera beslutsprocesser vid hypotetiska jordbävningar och terroristattacker. 
SPEK är även suppleant i svenska Brandforsks styrelse. År 2014 deltog SPEK även i 
Europeiska brandskyddsorganisationens kommissioner, där man samarbetar med 
representationer för de andra nordiska länderna. 
 
• Aktiv verksamhet i takorganisationer SPEK administrerar CTIF-verksamheter nationellt 
genom fullmalt av Finlands nationella CTIF-kommitté. Dessutom verkar SPEKs 
representant i tre CTIF-kommissioner/arbetsgrupper (Förebyggande av bränder, 
Frivilligarbetsgruppen, Ungdomskommissionen). SPEK har även en täckande 
representation i CFPA-E:s kommissioner (Guideline-kommissionen, 
Utbildningskommissionen, Undersökningskommissionen, Säkerhetskommissionen, 
Arbetsgruppen för naturkatastrofer). SPEK kallades även till EVCPF:s årsmöte i Ungern, 
där man dock inte kunde delta på grund av tidsmässiga orsaker. I slutet av augusti 
arrangerades en nordisk konferens om heta arbeten i Finland med experter från Tyskland 
och Storbritannien. 
 
• Europeiska unionen: Genom att öka EU-kunskapen utvecklar SPEKs medlemsorgani-
sationer och intressentgrupper sin expertis och inser hur politiker som är relevanta för 
räddningsbranschen bildas och hur man kan påverka dessa. SPEKs redskap för EU-verk-
samhet under 2014 var kommunikation och att skapa nätverk. 
 
Inom EU-verksamheten fokuserade SPEK på uppföljningen av relevanta EU-politiker och 
att informera medlemmarna och intressentgrupperna om dessa (utrikes- och 
säkerhetspolitik, räddningstjänsten, cybersäkerhet, försäkringspolitik). Våren 2014 
arrangerade SPEK en EU-valpanel där man lyfte fram säkerhets- och räddningsbranschens 
frågor i Europaparlamentsvalet. I panelen medverkade bl.a. tre kandidater som valdes in i 
parlamentet (Sirpa Pietikäinen, Sampo Terho och Merja Kyllönen). Utöver detta deltog 
brandkårsdirektör Petri Jaatinen våren 2014 som expert i ett projekt lett av Frankrike inom 
ramen för programmet EU Exchange of Experts in Civil Protection. Utredningen om EU 
som aktör inom räddningsbranschen, som togs fram under 2014 och publiceras under 2015 
öppnar upp EU:s grundläggande verksamhet, mekanismer samt eventuella EU-
finansieringskällor ur räddningsbranschens synpunkt. SPEK deltog även i en utbildning om 
EU-projektfinansiering i Warszawa i november 2014.  
 
Under 2014 medverkade SPEK i Hyogo-handlingsprogrammet i Finlands internationella 
landsutvärdering och lyfte särskilt fram medborgarsamhällets roll som en del av den 
nationella beredskapen. Dessutom deltog SPEKS specialforskare i en internationell 
konferens om räddningsverksamhet som arrangerades på Island i oktober 2014. Hösten 
2014 stod SPEK värd för Joseph Martins, direktören för USA:s 
inrikessäkerhetsdepartement Department of Homeland Security, besök i Finland och 
deltog i Finlands delegation i London, där man diskuterade internationellt samarbete för att 
förbättra arbetet och säkerheten hos anställda inom första insatsen och för att identifiera 
utvecklingsbehov på internationell nivå. SPEK deltog även i det internationella 
utbildarutbytet inom brandkårernas ungdomsarbete samt stod värd för internationella 
gäster i brandkårslägret VIKSU 2014. 
 
Inom den internationella verksamheten samarbetade SPEK med enheten för internationella 
frågor vid inrikesministeriet räddningsavdelning och andra relevanta intressentgrupper som 
påverkar internationell verksamhet (till exempel Brandbefälsförbundet och 
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Räddningsinstitutet). Under 2014 arrangerade SPEK två diskussionsmöten om framtiden 
för samarbetet inom närområdet tillsammans med inrikesministeriet, 
regionförvaltningsverken, räddningsverken och räddningsförbunden. Dessutom utarbetade 
SPEK tre nyhetsbrev med anknytning till internationell verksamhet under 2014. 
 
Palotarus 
Palotarus kurs- och lägerområde användes under 77 dygn under året (75 dygn år 2013) på 
20 olika evenemang. Evenemangen på området samlade totalt 1 833 deltagare (2 213 
deltagare år 2013) och sjönk från året innan, vilket berodde på att brandkårsungdomarnas 
läger genomfördes centraliserat som ett riksomfattande läger i Björneborg. Det totala 
antalet inkvarteringsdygn uppgick till 6 183. Den sista mögelskadade byggnaden på området 
revs. Dessutom fortsatte skogsvårdsåtgärderna i enlighet med skogsvårdsplanen. 

 

 
Specialunderstöd för forskning och utveckling samt för upplysning och 
rådgivning 

 
När beslut fattades om forsknings- och utvecklingsprojekt, upplysning och rådgivning, 
läromedel, standardisering och personliga stipendier uppmärksammades särskilt sådana 
projekt som gällde teman som hör till räddningsväsendets forskningsprogram och man 
försökte göra sökandena uppmärksamma på projektens effektivitet redan i 
ansökningsskedet. Under verksamhetsåret beviljades totalt cirka 2,78 miljoner euro 
fördelade på 30 olika FoU-projekt för förebyggande av bränder och förbättring av 
räddningsverksamheten. De beviljade specialunderstöden fokuserade på bland annat 
räddningsverkens gemensamma utvecklingsprojekt och utveckling av datasystem för 
räddningsbranschen, flera projekt för kompletterande utbildning och ökade kunskaper om 
bl.a. nya metoder inom brandutredning, brandsäkerheten i bussar, närmaste chefers arbete 
inom räddningsverken, boendesäkerheten för äldre personer och förebyggande åtgärder 
gällande hemvård, brandsäkerheten i skorstenar och eldstäder samt forskningsfärdigheterna 
hos aktörer inom räddningsbranschen. Under året startades även med understöd från 
fonden bl.a. utvärderingsprojekt om effektiviteten i brandsäkerhetskampanjer och 
effektiviteten av räddningsbranschens befäl- och underbefälsutbildning samt en 
undersökning om möjligheterna i kostnadseffektivitetsanalys för att optimera tjänsterna 
inom räddningsväsendet. Med hjälp av understöd genomfördes även mediekampanjer 
riktade till den stora allmänheten om brandupplysning samt upplysningskampanjer och 
evenemang med fokus på delaktighet som särskilt riktades till barn och ungdomar.  
 
De understödsbeslut som fonden fattade under 2014 finns i bilaga 1 till 
verksamhetsberättelsen. 
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Bildtext: Reso bibliotek beviljades ett stipendium om 1 000 euro för arrangemanget av en 
upplysningsdag som går under namnet PiiPaa-päivä. Evenemanget har blivit årligen 
återkommande. 
 

 
Innovationspriset 2014 

 
 Styrelsen utlyste Innovationspriset 2014 för ansökan på sitt möte 22.10.2013. Utlysningen 

offentliggjordes på Brandskyddsfondens webbsidor, i tidningarna Pelastustieto, 
Palokuntalainen och även i tidningen Turvallisuus ja riskienhallinta. Den sändes också till 
intressentgrupperna för att publiceras i deras egna tidningar och på deras webbplatser. 
Universitet och högskolor inom branschen informerades även om utlysningen av 
innovationspriset. Sammanlagt 18 prisförslag inkom inom den utsatta tiden fram till 
31.3.2014. Prisförslagen behandlades 9.5.2014 av en jury som utsetts av 
Brandskyddsfonden.  

 
 Brandskyddsfondens styrelse beslutade på förslag av juryn att bevilja Innovationspriset 

2014 och prisbeloppet på 15 000 euro till Pirkanmaan turvallisuusklusteri (Birkalands 
säkerhetskluster).  I enlighet med juryns förslag beviljades hedersomnämnandet till 
Saariselän VPK:s alarmavdelning för förslaget ”Saariselän palonaiskalenteri 2013” (Saariselkä 
brandkvinnokalender 2013).  Fondens styrelse beslutade även att bevilja mottagaren av 
hedersomnämnandet en motivationspeng på 1 000 euro. Styrelsen lade märke till att det 
under denna ansökningsomgång fanns flera goda innovationsförslag som anknyter till 
utvecklingen av det praktiska arbetet. Innovationspriset offentliggjordes 4.9.2014 vid 
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räddningsväsendets aktualitetsdagar i Jyväskylä, där även representanter för de båda 
prismottagarna var närvarande.  
 

 
 

 Birkalands säkerhetskluster har utvecklat en ny typ av bostadsspecifikt släcksystem för 
bostäder för grupper med särskilda behov, som i synnerhet förbättrar äldre personers 
boendesäkerhet och minskar skadorna vid eldsvåda. Ett bostadsspecifikt släcksystem 
avgränsar och släcker branden samt ger mera tid att rädda de boende. Samtidigt som 
anläggningen bidrar till att minska allvarliga personskador förebygger den också 
egendomsskador betydligt. Larmet styrs automatiskt antingen till ett kontrollrum som har 
jour dygnet runt eller till räddningsverket. Birkalands säkerhetskluster har som syfte att 
förankra de riksomfattande målen för programmet för den inre säkerheten samt utveckla 
lösningar på boendesäkerheten för äldre som bor hemma och förebyggandet av dödsfall i 
samband med brand. Bland dem som medverkat i det vinnande projektets 
utvecklingsarbete kan särskilt nämnas räddningschef Seppo Männikkö från Birkalands 
räddningsverk och affärsenhetens chef Jukka Suoja från Caverion. 

 
 Saariselän VPK:s alarmavdelning gjorde en väggkalender Oikeissa töissä – Saariselän 

palonaiset (I riktigt arbete – Saariselkä kvinnliga brandmän), där 12 vanliga 
räddningsuppdrag presenteras med kvinnokraft. Syftet med kalender är i synnerhet att 
uppmuntra nya människor i alarmavdelningens verksamhet. Dessutom har man velat skapa 
synlighet för brand- och räddningsverksamheten, eftersom cirka 70 procent av uppdragen i 
Finland är beroende av frivilliga krafter. Alla medlemmar i Saariselän VPK verkar som 
räddningsmanskap utifrån sin egen utbildning och erfarenhet. Med detta tanke- och 
verksamhetssätt har man även velat uppmuntra kvinnor att bli medlemmar och frivilliga 
brandkårer att ta med fler kvinnor i brandkårsverksamheten. Saariselän VPK har velat 
väcka medborgarna till insikt om deras egen säkerhet i de utmanande nordliga 
förhållandena där avstånden är långa, vädret obarmhärtigt och det kan ta flera timmar att få 
hjälp. 
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Utvärdering av understödens effektivitet 
 
I enlighet med styrelsens riktlinjer har Brandskyddsfonden inlett en extern 
effektivitetsutvärdering av de bidrag fonden beviljat enligt understödsslag. I enlighet med 
fondens nya strategi är målet att uppnå den största möjliga effekten med varje beviljad euro 
i understöd. Effektivitetsutvärderingen av det allmänna understödet till organisationer inom 
räddningsbranschen genomfördes 2012. 
 
