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AVTALSBRANDKÅRERNA 
– EN BETYDELSEFULL FAKTOR

VARJE MEDBORGARE i Finland kommer i nå-
got skede av sitt liv i kontakt med samhällets 
säkerhets- och trygghetsorganisationer. Av 
dessa erbjuder  räddningsväsendet bland an-
nat sådanA tjänster som rådgivning och sprid-
ning av säkerhetsinformation, övervakning av 
exempelvis brand- och utrymningssäkerheten 
i fastigheter samt räddningsverksamhet som 
tar sig uttryck i form av alarmuppdrag. 

I PRAKTIKEN hör till räddningsväsendets 
uppgifter alla brådskande situationer som på 
land eller insjöar hotar människor, djur och 
egendom.

RÄDDNINGSVÄSENDET I FINLAND är 
kommunal verksamhet som kommunerna 
enligt lag skall sköta i samarbete. Utgifterna 
för räddningsväsendet utgör 1,0 – 1,5 % av 
kommunernas totalkostnader. 

AVTALSBRANDKÅRERNAS ANDEL av den 
egentliga räddningsverksamheten är bety-
dande. De sköter räddningsuppdragen på 
områden som utgör ca. 90 % av ytan i vårt 
land. Där bor ca. 46 % av finländarna. I de 
största städerna verkar avtalsbrandkårerna i 
första hand som stöd för yrkesbrandkårerna 
och som reserv vid omfattande eller över-
lappande olyckssituationer. Avtalsbrandkå-
rister deltar i ca. 60 % av räddningsväsen-
dets årliga alarmuppdrag.
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ARBETSFÖRDEL- 
NINGEN INOM 
RÄDDNINGS- 
VÄSENDET

STATENS 
ANDEL

STATEN ANSVARAR i fråga om räddningsväsendet 
för utvecklandet av lagstiftningen samt för styr-
ningen och ledningen av verksamheten.  

FÖR UPPGIFTERNA ANSVARAR i praktiken inri-
kesministeriets räddningsavdelning och region-
förvaltningsverken (Södra Finland, Östra Finland, 
Lappland, Sydvästra Finland, Västra och Inre 
Finland samt Norra Finland).

STATEN ANSVARAR vid Räddningsinstitutet i 
Kuopio för utbildningen av yrkespersonalen.

STATENS NÖDCENTRALSVERK med sina sex nöd-
centraler (Uleåborg, Vasa, Kuopio, Björneborg, 
Åbo och Kervo) förmedlar meddelandena om 
uppdragen till de olika myndigheterna.

FÖR RÄDDNINGSVÄSENDETS DEL uppgår utgifter-
na för den statliga förvaltningen till ca. 80 miljo-
ner euro, innefattande bland annat kostnaderna 
för räddningsavdelningen, regionförvaltnings-
verken (räddningsväsendet och beredskapen), 
Räddningsinstitutet och Nödcentralsverket.

www.pelastustoimi.fi

80 milj. 
EURO
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TECKENFÖRKLARING

 Nödcentral
 Kervo 
 Kuopio
 Uleåborg
 Åbo
 Vasa

   Nödcentralsverket
 Björneborg

   Regionförvaltningsverk
 Tavastehus
 St.Michel
 Uleåborg
 Rovaniemi
 Åbo
 Vasa
 (+ sidoverksamhetsställen)

  Räddningsinstitutet
 Kuopio

 IM:s räddningsavdelning
 Helsingfors
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ARBETSFÖRDELNINGEN INOM 
RÄDDNINGSBRANSCHEN

KOMMUNERNAS 
ANDEL

I FINLAND FINNS DET 22 regionala räddningsverk som 
gemensamt upprätthålls av kommunerna. Landskapet Åland 
har tills vidare två separata kommunala räddningsmyndighe-
ter samt en ordinarie brandkår och i kommunerna samman-
lagt 18 avtalsbrandkårer.
 
RÄDDNINGSVERKEN ANSVARAR inom sitt respektive om-
råde för säkerhetsinformationen till medborgarna. Verken 
upprätthåller personal- och redskapsresurserna för bered-
skapen att värna mot eldsvådor och olyckor samt utföra 
räddningsuppdrag. Räddningsverken ansvarar även för 
räddningsväsendets övervakningsuppgifter. Det ligger på 
verkens ansvar att varna befolkningen i farosituationer, och 
likaså att avvärja oljeskador och farliga ämnen till lands och 
på insjöområdena. En del av räddningsverken producerar 
även akutvårdstjänster.

VARJE RÄDDNINGSVERK har ett brandstationsnät som 
utvecklats i enlighet med regionens behov och förhållan-
den. Utgående från dessa stationer sköter man den egent-
liga släcknings- och räddningsverksamheten. Stationernas 
personal är antingen i huvudtjänst (112 stationer 24h) eller 
avtalspersonal (709 stationer). Därtill kommer 1 respektive 
18 stationer på Åland.

RÄDDNINGSVERKENS DRIFTSKOSTNADER är sammanlagt 
uppskattningsvis ca. 400 miljoner* euro per år. Avtalsbrand-
kårernas andel av räddningsverkens driftsutgifter är ca. 72,8 
miljoner euro per år, dvs. 18,2 %*. Totalkostnaderna för en 
avtalsperson är i medeltal 5 433 euro per år. För den ordina-
rie personalen i räddningsverkens tjänst är kostnaderna för 
en person 58 138 euro per år.

RÄDDNINGSVERKENS ADMINISTRATION sköts som 
ett arrangemang enligt antingen värdkommuns-, 
affärsverks- eller kommunförbundsmodellen. I Päi-
jänne-Tavastland och Lappland ansvarar landskaps-
förbundet för räddningsväsendets arrangemang (i 
form av kommunförbund).

VARJE RÄDDNINGSVERK har en räddningsnämnd 
eller en direktion sammansatt i enlighet med den 
politiska fördelningen.

400 milj. 
EURO

Driftsutgifter enligt 
budgeten 2015  €/ invånare

1. Helsingfors 66,15
2. Västra Nyland 64,28
3. Mellersta Nyland 60,18
4. Östra Nyland 100,45
5. Egentliga Finland 71,41
6. Egentliga Tavastland 64,86
7. Päijänne-Tavastland 86,24
8. Kymmenedalen 87,20
9. Södra Karelen 81,64
10. Södra Savolax 82,54
11. Mellersta Finland 79,35
12. Birkaland 69,99
13. Satakunda 94,38
14. Södra Österbotten 85,48
15. Österbotten 75,28
16. Mellersta  
      Österbotten

82,58

17. Norra Savolax 73,60
18. Norra Karelen 72,63
19. Ådalarna 94,86
20. Kajanaland 93,68
21. Uleåborg- 
      Nordostlandet

62,77

22. Lappland 90,39
Medeltal: 74,63

*Uppskattningen är uppgjord på 
basen av förhållandena år 2009.
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TECKENFÖRKLARING
  Husbondekommun – Bokföringsenhet
  Husbondekommun – Affärsverk
 Kommunförbund

www.pelastustoimi.fi/
pelastustoimi/
pelastuslaitokset

22. LAPPLAND

21. ULEÅBORG-NORDOSTLANDET

20. KAJANALAND

19. ÅDALARNA

15. ÖSTERBOTTEN

14. 
SÖDRA ÖSTERBOTTEN

16. 
MELLERSTA 

ÖSTERBOTTEN

13. SATAKUNDA

11. 
MELLERSTA FINLAND

12. 
BIRKALAND

6. EGENTLIGA 
TAVASTLAND

7. PÄIJÄNNE-
TAVASTLAND

5. EGENTLIGA 
FINLAND

3. MELLERSTA 
NYLAND

10. 
SÖDRA SAVOLAX

9. SÖDRA KARELEN

8. KYMMENEDALEN

4. ÖSTRA NYLAND

1. HELSINGFORS

17. NORRA SAVOLAX
18.

NORRA KARELEN

2. VÄSTRA NYLAND
ÅLAND
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BRAND-
KÅRENA

PÅ FINSKA FASTLANDET (inklusive skär-
gården) finns det 491 avtalsbrandkårer 
i form av en FBK-förening, 18 arbets-
platsbaserade avtalsbrandkårer och 200 
avtalsbrandkårer med deltidspersonal 
(personliga avtal med räddningsverket). 
På Åland finns det 18 avtalsbrandkårer 
i FBK-form. I avtalsbrandkårerna verkar 
sammanlagt 13 400 alarmeringsdugliga 
personer på vilka det ställs enhetliga krav 
beträffande utbildning och behörighet 
och som likaså övar och deltar i alarm-
uppdrag på enahanda grunder. Enda 
skillnaden ligger i personalens juridiska 
relation till räddningsverket. Verksam-
heten baserar sig på frivillighet.

DE MED HELTIDSANSTÄLLD PERSONAL 
hela dygnet (24h) bemannade brand-
stationernas antal på fastlandet är 112. 
Dessutom finns det på Åland en brand-
station bemannad 24h. I Finland finns det 
cirka 4 000 ordinarie brandmän av vilka 
cirka 800 samtidigt i respektive arbets-
skift.