Utvärdering av byggnadsprojektens effektivitet 
 
En extern effektivitetsutvärdering av byggnadsprojekten blev klar i oktober 2014. Utifrån 
en upphandlingsprocess genomfördes utvärderingen av HMV Service Economy Ab. 
Understödsverksamheten för byggnadsprojekt utvärderades under tiden 10/2013–8/2014. 
Vid utvärderingen intervjuades cirka 50 experter inom brand- och räddningsväsendet. Även 
fondens beslutsmaterial för understöd för byggnadsprojekt behandlades för åren 2010–
2014 och ansökningsmaterialet granskades urvalsmässigt. Man gick igenom andra 
undersökningar samt bakgrundsmaterial med anknytning till annan byggnadsverksamhet 
inom den offentliga sektorn och räddningsverksamhet. 
 
I projektets slutrapport konstateras att Brandskyddsfondens verksamhet rörande 
byggnadsunderstöd fungerar oklanderligt med den nuvarande modellen. Utdelningen av 
understöd är tydlig och följer fastställda principer, och ansökningsprocessen samt den 
stödjande kommunikationen har i huvudsak nått målgrupperna. Målet ansågs vara 
beaktandet av hela räddningsbranschen och dess utvecklingsmål i understödsverksamheten 
samt att lokalerna planeras så att de är kan utnyttjas, omformas och användas på ett 
effektivt och hållbart sätt under hela sin livslängd. Fondens understöd konstaterades ha 
ringa betydelse i stora projekt för centralbrandstationer med en budget på 5–10 miljoner 
euro, men att fonden däremot kan bidra till mindre och effektiva brandstationer genom att 
understöda nybyggnadsprojekt på under 2 miljoner euro. Avtalsbrandkårernas projekt 
konstaterades vanligtvis ha en storlek på under 0,5 miljoner euro i nybyggnadsprojekt och 
under 0,2 miljoner euro i fråga om utbyggnader. I utvärderingen uppmärksammades även 
att risken att misslyckas ökar i renoveringar på över 0,2 miljoner euro. I stället för en 
utdelningsmodell som grundar sig på befolkningsmängd föreslogs en ny utdelningsgrund i 
enlighet med statsandelsmodellen som tar hänsyn till glesbefolkade områden, åldrande, 
hälso- och sjukvård samt sysselsättningsgrad. 
 
Utifrån utvärderingen genomfördes vissa nödvändiga förändringar ur effektivitetssynpunkt 
i ansökningarna och blanketterna för byggnadsprojekt redan i ansökan år 2015. Resultaten 
av utvärderingen utnyttjas i större utsträckning vid utvecklingen av villkoren för beviljande 
av understöd för byggnadsprojekt 2015. Ansökan öppnar hösten 2016. Utvärderingen 
omfattade även en skiss till en utvärderingsram för byggnadsprojekt, med vilken 
materielprojekt kan ställas i inbördes prioritetsordning. Utifrån skissen kommer den 
utvärderingsram som sekretariatet har utarbetat att delvis att testas i 
byggnadsprojektansökan år 2015. Målet är att utvärderingsramen för byggnadsprojekt ska 
införas i samband med ansökningen följande år. 
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Utvärdering av materielprojektens effektivitet 
 
Projektförberedelserna för en effektivitetsutvärdering av materielprojekt inleddes hösten 
2014. Syftet med effektivitetsutvärderingen är att klargöra för räddningsverken och 
avtalsbrandkårerna behovet, betydelsen, ändamålsenligheten och effektiviteten av de 
beviljade materielunderstöden. Utvärderingen genomförs med hjälp av en enkät och 
intervjuer.  En begäran om upplysningar inklusive uppgifts- och materialbeskrivningar 
skickades till lämpliga leverantörer inom Hansel Ab:s ramavtal för konsulttjänster för 
ledningen 2013–2017 (projektledning). Fondens styrelse godkände avtalsleverantören på 
sitt möte 25.11.2014. Projektet startar 2.1.2015 och målet är att slutföra utvärderingen 
31.5.2015. 
 

 
Utifrån en upphandlingsprocess valdes ledningskonsulterna Asko Hentunen (t.v.) och 
Timo Savaspuro på Pivotal Consulting Ab att genomföra utvärderingen.  
 
Konsultarbetet kommer att innehålla en utvärdering om materielprojektens funktion, 
utmaningar och eventuella ändringsbehov gällande den nuvarande understödsprocessen 
samt en utvärdering om olika aktörers nuvarande roller i ansökningsprocessen för 
understöd samt eventuella ändringsbehov. Konsultarbetet omfattar även ett förslag till 
handläggningsprocess för materielprojektansökningar samt till utvärderingsmetod för 
materielprojektunderstöd vid räddningsverket, regionförvaltningsverket och fonden. 
Uppdraget innehåller även upprättandet av en utvärderingsram för materielprojekt som kan 
används för att effektivisera handläggningen av ansökningar. Konsulterna utför enkäterna 
på räddningsverken och avtalsbrandkårerna samt besöker alla regionförvaltningsverk och 
sex räddningsverk. Utvärderingsarbetet innehåller 10 fördjupande intervjuer med aktörer 
eller grupper som avtalas separat. Målet är att utnyttja resultaten av utvärderingen under de 
kommande åren vid utvecklingen av villkoren för beviljande av understöd för 
materielprojekt. 
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Materielenkät 2014 
 
Brandskyddsfonden utförde 2014 en materielenkät som 3.6.2014 skickades till alla 
räddningsverk. Enkäten genomfördes med hjälp av enkätapplikationen Webropol.  
Samtliga räddningsverk besvarade fondens materielenkät 2014. Utifrån materialet 
upprättades en 20 sidors rapport, Kalustokysely 2014 (Materielenkät 2014), vars resultat 
kan utnyttjas vid externa utvärderingar av materielprojektens effektivitet. 
 
Enligt enkäten ansåg största delen av räddningsverken (20 st.) att 
räddningsfordonmaterielen är tillräcklig med hänsyn till det nuvarande behovet. Endast två 
räddningsverk har enligt sin egen bedömning för lite fordonsmateriel. Över lag var 
räddningsverken rätt nöjda med egenskaperna i den nuvarande fordonsmaterielen och 
planeringen av fordonsanskaffningar. Tre räddningsverk ansåg emellertid att 
fordonsmaterielens ålder är dålig (materielen är för gammal), och likaså ansåg tre 
räddningsverk att fordonens ergonomi är rätt dålig. Dessutom bedömde två räddningsverk 
att fordonens inte var mångsidigt användbara och två räddningsverk ansåg att förhållandet 
mellan brandstationens lokaler och fordonens mängd och skick var dåligt. Enligt 
räddningsverkens bedömning var mängden räddningsfordon hos avtalsbrandkårer rätt god, 
eftersom 20 räddningsverk bedömde att materielen hos avtalsbrandkårerna inom deras 
område var rätt bra eller mycket bra. Endast ett räddningsverk bedömde att 
materielmängden var dålig.  Däremot fanns det utrymme för förbättring när det gäller 
materielens skick. Fem räddningsverk bedömde att fordonsmaterielen hos områdets 
avtalsbrandkårer var i rätt dåligt skick, medan 15 bedömde att skicket var rätt bra och ett 
räddningsverk bedömde att skicket är mycket bra. 
 
Enligt räddningsverken kommer det inom de närmaste fem åren att finnas ett behov av 
862 nya räddningsfordon i Finland. Av dessa behövs 607 i räddningsverken och 255 i 
avtalsbrandkårerna. De största behoven gäller manskapsfordon och släckningsbilar. 
Materielanskaffningarna ansågs ha en betydelse i enlighet med fordonsstrategin för att 
ersätta och komplettera den åldrande fordonsmaterielen i syfte säkerställa en 
funktionsduglig materiel och upprätthålla en effektiv räddningsverksamhet. Antalet fordon 
ansågs inte öka märkbart, utan nyanskaffningarna ersätter gammal materiel som avställs. 
Räddningsverken ansåg att det är viktigt att avtalsbrandkårernas fordonsmateriel förnyas. 
Avtalsbrandkårerna kompletterar räddningsverkens fordonsmateriel och ny materiel 
tryggar kontinuiteten i avtalsbrandkårernas verksamhet. Alla räddningsverk bedömde att 
avtalsbrandkårernas aktivitet och regionala effektivitet i genomsnitt vara mycket betydande 
eller betydande.  
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1.3 Funktionell effektivitet, resultat och kvalitetsledning 
 
År 2014 fattade styrelsen sammanlagt 336 beslut. Av dessa var 279 understödsbeslut, 22 
beslut om förändring eller förlängning, 13 administrativa beslut, 2 beslut om rättelse, 5 
beslut om återkrav och 15 övriga beslut. 
 
Tabellen nedan visar nyckeltal för fondens effektivitet, produktivitet och lönsamhet 
(Funktionell effektivitet, produktivitet och lönsamhet). Lönsamhet 1 motsvarar 
verksamhetskostnaderna under året enligt fondens intäkts- och kostnadskalkyl dividerade 
med summan av fattade beslut. Lönsamhet 2 motsvarar verksamhetskostnaderna 
dividerade med antalet ärenden som sekretariatet har handlagt. Produktivitet 1 motsvarar 
antalet fattade beslut under året dividerat med sekretariatets årsverken och produktivitet 2 
antalet handlagda ärenden dividerat med samma uppgift. 
 
Fondens sekretariat gjorde under verksamhetsåret en arbetsinsats som motsvarade 3,98 
årsverken. Detta ligger ungefär på samma nivå som året innan (3,96).  Värt att notera är att 
endast fondens egna anställda har medräknats i årsverken i produktivitetskalkylerna. 

 
Mängden beslutsärenden som behandlades vid styrelsens möte var mindre än året innan. 
Antalet positiva understödsbeslut var dock större än året innan. Antalet redovisningar (271 
st.) som sekretariatet behandlade låg ungefär på samma nivå som året innan (273 st.). Den 
arbetsinsats som under verksamhetsåret nedlades på införandet av strategin, CAF-
självutvärderingen och andra utvecklingsåtgärder syns inte i siffrorna. 

 
Andelen godkända ansökningar ökade från året innan, men var dock färre än under 
rekordåret 2012. Understödsbesluten var i genomsnitt lika stora som under tidigare år. 
Antalet beslut per möte sjönk något från föregående år. Bland lönsamhetssiffrorna ökade 
verksamhetens kostnader per beslut något, men verksamhetskostnaderna per behandlat 
ärende sjönk något. Produktivitetssiffrorna sjönk något på grund av det lägre antalet 
behandlade beslut. Verksamhetskostnaderna var fortsatt låga, kring drygt tre procent. 
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Tabellen Funktionell effektivitet, produktivitet och kvalitetsledning 

Brandskyddsfondens funktionella effektivitet, produktivitet och kvalitetsledning     

Verksamhetsvolym 2014 2013 2012 

Styrelsemöten 7 7 7 

Expertjuryns och innovationsprisjuryns möten, totalt 3 3 3 

Utredningar av utomstående 1 1 1 

Publikationer 1 2 2 

Nyhetsbrev 2 2 4 

Sekretariatets årsverken 3,98 3,96 3,46 

    Beslut fattade av styrelsen, totalt 336 368 360 

understödsbeslut 279 306 313 

beslut om ändring eller förlängning 22 31 27 

beslut om återkrav 5 3 0 

administrativa beslut 13 12 9 

beslut om rättelse 2 1 0 

övriga beslut 15 15 11 

Redovisningar handlagda av sekretariatet 271 273 306 

Ärenden handlagda av sekretariatet, totalt 607 641 666 

Positiva understödsbeslut 191 171 229 

    Fondens ekonomi 2014 2013 2012 

Verksamhetskostnader, euro* 318 288 341 995 351 255 

Kostnader inom överföringsekonomin, euro 9 501 813 8 622 027 9 266 800 

Influtna brandskyddsavgifter, euro 10 521 384 10 005 359 9 565 934 

Nya understödsbeslut totalt, euro 9 868 882 9 074 447 10 139 190 

Dispositionsplan för fondens medel, euro 10 105 000 9 740 000 9 815 000 

Disponerade medel, euro 10 187 170 9 416 442 10 134 190 

    Nyckeltal 2014 2013 2012 

Andel godkända ansökningar, % 68,5 % 55,9 % 73,2 % 

Genomsnittligt beviljat belopp, euro 51 669,54 53 066,94 44 275,94 

Beslut per styrelsemöte 48 53 51 

Lönsamhet 1: verksamhetskostnader/beslut, euro  947 929 976 

Lönsamhet 2: verksamhetskostnader/handlagda ärenden, euro 524 534 527 

Produktivitet 1: beslut/årsverken i sekretariatet 84,4 92,9 104,0 

Produktivitet 2: handlagda ärenden/årsverken i sekretariatet 152,5 161,9 192,5 

Handlagda ärenden i sekretariatet/månad, genomsnitt 50,6 53,4 55,5 

Effektivitet 1: Andel ansökningar som handläggs inom 3 månader, % 90,0 % 89,2 % 95,2 % 

Effektivitet 2: Andel redovisningar som handläggs inom 2 månader, % 98,2 % 97,4 % 93,8 % 

Längsta handläggningstid för ansökan eller redovisning, arbetsdagar 102 207 130 

Verksamhetskostnadernas andel av kostnaderna inom överföringsekonomin, % 3,35 % 3,97 % 3,79 % 

Verksamhetskostnadernas andel av influtna brandskyddsavgifter, % 3,03 % 3,42 % 3,67 % 

Planmässighet: andel av dispositionsplanen som förverkligas, % 100,8 % 96,7 % 103,3 % 
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Handläggningstider för understödsansökningar och redovisningar 

 

Fonden har satt upp tre månader som ett inofficiellt mål för ansökningarnas 
handläggningstid. Handläggningstiden räknas från den stund då ansökan kommer in. När 
det finns en utsatt ansökningstid räknas handläggningstiden från den dag då 
ansökningstiden löper ut. Handläggningstiderna för ansökningarna är mycket rimliga – 90,0 
procent av alla ansökningar fick ett beslut inom tre månader. Av de 28 ansökningar som 
överskred den målsatta handläggningstiden var 25 stycken ansökningar om 
specialunderstöd i andra ronden. Handläggningstiden för dem var tre månader och 10 
dagar, eftersom mötestiden sköts upp till den andra veckan i september. De övriga tre var 
ansökningar om små understöd. Handläggningstiden för dessa påverkas av långa pauser 
mellan möten under sommaren och i december–januari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Specialunderstöd utbetalas i regel i efterhand med avräkning mot verifikat Fonden har satt 
upp det inofficiella målet att redovisningsansökningarna ska handläggas inom två månader 
efter att de kommit in. Sammanlagt 98,2 procent av redovisningsansökningarna (266 st.) 
behandlades inom den målsatta tiden. 

 
 
Styrelsens understödsbeslut 2014 

 
Antalet understödsbeslut (279 st.) som fondens styrelse fattade 2014 var något lägre än året 
innan (306 st.), medan antalet jakande beslut (191 st.) var högre än året innan (173 st.). 
Totalt 29,41 miljoner euro ansöktes i understöd (2013: 28,16 miljoner euro) och fonden 
beviljade 9,87 miljoner euro (2013: 9,12 miljoner euro). Procentandelen beviljat understöd 
var 33,6 procent av det totala ansökta understödet (2013: 32,4 %). 
 
Alla understödsbeslut fattas av fondens styrelse, som sammanträdde sju gånger under 
verksamhetsåret. För allmänna understöd och specialunderstöd gäller i regel bestämda 
ansökningstider och besluten förbereds i förväg till ett visst styrelsemöte. Mindre 
understöd på mindre än 12 500 euro som beviljas avtalsbrandkårer för anskaffning av 
brandskyddsutrustning och teknisk utrustning utgör undantag. Dessa mindre understöd 
kan ansökas när som helst. Ansökningar om mindre understöd behandlas och avgörs i 
regel vid följande styrelsemöte efter att ansökningen har inkommit, under förutsättning att 
sökanden till ansökan bifogat alla handlingar som är nödvändiga för beslutet och att det är 
två veckor eller längre kvar till följande styrelsemöte. 
  

Handläggningstiderna i 
fonden 

2014 2013 2012 

Understödsansökningar st. % st. % st. % 

0–3 mån. 251 90,0 % 273 89,2 % 298 95,2 % 

3–6 mån.  28 10,0 % 33 10,8 % 14 4,5 % 

över 6 mån. 0 0,0 % 0 0,0 % 1 0 % 

Redovisningsansökningar st. % st. % st. % 

0–2 mån. 266 98,2 % 266 97,4 % 287 93,8 % 

2–6 mån. 5 1,8 % 5 1,8 % 19 6,2 % 

över 6 mån. 0 0,0 % 2 0,7 % 0 0,0 % 
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Understödsbeslut och behandlingsmöte 2014 2013   2012   

  Antal Understöds-
belopp 

Antal Understöds-
belopp 

Antal Understödsbelopp 

Alla understödsbeslut, antal och sökt 
understödsbelopp, € 279 29 414 694 306 28 156 742 313 30 737 638 

Beviljade understöd, antal och 
understödsbelopp, €  191 9 869 682 171 9 124 447 229 10 219 790 

Procentandel för godkända ansökningar 
och procentandel för beviljat understöd i 
förhållande till sökt  68,5 % 33,6 % 55,9 % 32,4 % 73,2 % 33,2 % 

Ansökningar om allmänna understöd 
(25.11.2014)             

Ansökningar, antal och sökt 
understödsbelopp 5 2 905 967 5 2 923 725 5 3 173 128 

Beviljade understöd, antal och 
understödsbelopp, €  5 2 770 000 5 2 770 000 5 2 720 000 

Procentandel för godkända ansökningar 
och procentandel för beviljat understöd i 
förhållande till sökt  100,0 % 95,3 % 100,0 % 94,7 % 100 % 85,7 % 

FoU-projekt, upplysning, läromedel, stipendier (25.2.2014, 26.3.2014, 10.9.2014 och 22.10.2014) 

Ansökningar, antal och sökt 
understödsbelopp 51 4 863 695 53 3 779 025 54 4 703 317 

Beviljade understöd, antal och 
understödsbelopp, € 30 2 777 400 32 2 376 596 32 2 574 897 

Procentandel för godkända ansökningar 
och procentandel för beviljat understöd i 
förhållande till sökt 60,4 % 57,1 % 60,4 % 62,9 % 59,3 % 54,7 % 

Materielprojekt (inkl. systemprojekt) (22.4.2014) 

Ansökningar, antal och sökt 
understödsbelopp 92 5 610 522 113 6 801 788 90 2 195 762 

Beviljade understöd, antal och 
understödsbelopp, € 36 1 733 346 23 1 413 093 51 1 063 776 

Procentandel för godkända ansökningar 
och procentandel för beviljat understöd i 
förhållande till sökt 39,1 % 30,9 % 20,4 % 20,8 % 56,7 % 48,4 % 

Understöd för byggnadsprojekt 
(26.3.2014)             

Ansökningar, antal och sökt 
understödsbelopp 25 15 735 136 32 14 386 816 35 20 291 145 

Beviljade understöd, antal och 
understödsbelopp, € 15 2 323 662 12 2 320 876 12 3 510 600 

Procentandel för godkända ansökningar 
och procentandel för beviljat understöd i 
förhållande till sökt 60,0 % 14,8 % 37,5 % 16,1 % 34,3 % 17,3 % 

Mindre materielunderstöd för avtalsbrandkårer (alla möten) 

Ansökningar, antal och sökt 
understödsbelopp 106 299 374,24 103 265 388 129 374 286 

Beviljade understöd, antal och 
understödsbelopp, € 105 265 274 99 243 882 129 350 517 

Procentandel för godkända ansökningar 
och procentandel för beviljat understöd i 
förhållande till sökt 99,1 % 88,6 % 96,1 % 91,9 % 100 % 93,6 % 

 
Kvalitet i understödsverksamhet och interna processer 

 
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 



 

31 
 
 

front om understöd som utlyses för ansökan vid bestämda tider och utlysningsbrev skickas 
ut med detaljerade instruktioner för ansökan. Fonden har också en serie allmänna 
anvisningar om hur man ansöker om understöd som hjälper intresserade parter att ansöka 
om rätt understöd, med rätta blanketter och i rätt tid. 
 
Fonden strävar efter att säkerställa ansökningarnas kvalitet bland annat genom formella 
utlåtandeförfaranden. Dessutom granskar regionförvaltningsverket ansökningarna om 
materiel- och byggnadsprojekt och prioriterar ansökningarna i sin region. Syftet med 
förfarandet är att säkerställa den regionala kunskapen de regionala behoven i 
beslutsfattandet. 
   
Den som ansöker om specialunderstöd för FoU-projekt ska bifoga en tabell med 
resultatmål till ansökan. Syftet är att säkra att sökanden redan vid ansökan har övervägt 
vilka resultat projektet kommer att ge och när resultaten kommer att synas. Före 
beslutsförslag görs upp bedöms FoU-projektens kvalitet av sekretariatets sakkunnigråd 
som består av nio sakkunniga inom räddningsbranschen. Sedan början av 2014 har 
sakkunnigrådet haft en utvärderingsram för projekt med vars hjälp ansökningarna 
poängsätts. 
 
Rättelse i Brandskyddsfondens beslut får yrkas inom 30 dagar från att beslutet delgivits. 
Mängden rättelseyrkanden har varit mycket låg i Brandskyddsfonden. För de senaste åren 
kan man konstatera att mängden behandlade rättelseyrkanden år 2009 var exceptionellt 
hög, nio stycken. Efter detta har mängden rättelseyrkanden varit 0–2 stycken per år; år 
2010 inkom 1 st. yrkanden, år 2011 sammanlagt 2 st. och år 2012 inkom inga 
rättelseyrkanden. År 2013 behandlades ett rättelseyrkande och under verksamhetsåret 2014 
sammanlagt två rättelseyrkanden. Brandskyddsfondens beslut om rättelseyrkandena har 
inte överklagats till förvaltningsdomstolen. Riksdagens justitieombudsman har en gång 
ombetts att undersöka utdelningsgrunderna för fondens understöd. Fallet handlade om 
huruvida styrelsen hade förfarit felaktigt då den beslutade om utdelning av understöd på 
sitt möte 15.12.2004. Fonden lämnade en utredning om ärendet till justitieombudsmannens 
kansli 8.12.2005 (SM-2005-2919/Tu-394), där man konstaterade att utdelningsgrunderna 
var korrekta. 
 