709+18
AVTALSBRANDKÅRER

13 400
ALARMERINGSDUGLIGA 
AVTALSBRANDKÅRISTER
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4 000
BRANDMÄN I HELTIDSTJÄNST

112+1
BRANDSTATIONER MED 

BEMANNING 24 H
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AVTALS-
BRANDKÅR 
I FBK-FORM

EN FBK är en på frivillighet baserad 
avtalsbrandkår i föreningsform, där för-
eningen ingått avtal med räddningsverket 
om att producera släcknings-, räddnings- 
och övriga separat avtalade tjänster. Till 
dessa hör bl.a. första delvårdsverksamhet 
som erbjuds av cirka 200 FBK-föreningar. 

I EN FBK finns det vid sidan av den avdel-
ning som utför alarmuppdrag vanligen 
även ungdoms-, dam-, veteran- och 
annan verksamhet som stöder kärnverk-
samheten. 

ÅRSBUDGET 
I MEDELTAL30 000 

EURO
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FÖRENINGEN HAR 
AVTAL MED RÄDDNINGS-
VERKET.

Manskapsbil

Båt + 
trailer

Släpvagn Styrelse och medlemmarnas 
allmänna möte.

Kårchef och 
ordförande

70 
medlemmar,  
av vilka i alarmavdelningen 

20
i ungdomsavdelningen 

15
i övriga avdelningar 

25
i damavdelningen 

10

EN TYPISK FBK
Station

Tankbil1

1

Släckningsbil1

1

1
1
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AVTALS-
BRANDKÅR 
MED DIREK-
TA PERSON-
AVTAL
(“PBK”)

PERSONALEN HAR direkta arbetsavtal 
med räddningsverket. Till övriga delar 
verkar brandkåren som en FBK. Många 
brandmannaföreningar eller brandklub-
bar har även ungdoms-, dam- och vete-
ranverksamhet samt annan verksamhet 
som stöder kärnuppgiften. 

DELTAGANDET I ALARMUPPDRAG 
baserar sig på avtal på samma sätt som i 
avtalsbrandkårerna i FBK-form. 

NÄSTAN ALLA DESSA BRANDKÅRER 
deltar även i första delvårdsuppdrag.
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Styrelse och medlemmarnas 
allmänna möte

En del av brandmannaföreningarna har även 
dam-, ungdoms– och veteranverksamhet.

BRANDMANNAFÖRENING 
ELLER -KLUBB

Ordförande

Alarmeringsdugliga 

20

EN TYPISK
“PBK”

Station
1

PERSONALEN HAR DIREKTA 
PERSONLIGA AVTAL MED 
RÄDDNINGSVERKET.

Manskapsbil

Båt + 
trailer

Släpvagn

Tankbil1

Släckningsbil1

1

1
1
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D
ET

 Å
RL

IG
A ANTALET ALARMUPPGIFTER ÄR 110 000

BRAND-
KÅRERNAS 
UPPGIFTER

70 000

40 000

1 MIN

ORDINARIE BRANDKÅR

5 MIN

FBK/PBK

där avtalsbrandkårer 
är med

Yrkesbrandkårerna

Enheternas 
utryckningstid 

Enheternas 
utryckningstid 

I FINLAND utför räddningsväsendet 
cirka 

110 000 
alarmuppdrag per år. Av dem deltar 
avtalsbrandkårerna i cirka 

70 000
 uppdrag. 

PERSONALEN I EN AVTALSBRAND-
KÅR tar sig till brandstationen då 
man mottagit alarm, klär på sig den 
personliga utrustningen och bemannar 
brandbilen. De flesta avtalsbrandkårer-
na rycker ut inom fem minuter.

EN ORDINARIE BRANDKÅR skall 
rycka ut inom en minut.
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D
ET

 Å
RL

IG
A ANTALET ALARMUPPGIFTER ÄR 110 000
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REDSKAP

TILL SITT FÖRFOGANDE har brandkå-
rerna i Finland huvudsakligen moderna 
redskap. I praktiken finns det på varje 
brandstation åtminstone en släcknings-
bil som är utrustad för olika släcknings- 
och räddningsuppgifter. Dessutom 
förfogar avtalsbrandkårerna över ett 
stort antal tank- och manskapsbilar. En 
del av fordonen och annan utrustning 
ägs av avtalsbrandkårerna. 
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UTBILDNINGEN

UTBILDNINGEN AV brandkårernas 
personal utgör en mångsidig helhet med 
allt från introduktion och grundkurser till 
krävande specialkurser.