Internt projekt för övervakning av byggnadsunderstöd 
Under verksamhetsåret inledde fonden ett omfattande internt övervakningsprojekt rörande 
byggnadsunderstöd. Användningstiden för egendom som förvärvats med statsunderstöd är 
för byggnader 30 år från att understödet beviljades. I egenskap av 
statsunderstödsmyndighet har fonden rätt att utföra nödvändiga granskningar som 
användningen av understödet. Man beslutade att utföra övervakningen eftersom 
egendomens långa användningstid i fråga om byggnadsunderstöd kan medföra att 
byggnaden eller en del av den av någon anledning kan ha övergått till annat bruk. Under 
verksamhetsåret utfördes två partiella återkrav av byggnadsprojektunderstöd, vilka återges i 
närmare detalj i avsnitt 1.6.3. 
 
I det interna övervakningsprojektet för byggnadsunderstöd granskas nuläget och den 
nuvarande användningen av understöd för byggnadsprojekt som beviljades åren 1988–
2013 (främst brandstationer). Begäran om utredning skickades i november 2014 till 
samtliga mottagare av understöd för byggnadsprojekt under denna tid. Sammanlagt 586 
brev skickades till kommuner, avtalsbrandkårer och vissa räddningsverk. Uppgifter om 
beviljade understöd insamlades från fondens protokoll. I begäran om utredning ombads 
understödsmottagaren bland annat meddela i vilket bruk brandstationen för närvarande är 
och vilka som använder brandstationen. Dessutom efterfrågades om det i brandstationen 
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finns lokaler som inte för närvarande används eller som i något skede inte har använts av 
räddningsväsendet. Om det har funnits sådana lokaler bad man en tilläggsutredning om de 
berörda lokalernas användningsändamål, användarkrets, användningstid samt andra 
eventuella faktorer som påverkar ärendet. Fonden begärde att utredningarna om 
användningen av understöd för byggnadsprojekt ska skickas senast i januari 2015. 
   

Elektronisk dokument- och ärendehantering 
 

Den elektroniska ärendehanteringen vidareutvecklas. Arbetet för att definiera fondens 
elektroniska ärendehanteringsplattform inleds i januari 2015. Införandet av plattformen för 
elektronisk ärendehantering sker tidigast i början av 2016. I applikationen kan sökande 
spara sina ansökningar och andra dokument relaterade till understöd direkt i systemet som 
är kopplat till fondens elektroniska dokumenthantering. 
 
Brandskyddsfondens registratorsverksamhet flyttades till inrikesministeriets 
registratorskontor 1.1.2014. Tjänstepost som skickas till Brandskyddsfondens officiella e-
postadress vidarebefordras till inrikesministeriets registratorskontor för registrering och 
beredarna ges anvisningar. 
  
Det nya ärendehanteringssystemet Acta infördes inom inrikesministeriet (IM) och 
Brandskyddsfonden 19.5.2014. Systemet införs senare i hela förvaltningsområdet. IM, 
Brandskyddsfonden, Minoritetsombudsmannens byrå och Räddningsinstitutet utförde ett 
banbrytande arbete för införandet av systemet. Det gamla systemet, Asdo, infördes 2008 
och hade nått slutet på sin livscykel, i synnerhet användargränssnittet var föråldrat. 
 
Nya egenskaper, som tidigare hade saknats eller varit otympliga, kommer att införas i Acta. 
Användargränssnittet i Acta är tydligare och modernare än tidigare. Fält, kolumner och 
funktioner som vanliga användare inte behöver har avlägsnats från skärmen. Systemets 
interna meddelandefunktioner är tydligare och sökresultaten kan exporteras smidigt till 
Excel. Acta-systemets gränssnittslösningar möjliggör funktionen som arkiv för olika 
system, bl.a. för Kieku. 
 
Som bäst är Acta ett lättanvänt, snabbt och pålitligt system. 
Systemet kommer att kompletteras med bl.a. elektroniska mötesfunktioner och möjligheten 
för ämbetsverk att behandla gemensamma ärenden i bl.a. utlåtanden. I fråga om 
korrigeringar kommer man att övergå till uppdateringar varannan vecka för att problem ska 
kunna korrigeras snabbare. Det har funnits flera utmaningar i utvecklingen av Acta, 
tidtabellen har varit strikt och förändringen har varit större än vad man har kunnat förutse. 
Ett av de största problemen var en föråldrad webbläsare (IE 8) som har medfört flera 
problem. Det finns fortfarande utrymme för förbättring i prestanda, sökfunktioner och 
dokumenthantering. 

Kommunikation 

Fonden satsade ytterligare på kommunikation under verksamhetsåret. På 
Brandskyddsfondens webbplats (www.psr.fi) finns allt centralt material relaterat till fonden 
såsom ansökningsblanketter, anvisningar för ansökan och redovisning, lagstiftning, 
meddelanden om beslut, protokoll, boksluts- och planeringshandlingar, kontaktuppgifter 
samt kommunikationsprodukter såsom nyhetsbrev och allmänna presentationer. Reformen 
av webbplatsen pågår och en bloggbaserad nättidning kommer att lanseras våren 2015. 
 

http://www.psr.fi/


 

33 
 
 

Brandskyddsfonden deltog i säkerhetsmässan Turvallisuus 2014 som ordnades i Jyväskylä 
3–5 september. Planeringen som hade pågått i över ett halvt år utmynnade i tre långa men 
givande mässdagar. Mässerfarenheten var mycket positiv. Fondens huvudmål var ett träffa 
nya potentiella intressenter och även att diskutera personligen med gamla 
understödsmottagare. Det var trevligt att många gamla understödssökande kom och 
diskuterade med sekretariatet. Ett litet dragplåster i fondens monter var ett snabbhetstest 
av retromodell som samlade många deltagare. Även monterns utseende och sekretariatets 
enhetliga klädsel fick beröm. Fondens nyaste och samtidigt det sista tryckta nyhetsbrevet 
delades ut på mässan. I nyhetsbrevet presenterades bland annat vinnaren av 
Innovationspriset 2014, Birkalands säkerhetskluster, som offentliggjordes på 
Räddningsväsendets aktualitetsdagar. Priset presenterades i en egen monter på mässan. I 
november 2015 kommer fonden att delta i mässan FinnSec i Helsingfors. 

 
 
 
 
1.4 Personal, hantering och utveckling av intellektuella  
resurser  

 
 

Brandskyddsfondens styrelse hade följande sammansättning från den 1 januari till den 28 
februari 2014: 

 
Ordförande: Biträdande statsdirektör för tekniska sektorn Kari Hannus 

Medlemmar 

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

 
Ledande sakkunnig Petri Mero, Finansbranschens Centralförbund 
Suppleant Direktör Risto Karhunen  

 
Utvecklingschef Jussi Rahikainen, Finlands Kommunförbund  
Suppleant Chefen för samhällstekniken Kirsi Rontu 

 
Räddningsdirektör Jari Hyvärinen, räddningsbranschens organisationer 
Suppleant Specialforskare Brita Somerkoski 

Riksdagsledamot Ari Torniainen  
Suppleant Kriminalkommissarie Oiva Kaltiokumpu 

Riksdagsledamot Kari Tolvanen 
Suppleant Brandförman Jari Larikka 

Räddningsdirektör Piia Vähäsalo 
Räddningsdirektör Simo Tarvainen (suppleant 1.4.2013-) 
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Brandskyddsfondens styrelse hade följande sammansättning från den 1 mars till den 31 
december 2014: 

Ordförande: biträdande stadsdirektör Kari Hannus 

Medlemmar 

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

Ledande sakkunnig Petri Mero, Finansbranschens Centralförbund 
Suppleant direktör Risto Karhunen 

Utvecklingschef Jussi Rahikainen, Finlands Kommunförbund 
Suppleant chefen för samhällsteknik Kirsi Rontu 

Räddningsdirektör Jari Hyvärinen, räddningsbranschens organisationer 
Suppleant specialforskare Brita Somerkoski 

Riksdagsledamot Anne Holmlund 
Suppleant riksdagsledamot Peter Östman 

Riksdagsledamot Kari Rajamäki 
Suppleant riksdagsledamot Risto Kalliorinne 

Räddningsdirektör Simo Tarvainen 
Suppleant räddningsdirektör Jaakko Pulkkinen 
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Fondens styrelse har i uppdrag att fatta beslut i ärenden som är viktiga och omfattande 
med tanke på fondens verksamhet och ekonomi samt att ordna bokföringen och 
medelförvaltningen ändamålsenligt. I enlighet med fondlagen består Brandskyddsfondens 
styrelse av styrelseordförande och sju medlemmar med en personlig suppleant. 
Inrikesministeriet utnämner styrelseordföranden samt medlemmarna och suppleanterna för 
en treårig mandatperiod. Den föregående styrelsens mandatperiod gick ut 28.2.2014. 
Inrikesministeriet utnämnde en ny styrelse för perioden 1.3.2014–28.2.2017. Enligt 4 § i 
Statsrådets förordning om brandskyddsfonden (625/2003; ändr. 1085/2004) består 
styrelsen av en ordförande och som ledamöter en företrädare för inrikesministeriets 
räddningsavdelning, en företrädare för kommunernas centralorganisation, en företrädare 
för försäkringsbranschens centralorganisation samt fyra övriga medlemmar. Enligt 
etablerad praxis har styrelsen haft två riksdagsledamöter, en räddningsdirektör och en 
representant för räddningsbranschen. 
 
Fonden har satsat på styrelsearbetets kvalitet. År 2014 sammanträdde styrelsen sju gånger, 
och i samband med behandlingen av arbetsplanen för följande år fastställs alltid också en 
preliminär mötestidtabell för följande år. Fullständiga möteshandlingar skickas till 
styrelseledamöterna en vecka före varje möte. Till stöd för styrelsens beslut och 
diskussioner utarbetas beslutsförslag, utredningar samt olika resuméer och promemorior. 
 
Brandskyddsfondens styrelse har i flera år haft för vana att utöver sina ordinarie möten 
hålla ett utvecklingsseminarium där man behandlar olika utvecklingsinsatser i fondens 
verksamhet och håller presentationer om aktuella teman inom räddningsväsendet.  
Utvecklingsseminariet under verksamhetsåret hölls 22.10.2014 på Vanhan Käpylän VPK. 
Seminariets teman var bl.a. verkställandet av fondens strategi, IT-projekt inom 
räddningsveken, inledningen av CAF-utvärderingen och introduktion i avtalsbrandkårernas 
verksamhet. 
 
Fondens sekretariat är i inrikesministeriets tjänst. Fondens sekretariat bestod under 
verksamhetsåret av tre ordinarie tjänster och ett tidsbestämt tjänsteförhållande till 
31.5.2014 samt en praktikant med början 1.6.2014. 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 årligen vid 
styrelsemötet. Generalsekreteraren är chef för fonden och han för resultat- och 
utvecklingssamtal med de övriga tjänstemännen i fondens sekretariat. 
Personaladministrativt hör fonden till inrikesministeriet, och generalsekreteraren för sina 
personliga resultat- och utvecklingssamtal med räddningsöverdirektören. 