FÖR GRUNDUTBILDNING OCH FORT-
BILDNING av avtalspersonalen ansvarar 
räddningsverken och de regionala rädd-
ningsförunden vilka i Finland är 13 till 
antalet. Brandkårerna själva ansvarar för 
övningar veckovis. 

FÖR UTBILDNINGEN AV ORDINARIE 
PERSONAL, nödcentralsdejourer och 
avtalsbrandkårernas befäl ansvarar Rädd-
ningsinstitutet. 

RÄDDAREXAMEN (90 sp) ger behörighet 
för ordinarie brandmans tjänst. Under-
befälsexamen (60 sp) ger behörighet 
för brandförmans tjänst och ingenjörs-
examen (YH) (240 sp) behörighet för 
befälstjänst.

EXAMEN FÖR NÖDCENTRALSDEJOUR 
(90 sp) utgör en förutsättning för arbete 
vid nödcentral.

UTBILDNINGEN AV 
RÄDDNINGSBRANSCHENS 

ORDINARIE PERSONAL

INGENJÖRSEXAMEN 
(YH) 

 (240 sp)

UNDERBEFÄLSEXAMEN
(60 sp)

RÄDDAREXAMEN
(90 sp)

EXAMEN FÖR 
NÖDCENTRALSDEJOUR

(90 sp)
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Kårchef
Industribrandchef

Äldre 
släckningsman

Släckningsman

Yngre 
släckningsman

Släckningsmanna-
praktikant

Enhetschef

Kårchefskurs för avtals-
brandkår (4 sp)

Enhetschefskurs
(87 h + 100 h)

Brandkårernas kurs i 
säkerhetskommunikation 

(20 h)

Brandkårernas kurs i 
förstarespons (32 h)

Kurs i farliga ämnen 
(20 h)

Förstahjälpskurs för 
brandkårer (32 h)

Kurs i yträddning 
(16 h)

Kurs i räddningsarbete 
(20 h)

Kurs i bekämpning av 
oljeskador (20 h)

Kurs i rökdykning 
(30 h)

Kurs i släckningsarbete 
(60 h)

Introduktion 
I, II och III

Brandkårens funktion i 
undantagsförhållanden 

(15 h)

Kurs i signaltrafik 
(12 h)

Kompletteringskurs för äldre 
släckningsman (16 h)

Brandkårernas motions-
utbildning och kondi-
tionstestning (15 h)

Kurs i psykisk förstahjälp 
(13 h)

Kurs i brandundersökning 
(14 h)

Kurser i hantering av 
fordon (á 17 h)

Kurs i lyft och firning av 
personal (19 h)

Kurser i röjning av 
skadade träd (á 13 h)  

Kompletteringskurs för 
enhetschef (30 h)

Fungera rätt vid 
brandlarmanläggning 

(12 h)

Kurs i räddning av djur 
(21 h)

Kurs i restvärdes-
räddning (8 h)

Kurs i användningen av 
övertändningssimulator 

(18 h)

Motorskötarkurs 
(11 h)

Kurs i bekämpning av 
skogsbränder (16 h)

CBRN-kurs (16 h)
(fd. Skyddsverksamhet under 

undantagsförhållanden)

Kurs i nedfirning och 
arbete på tak (20 h)

Kurs i stödfunktioner vid 
farliga ämnen (12 h)

Grundkurs för industri-
brandchef i sidotjänst

Grundutbildningen för avtalsbrandkårs chef

Grundutbildningen 
av underbefäl och 

övrigt befäl

Grundutbildning 
av manskap

Den grundutbildning 
som förutsätts i förord-

ningen SrF 407/2011

Förverkligas i brandkåren

Fortbildning av underbefäl

Fortbildning för manskap

UTBILDNINGSSYSTEMET FÖR DEN FRIVILLIG- 
OCH AVTALSPERSONAL SOM DELTAR 
I RÄDDNINGSVERKSAMHET

Utbildning-
systemet 

förnyas 2016!
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RÄDDNINGS-
VÄSENDET 
BETJÄNAR

• Rådgivning
• Upplysning
• Utbildning
• Säkerhets- 
   kommunikation
• Övervakning
• Information
• Släcknings- och  
   räddningsverksamhet
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BEGREPP INOM 
RÄDDNINGS-
BRANSCHEN

AVTALSBRANDKÅR
En avtalsbrandkår bildas på basen av ett föreningsavtal (FBK) 
eller så att personalen står i direkt avtalsförhållande till 
räddningsverket. Beträffande själva grunduppgiften är av-
talsbrandkårsverksamhet inte frivillig eller hobbyverksamhet 
utan regleras av den förpliktelse som avtalet innebär. Inom 
en avtalsbrandkår gör man även en mängd frivilligt arbe-
te och då kan det som inte är avtalsbrandkårsverksamhet 
karakteriseras som hobbyverksamhet. En avtalsbrandkårist 
verkar i allmänhet på basen av frivillighet.