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

 



 

36 
 
 

1.5 Bokslutsanalys 
 
 

1.5.1 Finansieringens struktur 
 

Brandskyddsfonden är en fond som står utanför statsbudgeten. Brandskyddsfondens 
intäkter 2014 bestod nästan i sin helhet av brandskyddsavgifter som försäkringsbolag 
betalat till fonden för 2013 (10.521.384,14 €). 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 2014 (10 521 384,14 euro) är ca 5,6 
procent högre än 2013 (10 005 358,76 euro). Förändringarna i de influtna 
brandskyddsavgifterna beror på storleken på influtna premieinkomster från 
brandförsäkringar, vilket delvis beror på den allmänna ekonomiska aktiviteten och på 
försäkringspremiernas utveckling. De influtna avgifterna under 2015 beräknas uppgå till 
omkring 10,56 miljoner euro. 
 

 
 * Budget 2015–2017 
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1.5.2 Budgetutfall 
 

För Brandskyddsfonden utarbetas årligen en genomförandeplan för strategin samt en 
ekonomiplan som innehåller en budget och en dispositionsplan. Brandskyddsfondens 
styrelse godkände på sitt möte 26.11.2013 budgeten och dispositionsplanen för 2014. De 
avgifter som skulle redovisas 2014 uppskattades då uppgå till ca 10,15 miljoner euro, men 
utfallet på 10,52 miljoner euro översteg den budgeterade summan. I budgeten för 2014 
beräknades under 2014 ca 6,62 miljoner euro gå åt till att betala understöd på basis av 
beslut givna under tidigare år och nya beslut fattas för 9,76 miljoner euro. Sammanlagt 4,0 
miljoner euro skulle allokeras till nya beslut om byggnads- och materielprojekt, 2,77 
miljoner euro till allmänna understöd för organisationer, 2,65 miljoner euro till FoU-
projekt och 0,34 miljoner euro till mindre understöd för avtalsbrandkårer. 
 
I verksamhets- och ekonomiplanen reserverades sammanlagt 345 000 euro för fondens 
förvaltningsutgifter för 2014. De realiserade förvaltningsutgifterna var sammanlagt 318 288 
euro. Förvaltningsutgifterna låg under budget, eftersom Brandskyddsfondens andel av 
kostnaderna för koordinationen av den elektroniska ärendehanteringsplattformen och 
dokumenthanteringssystemet (20 000 euro) inte ännu har fakturerats. Kostnaderna för 
effektivitetsutvärderingarna ingår i förvaltningskostnaderna. Understödet för forsknings- 
och utvecklingsprojekt var 127 400 euro högre än budgeterat och understödet för materiel- 
och byggnadsunderstöd var 57 008 euro högre än budgeterat under verksamhetsåret. I sin 
helhet realiserades ekonomiplanen till 100,8 procent. 
 

Budgetutfall 2014 

 
 
Siffrorna i bilaga 2 till bokslutet och siffrorna i bifogade diagram (Jämförelse av 
budgetutfallet 2014) innefattar understöd som beviljats under verksamhetsåret. Siffrorna 
avviker från kostnaderna för överföringsekonomin som redovisats i bokslutets intäkts- och 
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kostnadskalkyl. Dessa kostnader beskriver utbetalda understöd och ändringen i 
betalningsförbindelserna. De beviljade understöden betalas i regel samma år som de 
beviljats eller under de två därpå följande åren. Den andel av alla beviljade understöd som 
är obetald vid årets slut (förbindelser) redovisas i bokföringen under kortfristiga skulder. 

  
De frigjorda förbindelserna för underrealiserade projekt om vilka beslut fattats under 
tidigare år uppgick till sammanlagt 316 131,52 euro 2013 ( 2013: 406 749 euro, 2012: 
897 990 euro). Sammanlagt 27 projekt slutfördes med kostnader som understeg budgeten, 
den genomsnittliga underskridningen var 11 708,57 euro per underrealiserat projekt, men 
spridningen var mycket stor. Underrealiseringen beaktas för sin del vid fattandet av nya 
understödsbeslut och upprättandet av budgeten för 2015. Färre understöd för 
avtalsbrandkårer ansöktes än budgeterat och för deras del underskreds dispositionsplanen 
(340 000 €) med 22 procent. Totalt beviljades 265 274 euro i mindre understöd. 
 

 

1.5.3 Intäkts- och kostnadskalkyl 
 
I bokslutet redovisas talen från räkenskapsperioden 2014 i euro och jämförelsetalen för 
2013. 
 
Brandskyddsfondens intäkter 2014 bestod nästan i sin helhet av brandskyddsavgifter som 
försäkringsbolag betalat till fonden för 2013 (10 521 384,14 euro). För 
betalningsprestationer som eventuellt inte blivit redovisade fastställs en dröjsmålsränta (9,5 
procent fr.o.m. den 1 januari 2009). De finansiella intäkterna (2 128,50) består av räntan 
som beräknats på återkravsbeloppet rörande Lojo stads understöd för Sammatti 
brandstation. 
 
Verksamhetskostnaderna uppgick till sammanlagt 318 287,69 euro och var 23 707,79 euro 
(ca 6,9 %) lägre än året innan. Personalkostnaderna i intäkts- och kostnadskalkylen 
(24 248,18 euro) inkluderar endast styrelsens arvoden. Sekretariatets lönekostnader finns 
under Inköp av tjänster. Även 75 procent av kostnaderna för effektivitetsutvärderingen av 
byggnadsprojekt finns under Inköp av tjänster på kontot Sakkunnig- och utredningstjänster 
(43920000) år 2014. 
  
Fonden köpte tjänster för totalt 283 650,84 euro under 2014 och för totalt 306 629,90 euro 
under 2013. Kontot (43950000) för Inköp av tjänster från statens ämbetsverk och 
inrättningar omfattar lönekostnaderna för sekretariatets fyra anställda samt 
avtalsfaktureringarna från Servicecentralen för statens ekonomi- och personförvaltning. 
Under verksamhetsåret uppgick kontots kostnader till 243 394,78 euro och år 2013 till 
281 947,40 euro. Kostnaderna var alltså 38 552,62 euro lägre än året innan. De minskade 
kostnaderna på kontot beror i huvudsak på uppdateringen av programvaran Rondo R7 till 
version R8 under 2013 i och med övergången till Kieku och detta medförde extra 
kostnader på 27 549 euro. Sådana extra kostnader förekom inte under verksamhetsåret. 
Andra faktorer som förklarar minskningen var nedgången i kostnaderna för 
servicecentralens avtalsfakturering och en liten nedgång i lönekostnaderna på grund av att 
avdelningssekreterarens tjänsteförhållande upphörde 31.5.2014. Utfallet av avtalscentralens 
avtalsfakturering var 14 367 euro för verksamhetsåret, vilket är 33,6 procent mindre än året 
innan (21 629,25 euro). Under verksamhetsåret var sekretariatets lönekostnader inklusive 
lönebikostnader totalt 229 026,78 euro, jämfört med 232 769,15 euro året innan. 
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Inköp av varor, personalkostnader och övriga kostnader har inte nämnvärt förändrats från 
föregående år Jämfört med de influtna brandskyddsavgifterna var förvaltningsutgifternas 
andel mycket låg, ca 3,03 procent av de influtna brandskyddsavgifterna (2013: 3,42 %). 

 
 

1.5.4 Balansräkning 
 
Brandskyddsfondens finansieringstillgångar (samlingskontofordran på staten) var vid 
ingången av räkenskapsperioden 6 289 178,02 euro och vid utgången 7 319 990,62 euro. På 
grund av den sena redovisningen har de influtna brandskyddsavgifterna för 2013 
(redovisningsår 2014) på 10 515 431,95 euro bokförts bland kortfristiga resultatregleringar. 
Dessutom har en extra betalning av brandskyddsavgifter på 5 952,19 euro bokförts för 
2014, eftersom summan inte längre kunde hänföras till 2013. Dessutom har en extra 
betalning på 441,54 euro bokförts för 2015, eftersom beloppet inte längre kunde hänföras 
till 2014. För de fordringar fonden har på staten betalas ingen ränta. Å andra sidan har 
fonden inte några av staten betalda kostnader relaterade till indrivning av intäkter eller 
revision. 
 
Fondens kortfristiga främmande kapital i slutet av räkenskapsperioden var 10 930 248,79 
euro, varav de kortfristiga leverantörsskuldernas andel var 529 868,00 euro (317 749,33 
euro i slutet av föregående år) och obetalda åtaganden baserade på Brandskyddsfondens 
tidigare beslut till ett belopp av 10 398 714 euro (9 758 771 euro i slutet av föregående år). 
Dessa åtaganden syns i fondens kortfristiga resultatregleringar. Brandskyddsfondens öppna 
åtaganden enligt läget 31.12.2014 har redovisats i bilagan till bokslutet. 
 
Brandskyddsfondens fordringar på försäkringsbolag och andra betalningsskyldiga för 2014 
beräknas uppgå till cirka 10,56 miljoner euro. I de brandförsäkringsavgifter som 
försäkringsbolagen uppbär ingår en brandskyddsavgift på 3 procent som i bolagens 
balansräkningar 31.12.2014 syns som en skuld till staten, och den har dragits av från 
bolagens premieintäkter. Brandskyddsavgifterna ska enligt 5 § i lagen om 
brandskyddsfonden betalas till Brandskyddsfonden senast 31.12.2015. Dessa belopp 
redovisas inte som fordringar i brandskyddsfondens bokföring. 
 
Besluten om allmänna understöd för 2015 (2 770 000 euro) fattades vid styrelsemötet 
25.11.2014. De allmänna understöden kommer i regel att utbetalas i efterhand med 
avräkning mot verifikat i tre omgångar under 2015. Understödstagaren kan ansöka om 
förskott för varje betalning. Dessa åtaganden är inte upptagna i de kortfristiga 
resultatregleringarna i balansräkningen 2014 utan räknas som åtaganden för 2015 och har 
inkluderats i kostnaderna inom överföringsekonomin (konto 82500000) och i de 
kortfristiga resultatregleringarna (konto 26190000) som nya beslut 1.1.2015. 
 
Räkenskapsperiodens överskott var 692 774,45 euro. Efter överföringen av överskottet 
uppgår fondens eget kapital till 6 909 551,78 euro. Utifrån vad som rapporteras ovan har 
fonden fortfarande en utmärkt faktisk likviditet och ekonomisk ställning. 
 
De uppgifter som ges i bilagorna till bokslutskalkylerna finns nedan i denna 
bokslutshandling. 
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1.5.5 Finansieringsanalys 
 

I fondens finansieringsanalys redovisas penningflödet i fondens egen verksamhet, 
penningflödet i överföringsekonomin samt penningflödet för finansieringen över en 
treårsperiod (2012-2014). Penningflödet för fondens egen verksamhet var 10,19 miljoner 
euro, vilket var ca 5,6 procent mer än 2013 (9,66 mn €). Överföringsekonomins 
bruttoutgifter 2014 (9,50 mn €) var 9,7 procent högre (8,66 mn €) än föregående år. 
Penningflödet för finansieringen uppgick till 0,85 miljoner euro, då det föregående år var -
0,37 miljoner euro. Fondens likvida medel (17 839 800,57 euro) ökade från året innan 
(16 294 959,78 euro) med 1 54 840,79 euro (9,5 %). 
 

1.6 Utvärderings- och fastställelseutlåtande från den interna 
kontrollen 

 

1.6.1 Intern kontroll 
 

Statens revisionsverk har avgett mellanrapporter daterade 20.3.2014 om revisionen av 
Brandskyddsfonden för 2013 samt en årsrapport daterad 24.3.2014. Genom 
mellanrapporterna underrättas revisionsobjektets ledning om situationen och 
slutledningarna av revisionen för att nödvändiga korrigerande åtgärder ska kunna inledas 
och övervakas. I sammanfattningen för året presenteras de centrala frågor och 
slutledningar som framkommit i revisionen samt att precisera yttrandena i berättelsen och 
klargöra grunderna för dessa. 

 
I revisorns mellanrapport konstateras om Brandskyddsfondens bokföring, förvaltning och 
bokslut att revisionen 2013 hänförde sig till intern kontroll relaterad till behovsprövade 
understöd som fonden beviljat. Som exempelfall har man granskat fem projekt som 
slutfördes under 2013, för vilka Brandskyddsfonden hade beviljat understöd för byggnads- 
och renoveringskostnader. Föremål för granskningen var understöd som beviljats Porin 
VPK ry, Asolan VPK ry, Sastamala stad, Lemlands kommun och Kittilä kommun för 
byggnads- och renoveringsprojekt. Utifrån granskningen framgick inget väsentligt att 
anmärka i hanteringen av processerna för ansökan, beviljande och utbetalning i de fem 
granskade understöden för byggnadsprojekt. 
 
I revisionen granskades även Brandskyddsfondens verksamhetsberättelse och 
bokslutskalkyler jämte tillhörande bilagor samt bokföringen och resultatredovisningen, på 
vilka uppgifterna i nämnda handlingar är baserade. Dessutom granskades hur lagen och 
förordningen om brandskyddsfonden och de relevanta bestämmelserna i lagstiftningen om 
statsbudgeten iakttagits. Syftet med granskningen var att till denna del säkerställa att 
bokslutskalkylerna, bokföringen, de fondspecifika bilagorna och noterna till bokslutet var 
korrekta och att verksamhetsberättelsen i väsentliga delar gav riktiga och tillräckliga 
uppgifter om fondens operativa effektivitet 2013.  Inspektionsbesök gjordes till 
Brandskyddsfondens sekretariat och Södra Finlands regionförvaltningsverks 
verksamhetsställe i Helsingfors. Granskningen av 25 av fondens inköps- och resefakturor 
föranledde inga särskilda anmärkningar på bokföringen. Konteringen av de granskade 
inköps- och resefakturorna var korrekt, och anteckningarna om granskning och 
godkännande motsvarade de givna meddelandena. Även utgifterna hade periodiserats för 
rätt räkenskapsperiod. 
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I revisorns årssammandrag konstateras det dessutom att revisionen hänfört sig till 
Brandskyddsfondens verksamhetsberättelse och bokslutskalkyler inklusive noter samt 
bokföringen som utgjort grunden för dessa uppgifter och redovisningen av effektiviteten, 
den interna kontrollen samt iakttagande av lagen om förordningen om Brandskyddsfonden 
och de centrala bestämmelserna om statsbudgeten. Enligt årssammandraget föranledde 
fondens bokslutskalkyler och noterna till dem inget väsentligt att anmärka på. Som helhet 
innehåller fondens verksamhetsberättelse en omfattande och exakt beskrivning av 
resultaten och effektiviteten 2013. 
 
Uppgifterna om verksamhetens effektivitet anses med hänsyn till fondens verksamhet vara 
korrekta och tillräckliga. Verksamhetens lönsamhet har förbättrats mätt per fattade beslut, 
men försämrats något mätt per behandlade ärenden jämfört med året innan. 
Produktiviteten beskrivs enligt sekretariatets årsverken mätt både per fattade beslut och per 
behandlade ärenden. Verksamhetens produktivitet försämrades något mätt med båda 
produktivitetsnyckeltalen. Detta har påverkats av att sekretariatets arbetsinsats under 
verksamhetsåret var 3,96 årsverken, vilket var betydligt mer än året innan, då sekretariatets 
arbetsinsats var 3,46 årsverken. 
 
Bokslutsanalysen i verksamhetsberättelsen föranledde inga väsentliga anmärkningar. Det 
finns inte heller något att anmärka när det gäller bokföringen. I årssammandraget 
konstateras att ingen systematisk utvärderingsram har använts i den interna kontrollens 
utlåtande om utvärdering och bekräftelse. Förfarandet kan motiveras med den begränsade 
arten av fondens verksamhet. Fondens bokföring och betalningsrörelse har skötts via 
Servicecentralen för statens ekonomi- och personförvaltning. Den interna kontrollens 
utlåtande om utvärdering och bekräftelse föranledde inte heller anmärkningar. Det finns 
inget att anmärka på verksamhetsberättelsens uppgifter om återkrav. 
 
I revisionen framkom inga felaktigheter eller missbruk vad gäller fondens medel. Fondens 
administration och verksamhet har skötts enligt de föreskrifter och bestämmelser som 
gäller dessa. Enligt revisorns årssammandrag är fondens faktiska ekonomiska situation 
fortfarande god. 
 

Ställningstaganden, utlåtanden och granskningsrapporter 2014 
 
Statens revisionsverk gav 24.3.2014 sin revisionsberättelse om Brandskyddsfondens 
verksamhet 2013. Enligt revisionsberättelsen har förvaltningen av och verksamheten i 
fonden skötts enligt gällande bestämmelser och föreskrifter och sålunda kunde fondens 
bokslut för 2013 fastställas. Revisorns mellanrapport samt sammanfattning för året 
granskas närmare ovan. 

 
Inrikesministeriet gav 10.6.2014 (SMDnr2014/638) sitt eget ställningstagande till bokslutet 
för fondens verksamhet år 2013. Brandskyddsfondens verksamhet har i ställningstagandet 
till bokslutet granskats särskilt ur ett administrativt och styrande perspektiv i enlighet med 
vad som konstaterades i ställningstagandet till bokslutet året innan. 
 
Enligt ministeriets ställningstagande är uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet 
riktiga, tillräckliga och tydliga. Enligt ställningstagandet innehåller verksamhetsberättelsen 
en omfattande och exakt beskrivning av resultaten och effektiviteten. I likhet med tidigare 
år har fonden bevarat sin aktiva inställning och utvecklat verksamheten. Fonden har 
beaktat responsen från tidigare år och utvecklingsåtgärder har vidtagits utifrån den. 
Ministeriet anser det vara särskilt positivt att Brandskyddsfonden fortsatte de externa 
effektivitetsutvärderingar som startade 2012. År 2013 upphandlades och inleddes 
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effektivitetsutvärderingen för understöd för byggnadsprojekt. Enligt ministeriet införde 
fonden även Kieku-systemet på ett framgångsrikt sätt under 2014: införandet krävde en 
betydande arbetsinsats av fondens sekretariat under 2012 och 2013. 
 
Ministeriet utreder i enlighet med sitt utlåtande av 13.11.2013 om Brandskyddsfondens 
genomförandeplan 2014 ordnandet och nödvändigheten av ett förfarande om begäran om 
utlåtande rörande forsknings- och utvecklingsprojekt. 
 
Statens revisionsverk har granskat styrningen och förvaltningen av fonder utanför 
statsbudgeten och bland annat konstaterat att de styrande ministeriernas uppställning av 
resultatmål delvis varit otillräcklig. Inrikesministeriet följer upp och utvärderar situationen 
och vidtar åtgärder vid behov. Inrikesministeriet konstaterar med hänvisning till Statens 
revisionsverks revisors sammanfattning för året 2013 att ingen systematisk utvärderingsram 
har använts i utvärderings- och fastställelseutlåtandet för Brandskyddsfondens interna 
kontroll. Förfarandet kan enligt revisionsverket motiveras med den begränsade arten av 
fondens verksamhet. Ministeriet konstaterar att utvärderings- och fastställelseutlåtandet 
inte föranleder några anmärkningar av revisionsverket. Inrikesministeriet föreslår att 
Brandskyddsfonden ska överväga möjligheten att använda en systematisk utvärderingsram 
vid uppgörandet av utvärderings- och fastställelseutlåtandet. Som ett alternativ föreslås att 
fonden inför ett riskhanteringssystem som redan används inom förvaltningsområdet. 
 
Enligt ministeriets ställningstagande till bokslutet har Brandskyddsfonden bevarat sin 
aktiva inställning och utvecklat verksamheten. Planeringen och uppföljningen av fondens 
verksamhet och ekonomi är högklassig. I sitt ställningstagande gav ministeriet vitsordet nio 
för fondens effektivitet, resultat och ekonomi, dvs. samma som åren 2012 och 2011. 
Vitsordet gavs för tredje gången. 
 
Inrikesministeriet har 12.11.2014 gett ett utlåtande om Brandskyddsfondens 
genomförandeplan och budget.  Ministeriet konstaterar sammanfattningsvis om 
genomförandeplanen för Brandskyddsfondens strategi och budget 2015 att planen är tydlig 
och väl beredd. Ministeriet välkomnar planen. Ministeriet anser det vara särskilt positivt att 
Brandskyddsfonden vidareutvecklar den redan nu välfungerande planeringen och 
uppföljningen av verksamheten och ekonomin. Ministeriet anser det vara bra att 
Brandskyddsfonden överväger införandet av en treårig finansieringsram. I utlåtandet 
konstateras att inrikesministeriet har som mål att under 2015 utreda 
effektiviseringsbehoven inom styrningen av Brandskyddsfonden på en strategisk nivå och 
vid behov vidta åtgärder för att ändra lagstiftningen. 
 
I genomförandeplanen för fondens strategi presenteras verksamhetsmålen för 2015 enligt 
delområde. Inom området för effektivitet välkomnar ministeriet externa 
effektivitetsutvärderingar. Utifrån resultaten bör även ändamålsenligheten i nuvarande 
understödsmål och behovet av nya understödsmål utvärderas. Ministeriet anser det även 
vara bra att indelningen mellan allmänt understöd och specialunderstöd klargörs och att 
rapporteringen förenklas. En minskning av den administrativa bördan är motiverat och 
alltid ett bra mål. 
 
Inom delområdet för serviceförmåga understöds det eventuella införandet av en elektronisk 
ärendehanteringsplattform och förbättrar verksamhetens produktivitet. Ministeriet anser 
även att genomförandet av en kundnöjdhetsundersökning är en bra åtgärd och en metod 
för att förbättra kundernas tillfredsställelse. Det är viktigt att mäta kundnöjdheten för att 
kunna vidareutveckla handlingssätten. 
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Inom delområdet för prestationer understöder ministeriet fondens strävanden att anlita experter 
för en allt högklassigare utvärdering av ansökningar som stöd för sekretariatet. Inom 
delområdet för produktivitet och lönsamhet anser ministeriet att fondens mål att hålla fondens 
administration lätt och andelen av förvaltningskostnaderna på en nivå av cirka 3 procent av 
alla utgifter är goda mål för nästa år. 
 