FBK
En frivillig brandkår (Obs! inte ”fribrandkår”) är en förening 
som grundats för brandkårsverksamhet. En frivillig brandkår 
kan vara indelad i avdelningar såsom bl.a. alarmavdelning, 
damavdelning och ungdomsavdelning.

AVTALSBRANDKÅR BASERAD PÅ 
PERSONLIGA AVTAL
En avtalsbrandkår bildas även då enskilda personer ingår  
personliga avtal med det regionala räddningsverket. Brand-
kårer baserade på personliga avtal kallades tidigare halvordi-
narie brandkårer. Dessa avtalsbrandkårister har ofta en egen 
brandmannaförening eller brandklubb och där utför man 
även frivilligarbete.

ARBETSPLATSBRANDKÅR 
är en brandkår där personalen deltar i räddningsväsen-
dets uppgifter närmast inom den egna arbetsplatsen. Som 
arbetsplatsbrandkårer kan nämnas industribrandkårer (IBK), 
anstaltsbrandkårer (ABK), militärbrandkårer (MBK) och 
flygstationers brandkårer. En arbetsplatsbrandkår kan även 
verka som avtalsbrandkår inom det regionala räddningsvä-
sendet

BRANDKÅRSAVTAL 
är ett avtal som en frivillig brandkår eller en arbetsplats-
brandkår ingår med regionens räddningsväsende och där 
man förbinder sig att sköta uppgifter som enligt bestämmel-
serna hör till räddningsväsendets verksamhetsområde.
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BEREDSKAPSBRANDKÅR
En beredskapsbrandkår definieras som en en brandkår som utgör den 
enda brandkåren inom sitt influensområde eller som i regel deltar i alla 
alarmuppdrag inom sitt verksamhetsområde. Kontroll- och säkrings-
uppdragen kan då skötas av exempelvis regionens myndighets- eller 
motsvarande dejour. Med influensområde menas det område i vars 
alarmuppdrag brandkåren i regel deltar. 

KOMPLETTERINGSBRANDKÅR
En kompletteringsbrandkårär en brandkår som kompletterar en bered-
skapsbrandkår och som alarmeras till huvuddelen av de brådskande 
uppdragen inom sitt influensområde. 

STÖDBRANDKÅR
En stödbrandkår är en brandkår som i regel alarmeras till uppdrag som 
stöder beredskaps- och stödbrandkårer. Brandkåren skall dock ha för-
måga att självständigt sköta vanliga släcknings- och räddningsuppgifter. 
En brandkår som är specialiserad för någon viss uppgift kan räknas som 
stödbrandkår även om den inte har beredskap att sköta brandkårers 
gängse uppdrag. 

RESERVBRANDKÅR
En reservbrandkår är en brandkår som kompletterar andra brandkårer 
och som närmast alarmeras till större bränder, omfattande olyckor 
eller icke brådskande uppdrag. 

ANNAN BRANDKÅR
En annan brandkår är en brandkår där tyngdpunkten för verksamheten 
ligger på annat än beredskap för alarmuppdrag, eller en brandkår som 
inte fyller de krav som ställts nationellt eller regionalt. Utryckningsti-
den eller utryckningsstyrkan för dess första enhet har inte definierats. 

FINLANDS AVTALSBRANDKÅRERS FÖRBUND RF (SSPL) är förbundet för 
avtalsbrandkårerna vars verksamhet baserar sig på frivillighet. Med-
lemssamfunden utgörs av frivilliga brandkårer (FBK), brandmannaför-
eningar inom brandkårer baserade på personliga avtal samt arbets-
platsbrandkårer.

RÄDDNINGSBRANSCHENS CENTRALORGANISATION I FINLAND RF är 
en allmännyttig sakkunnig- och biståndorganisation inom räddnings- 
och säkerhetsbranschen.

FINLANDS BRANDBEFÄLSFÖRBUND RF är en ideell förening för person-
medlemmar som hör till de ordinarie och avtalsbrandkårernas befäl.

DE REGIONALA RÄDDNINGSFÖRBUNDEN (13 st) ansvarar för sin del 
för utbildningen av avtalspersonal och för övriga tjänster som stöder 
brandkårsverksamheten. 
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