1.6.2 Uppgifter om fel och missbruk 
 

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

 

1.6.3 Uppgifter om återkrav 
 

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

Understödstagare Beslutsdatum Belopp € 

Räddningsbranschens 
Centralorganisation i Finland rf 

7.4.2014 12 553,62 

Återbetalning på eget initiativ av oanvänt understödsförskott för projektet Nordiska brandvarnardagen 
SMDnr/2013/965. Brandskyddsfondens styrelse hade genom sitt beslut daterat 3.9.2013 beviljat projektet ett 
understöd på högst 37 740 euro, av vilket 15 000 euro betalades i förskott i och med beslutet. De realiserade 
projektkostnaderna uppgick emellertid till endast 2 446,38 euro, så SPEK återbetalade den återstående delen av 
förskottet (12 553,62 euro) i samband med projektets slutredovisning.  

Reposaaren VPK 22.4.2014 8 800,00 
Brandskyddsfonden har genom sitt beslut SM-2006-751/Tu-3943, daterat 25.4.2006, beviljat Reposaaren VPK 18 007 
euro i understöd för anskaffning av en manskaps-/vattenräddningsbil utifrån totalkostnaderna på 45 018 euro (40 %). 
Enligt beslutsvillkoren är användningstiden för egendom som förvärvats med understöd 10 år. Reposaaren VPK ry har 
ett brev som inkommit 25.2.2014 ansökt om rätt att byta ut manskapsbilen mot en ny manskapsbil så att 
Brandskyddsfondens understöd skulle överföras till det nya fordonet enligt det belopp som beviljades 2006. Avsikten är 
att byta ut det nuvarande fordonet mot ett motsvarande nytt fordon. Enligt de utredningar som sökanden lämnat in är 
priset som fås för den nuvarande bilen 22 000 euro och priset på det nya fordonet är cirka 55 000 euro. 
Brandskyddsfondens styrelse beslutar att återkräva en relativ återbetalningsandel på 8 800 euro (40 % av egendomens 
uppskattade bytesvärde på 22 000 euro) av det understöd som 25.4.2006 beviljades Reposaaren VPK ry för anskaffning 
av manskaps-/vattenräddningsbil. Det återkrävda beloppet avdras från det understöd som nu beviljas (kvittning enligt 
30 § i statsunderstödslagen).  

Hyvinkään VPK 22.4.2014 14 200,00 
Brandskyddsfonden har genom sitt beslut SM-2008-813/Tu-3943, daterat 13.5.2008 beviljat Hyvinkään VPK ry 11 840 
euro i understöd för anskaffning av en manskapsbil utifrån totalkostnaderna på 29 600 euro (40 %). Enligt 
beslutsvillkoren är användningstiden för egendom som förvärvats med understöd 10 år. Sökanden har i en 
tilläggsutredning, som daterats 13.1.2014 och som lämnats in 3.2.2014, frågat på vilka förutsättningar brandkåren kan 
byta ut fordonet mot en manskapsbil av samma typ innan kravet på användningstiden på tio år har uppfyllts. Priset som 
fås för den nuvarande bilen är högst 35 500 euro och priset på det nya fordonet är uppskattningsvis cirka 43 700 euro. 
Sökanden har 14.3.2014 meddelat att man kommer att byta ut manskapsfordonet mot ett nytt fordon. Bilen kommer att 
bytas ut mot en fabrikstillverkad VW Transporter Caravelle-manskapsbil för nio personer. Ersättningen som betalas för 
den gamla bilen är 35 500 euro och det exakta priset på den nya bilen är 41 885 euro. Dessutom skaffas 
tilläggsutrustning till ett värde av 1 500 euro. Brandskyddsfondens styrelse beslutar att återkräva en relativ 
återbetalningsandel av understödet som 13.5.2008 beviljats Hyvinkään VPK ry för anskaffning av manskapsbil. Den 
relativa återbetalningsandelen är 40 % av det verkliga värdet på den egendom som är föremål för understödet, dvs. 
14 200 euro (40 % av egendomens uppskattade bytesvärde på 35 500 euro). Styrelsen beslutar att bevilja sökanden ett 
understöd på 11 840 euro, vilket motsvarar det understöd som beviljades 2008. Det återkrävda beloppet avdras från det 
understöd som nu beviljas (kvittning enligt 30 § i statsunderstödslagen). Eftersom den relativa återbetalningsandelen är 
större än det understöd som beviljades 2008, ska sökanden betala fonden skillnaden mellan den relativa 
återbetalningsandelen och det understöd som nu beviljas (14 200 - 11 200 euro), sammanlagt 2 230 euro. 
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Lojo stad 10.9.2014 35 668,50 
Brandskyddsfonden har i sitt beslut 176/725/95, daterat 9.8.1998, beviljat Sammatti kommun ett maximalt understöd 
på 159 778 euro (950 000 mark) för att bygga en brandstation utifrån de godtagbara kostnaderna på 450 839 euro 
(2 680 565 mark). Understödet utgjorde 35,4 % av totalkostnaderna.Enligt beslutet har Brandskyddsfondens understöd 
riktats till brandstationslokaler på 313 m²; andelen av detta utrymme är 69,7 % av hela fastigheten på 449 m². Det 
aktuella utrymmet på 101,1 m² på andra våningen, som inte har använts av räddningsväsendet, omfattas av understödet. 
Detta utrymme om 101,1 m² utgör 32,3 % av brandstationslokalen.Brandskyddsfonden har 4.9.2013 och 9.12.2013 
skickat begäran om utredning till Lojo stad om användningen av Sammatti brandstation och om brandstationslokalen 
används in enlighet med beslutsvillkoren. Tekniska väsendet i Lojo lämnade in utredningarna 13.9.2013 och 5.3.2014. I 
tekniska väsendets utredning, daterad 13.9.2013, konstateras att utrymmet på 101,1 m² på andra våningen i Sammatti 
brandstationsbyggnad har använts i daghemsbruk, som undervisningslokal i förskolan och som utbildningsväsendets 
lokal. Lokalens användning för daghems- och förskolebruk började under Sammatti kommuns tid före 1.1.2009. Den 
ombedda tilläggsutredningen om projektet lämnades in 14.8.2014. I utredningen konstaterats att Västra Nylands 
räddningsverk inte upptar lokalen på andra våningen i Sammatti brandstation i hyresavtalet, eftersom Sammatin VPK 
har tillgång till de lokaler som behövs för verksamheten och det inte finns tillräckliga grunder för att hyra extra lokaler 
på övre våningen. Således står lokalen tom och lokalen förblir i användning som stadens lokal. Byggnadens restvärde i 
balansräkningen 31.12.2013 uppgår till 174 887,61 euro.Brandskyddsfondens styrelse beslutade att i enlighet med 21 § i 
statsunderstödslagen av Lojo stad återkräva 33 540 euro av det understöd som beviljats för byggande av Sammatti 
brandstation genom beslut 176/725/95. På det återkrävda beloppet beslutas att lägga till den upplupna dröjsmålsräntan 
på 2 128,50 euro för tiden 1.1.2009–30.6.2014 i enlighet med 24 § i statsunderstödslagen. Således är det totala 
återkrävda beloppet 35 668,50 euro. 

Heinäjoen VPK 10.9.2014 393,00 
Brandskyddsfonden har genom sitt beslut SM-2006–3240/Tu-3941, daterat 12.12.2006, beviljat Heinäjoen VPK ry 
1 311 euro i understöd för anskaffning av en begagnad släckningsbil utifrån totalkostnaderna på 3 270 euro. Enligt 
beslutsvillkoren är användningstiden för egendom som förvärvats med understöd 10 år. Heinäjoen VPK ry har i ett 
brev daterat 27.4.2014 meddelat att brandkårens släckningsbil 21.3.2013 har sålts till Esa Kauppinen för 4 800 euro. 
Äganderätten till släckningsbilen övergick till köparen 28.3.2013, då köpesumman hade betalts i sin helhet. 
Brandskyddsfonden beslutar att återkräva 393 euro av Heinäjoen VPK ry. Släckningsbilens totalpris vid 
inköpstidpunkten var 5 529 euro, från vilket överlåtelsepriset för den gamla bilen (släckningsbil Ford F 600 årsm. -66) 
på 2 250 euro har avdragits 21.5.2006. Släckningsbilens godtagbara kostnader har således varit 3 279 euro, för vilket 
understödet har utgjort 1 311 euro (40 %). Enligt beslutsförslaget är användningstiden för egendom som förvärvats 
med understöd från fonden 10 år. Fordonet såldes 21.3.2013, dvs. 3 år före användningstidens utgång. Det återkrävda 
beloppet är 393 euro (30 %) av det beviljade understödet (1 311 euro). 

Helsingfors stads räddningsverk 22.10.2014 58 404,00 
Brandskyddsfondens styrelse beslutade att i enlighet med 21 § i statsunderstödslagen av Helsingfors stad återkräva 
58 404 euro av det understöd som beviljats för byggandet av Steniusvägens räddningsskola genom beslutet 
2006/676/tu-3944/25.4.2006. Brandskyddsfondens beslut 2006/676/tu-3944, givet 25.4.2006, upphör att gälla genom 
detta beslut.Enligt utredningen har Helsingfors stads räddningsverk avstått från att använda fastigheten och sagt upp 
hyresavtalet 31.12.2013. Bidraget till Helsingfors stad för byggande av undervisningslokaler utbetalades i en rat 
15.12.2007. Sammanlagt 24 år återstår av den beslutsenliga användningstiden på 30 år för egendom som förvärvats med 
statsunderstöd, vilket ger vid handen ett kalkylmässigt resultat på 116 808 euro. Brandskyddsfondens styrelse anser att 
inga i 26 § 2 mom. i statsunderstödslagen avsedda särskilt vägande skäl har lagts fram i utredningen på grund av vilka 
understödet inte ska indrivas. Steniusvägens räddningsskola verkar numera på Busholmens räddningsstation, för vilken 
Brandskyddsfonden genom sitt beslut SMDnr/2009/746, daterat 21.4.2009, har beviljat maximalt understöd för 
byggnadsprojekt på 350 000 euro. Brandskyddsfondens styrelse anser dock att en indrivning av understödet till fullt 
belopp är oskäligt med hänsyn till beskaffenheten hos den egendom som förvärvats med statsunderstödet samt 
förändringen i omständigheterna. Man har inte avstått från Steniusvägens fastighet på eget initiativ, utan 
räddningsskolan har enligt sitt meddelande varit tvungen att flytta bl.a. på grund av hälsoskäl som bl.a. har orsakats av 
fukt- och ventilationsproblem i fastigheten. Av ovan nämnda anledningar och med hänsyn till det som föreskrivs i 26 § 
1 mom. i statsunderstödslagen anser Brandskyddsfondens styrelse att de givna utredningarna innehåller sådana i 26 § 1 
mom. i statsunderstödslagen avsedda anledningar på grund av vilka det återkrävda beloppet kan jämkas så att återkravet 
är 50 % av det kalkylmässiga återkravet, sammanlagt 58 404 euro. 

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

Brandskyddsfondens styrelse föreslår att överskottet för 2014 på 692 774,45 euro upptas i 
fondens eget kapital. Efter överföringen uppgår fondens eget kapital till 6 909 551,78 euro.  
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2. Brandskyddsfondens intäkts- och kostnadskalkyl 

    

      

       

    

01.01.2014 - 

31.12.2014      

01.01.2013 - 31.12.2013       

     

  

     

  

INTÄKTER AV VERKSAMHET 

    
       KOSTNADER AV VERKSAMHET 

    
 

Material, förnödenheter och varor 

    
  

Inköp under räkenskapsperioden 2038,67 

 

5309,68 

 
 

Personalkostnader 24 248,18 

 

24 179,96 

 
 

Hyror 1 682,00 

 

60,00 

 
 

Köpta tjänster 283 650,84 

 

306 629,90 

 
 

Övriga kostnader 6 668,00 -318 287,69 5 815,94 -341 995,48 

       ÅTERSTOD I 

 

-318 287,69   -341 995,48 

       FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 

    
 

Finansiella intäkter 2 128,50 2 128,50 0,00 0,00 

       EXTRAORDINÄRÄ INTÄKTER OCH KOSTNADER 

    
       ÅTERSTOD II 

 

-316 159,19 

 

-341 995,48 

       ÖVERFÖRINGSEKONOMINS INTÄKTER OCH KOSTNADER 

 
 

Intäkter 

    
 

Kostnader 

    
  

För kommuner 4 543 651,00 

 

4 018 591,00 

 
  

För näringslivet 64 306,00 

 

213 718,39 

 
  

För icke-vinstsyftande samfund 1 977 571,38 

 

4 052 923,00 

 
  

För budgetekonomin 2 972 272,00 

 

382 466,00 

 
  

För hushållen 38 710,00 

 

4 000,00 

 

  
Återbär. på överföringsekonomikostnader -94 697,00 -9 501 813,38 -9 671,00 

-8 662 

027,39 

       

ÅTERSTOD III 

 

-9 817 972,57 

 

-9 004 

022,87 

       INTÄKTER AV SKATTER OCH OBLIKATORISKA BETALNINGAR 

 

 
Skatter och avgifter av skattenatur 10 521 384,14 

 

10 005 

358,76 

 

 

Betalda mervärdesskatter -10 637,12 10 510 747,02 -7 137,67 

9 998 

221,09 

       RÄKENSKAPSPERIODENS INTÄKTS-/KOSTNADS- 692 774,45 

 

994 198,22 

ÅTERSTOD 
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3. Brandskyddsfondens balansräkning    

 

 

    31.12.2014                     31.12.2013 

AKTIVA 

     
         
 

NATIONALFÖRMÖGENHET 

     

 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH ÖVRIGA 

LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR 

     
 

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 

     
 

MATERIELLA TILLGÅNGAR 

     

 

VÄRDEPAPPER INGÅENDE I 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGARNA OCH ÖVRIGA 
LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR 

     

 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH ÖVRIGA 
LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR SAMMANLAGT 

     
         
 

VÄRDERINGSPOSTER 

     
 

OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR 

     
 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 

     
 

LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR 

     
 

KORTFRISTIGA FORDRINGAR 

     
  

Aktiva resultatregleringar 10 519 809,95 10 519 809,95 

 

10 005 781,76 10 005 781,76 

 

VÄRDEPAPPER INGÅENDE I 
FINANSIERINGSTILLGÅNGARNA OCH ÖVRIGA 

KORTFRISTIGA PLACERINGAR 

     

 

KASSA, BANKTILLGODOHAV. OCH ANDRA 
FINANSIERINGSMEDEL 

     
  

Kontofordran på staten 7 319 990,62 7 319 990,62 

 

6 289 178,02 6 289 178,02 

 

OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR 

SAMMANLAGT 

 

17 839 800,57 

  

16 294 959,78 

         AKTIVA SAMMANLAGT 

 

17 839 800,57 

  

16 294 959,78 

         

         

 

  

   
31.12.2014 

 

31.12.2013 

PASSIVA 

     
         
 

EGET KAPITAL 

     
  

Fondens kapital 6 575 274,74 

  

6 575 274,74 

 

  
Förändringar i kapitalet från tidigare räkenskapsperioder -358 497,41 

  

-1 352 695,63 

 

  

Räkenskapsperiodens intäkts/kostnadsåterstod 692 774,45 6 909 551,78 

 

994 198,22 6 216 777,33 

 

RESERVERINGAR 

     
 

VÄRDERINGSPOSTER 

     
 

FRÄMMANDE KAPITAL 

     
 

LÅNGFRISTIGT 

     
 

KORTFRISTIGT 

     
  

Leverantörsskulder 529 868,00 

  

317 749,33 

 

  

Poster som skall redovisas vidare 1 666,79 

  

1 487,92 

 

  

Resultatregleringar 10 398 714,00 

  

9 758 771,00 

 

  

Övriga kortfristiga skulder 0,00 10 930 248,79 

 

174,20 10 078 182,45 

         
 

FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 

 
10 930 248,79 

  

10 078 182,45 

         PASSIVA SAMMANLAGT 

 
17 839 800,57 

  

16 294 959,78 

          

4. Brandskyddsfondens finansieringanalys 2014 
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1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012 

EGEN VERKSAMHET 

   Brandskyddsavgifter 10 521 384,14 10 005 358,76 9 565 934,57 

Försäljning av tjänster, hyror, bruksersättningar och övriga 

intäkter från verksamheten 0,00 0,00 0,00 

Ränteinkomster och intäktsföring av vinst 2 128,50 0,00 0,00 

Utgifter för köp av varor och tjänster -285 689,51 -311 939,58 -320 470,88 

Personalkostnader -24 248,18 -24 179,96 -23 689,55 

Övriga utgifter -18 987,12 -13 013,61 -27 614,77 

PENNINGFLÖDET FRÅN EGEN VERKSAMHET 10 194 587,83 9 656 225,61 9 194 159,37 

    ÖVERFÖRINGSEKONOMI  

   Överföringsekonomins inkomster 94 697,00 9 671,00 0,00 

Inkomstöverföringar till kommuner -4 543 651,00 -4 018 591,00 -4 186 004,00 

Inkomstöverföringar till näringslivet -64 306,00 -213 718,39 -259 116,00 

Inkomstöverföringar till hushåll -38 710,00 -4 000,00 -30 000,00 

Övriga inkomstöverföringar inom landet -4 949 843,38 -4 435 389,00 -4 791 680,00 

PENNINGFLÖDET FRÅN 

ÖVERFÖRINGSEKONOMIN -9 501 813,38 -8 662 027,39 -9 266 800,00 

    INVESTERINGAR 0,00 0,00 0,00 

    FINANSIERING 

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

Förändring i skuld 852 066,34 -372 684,72 648 554,27 

PENNINGFLÖDET FRÅN FINANSIERINGEN 852 066,34 -372 684,72 648 554,27 

     = FÖRÄNDRING I LIKVIDA MEDEL 1 544 840,79 621 513,50 575 913,64 

    LIKVIDA MEDEL 1.1. 16 294 959,78 15 673 446,28 15 097 532,64 

LIKVIDA MEDEL 31.12. 17 839 800,57 16 294 959,78 15 673 446,28 
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          Bilada 1 till Brandskyddsfondens bokslut Redovisningsprinciper för bokslutet och jämförbarhet 

 

          

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

  

         

 

Brandskyddsfondens bokslut har upprättats i enlighet med finansministeriets och statskontorets bestämmelser 

och anvisningar. 

          

          

 

Lönekostnaderna för fondens sekretariat ingår i Inköp av tjänster på abf-konto 43950000 Inköp av tjänster  

 

från statliga ämbetsverk och inrättningar. Sekretariatets personalkostnaderna jämte bikostnader uppgick under 

berättelseåret 

 

till 229.026,78 euro och år 2013 till 232.769,15 euro. 

    

          

          Jämförbarhet med tidigare år  

      

          

 

Bokslutet för 2014 är jämförbart med bokslutet för 2013. 
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Bilaga 2 till Brandskyddsfondens bokslut: Plan för användning av fondens medel 
              

  2014 2013 2012   

   - siffrorna i euro Plan  Utfall Plan  Utfall Plan  Utfall 

1. Allmänna understöd till 
räddningsbranschens 
organisationer 

2 770 000 2 770 000 2 720 000 2 720 000 2 715 000 2 715 000 

2. Specialunderstöd till 
byggprojekt 

4 000 000 2 323 662 3 710 000 2 320 876 3 000 000 3 510 600 

3. Specialunderstöd till 
materielanskaffning 

ingår i avsnitt 

2. 
1 733 346 ingår i avsnitt 

2. 
1 406 383 1 150 000 910 932 

4. Andra specialunderstöd 2 650 000 2 777 400 2 650 000 2 376 596 2 650 000 2 574 897 

4.1. Läromedel            n/a 21 360            n/a 83 600            n/a 325 084 

4.2. Databehandling            n/a 886 810            n/a 464 040            n/a 257 700 

4.3. Forskning och utveckling            n/a 808 420            n/a 934 410            n/a 1 026 563 

4.4. Upplysning och rådgivning            n/a 839 500            n/a 722 246            n/a 836 550 

4.5. Andra projekt            n/a 178 600            n/a 171 300            n/a 127 000 

4.6. Standardisering            n/a 0            n/a 0            n/a 0 

4.7. Stipendier            n/a 42 710            n/a 1000            n/a 2 000 

5. Avtalsbrandkårers anskaffning 
av småmateriel  

340 000 265 274 330 000 243 882 300 000 350 517 

6. PEKE-arbetsstationer ingår i avsnitt 

3. 
0 ingår i avsnitt 

3. 
6 710 ingår i avsnitt 

3. 
152 844 

7. Administrationskostnader 345 000 318 288 330 000 341 995 340 000 351 255 

Totalt 10 105 000 10 187 970 9 740 000 9 416 442 10 155 000 10 566 045 
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Bilaga 3 till Brandskyddsfondens bokslut Specifikation av 

personalkostnader 

 

    2014 2013 

      

Personalkostnader 19 929,00 20 077,00 

      Löner och arvoden 19 929,00 20 077,00 

   

   

   
Lönebikostnader 4 319,18 4 102,96 

       Pensionskostnader 3 814,34 3 611,73 

     Övriga lönebikostnader 504,84 491,23 

Sammanlagt 24 248,18 24 179,96 
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Bilagor 4-14 till Brandskyddsfondens bokslut för 2014 
  

       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 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 att anmäla 

Bilaga 10 

Statliga borgensförbindelser, statsgarantier och andra mångåriga 

ansvarsförbindelser Inget att anmäla 

Bilaga 11 Fonderade medel i balansräkningen 

   

Inget att anmäla 

Bilaga 12 Fonderade medel som inte ingår i balansräkningen 

 

Inget att anmäla 

Bilaga 13 Förändringar i skulden 

    

Inget att anmäla 

Bilaga 14 

Maturitetsfördelning och duration när det gäller 

skulden 

 

Inget att anmäla 

 


