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AFFÄRSVERKET ÖSTERBOTTENS RÄDDNINGSVERK 2018 

 
1. Räddningsdirektörens översikt 
 

Det första året med det uppdaterade servicenivåbeslutet och den nya direktionen är bakom oss. 
Extrema väderfenomen gjorde att antalet uppdrag steg väsentligt. De på våren upplevda flöden och 
sommarens skogsbränder krävde många resurser, som vi systematiskt har eftersträvat att utveckla. 

Räddningsväsendets reformprojekt slutfördes. I januari det kommande året så öppnas resultaten 
från delprojekten. På basen av dessa rapporter skall de viktigaste lyftas fram för granskning 
tillsammans med landskapsreformen. Reformprojektets målsättning är att sammanföra de 
kommande landskapens och räddningsväsendets verksamheter. Förändringarna som kom till i 
räddningslagen stadfästes innan årsskiftet, varav de mest betydelsefulla var 
oljebekämpningsuppdragens nyorganisering, vari räddningsväsendets och gränsbevakningens 
ansvar för ledningen av fartygsolyckor på havsområden ökar samt befriandet av sotningen,  det vill 
säga att sotningsdistrikten upphör under en övergångsperiod vid räddningsverkens områden. 
Landskapsreformens beredning har blivit långsammare och det känns som så att framtiden för 
landskapens räddningsväsende löser sig innan riksdagsvalet som ordnas på våren. 

Antalet räddningsuppdrag var 25% högre än långtidsmedeltalet. Denna gång kunde dödsbränderna i 
räddningsverksamheten undvikas trots att antalet byggnadsbränder steg litet. Operativa tiderna och 
beredskapstiderna var på en god nivå. Detta beskriver den första enhetens tillgänglighetstid till 
objektet bra, som var cirka åtta minuter (8:22).  Tiden för att hjälp erhålls i akuta uppdrag sjönk till 
under femton minuter.  

Tillsynen, styrningen och informationen gällande byggande innehöll över 4600 åtgärder.  När man 
granskar tillsynen så var egentillsynens svarsprocent 84% och tillsynsprocenten på brandsyn av 
specialobjekt 90% är lågt, eftersom man upptäckte brister i riktande av brandtillsyner, och detta 
konstaterades först i slutet av året.  I förverkligandet av säkerhetsinformeringen så följdes den 
nationella linjen på cirka 15% av områdets invånarantal. Speciellt så främjades användningen av 
sociala medier (FB).  

Vasa Sjukvårdsdistrikt som är den ordnande parten av förstavården har varit nöjd med samarbetet.  
Antalet första delvårdsuppdrag ökade med 7% och närmar sig gränsen 600 uppdrag (570 st.).  

Räddningsverkets ekonomi kommer att lämna på ett underskott.  Det går att bemästra eftersom de 
tidigare årens överskott gott täcker underskottet från resultatet i år. Kommunernas betalningsandel 
var 73,84 €/invånare.    

 
Tero Mäki  
räddningsdirektör 
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2. Förvaltning 
 

2.1. Verksamhetsidé 
 
Österbottens räddningsverk sköter om förebyggandet av olyckor och räddningsverksamheten på 
området med mål att uppnå en bra säkerhetskultur, färre olyckor och mindre skador, en snabb och 
effektiv hjälp vid olyckor och i undantagsförhållanden samt ett aktivt samarbete. 
 
2.2. Visionen är ”För ett bra liv i en trygg vardag” 

Enligt räddningsverkets vision råder det en bra säkerhetskultur inom Österbotten, där var och en tar 
ansvar för verksamhetsomgivningens säkerhet och förebygger olyckor med hjälp av samhällets 
stödnät. 
 
2.3. Räddningsverkets organisation 

Österbottens räddningsverks medlemskommuner har i ett samarbetsavtal från år 2004 kommit 
överens om att sköta de lagstadgade uppgifterna inom räddningsverksamheten och 
oljebekämpningen vilka är på kommunernas ansvar. Från år 2013 har räddningsverket haft ett avtal 
med Vasa sjukvårdsdistrikt om att sköta den prehospitala akutsjukvården på hela området, förutom i 
Storkyro och Pedersöre. Dessutom har man avtal om att delta i första insats-verksamheten och 
trygghetstelefontjänsten.  
 
Räddningsverkets verksamhet är uppdelat på fyra resultatområden: räddningsverksamheten, 
oljebekämpningen, den avgiftsbelagda serviceverksamheten samt den prehospitala akutsjukvården. 
Räddningsverkets organisation är uppdelad på två verksamhets-/ ansvarsområden samt en 
stödfunktion: 

- verksamhetsområde 1: Storkyro, Laihela, Korsholm och Vasa, 
- verksamhetsområde 2: Pedersöre, Nykarleby, Vörå, Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Malax, 

Närpes samt av Korsholm Solf och Helsingby brandkårer. 
- gemensamma funktioner, bla. direktionen, personal- och ekonomiförvaltning, samt 

upphandling och service. 
 
2.4. Affärsverket Österbottens räddningsverks direktion 
 
Inom Vasa stads organisation är räddningsverket placerat i stadens centralförvaltning, under 
stadsdirektör Tomas Häyry.  
 
Under år 2018 möttes räddningsverkets direktion fyra gånger. Dessutom ha genomförts en 
kommunrunda under försommaren på 5 orter. Direktionens ordförande är May-Gret Axell från Vasa 
och viceordförande Tapio Nyysti från Laihela. Föredragande är räddningsdirektör Tero Mäki och 
sekreterare Peter Dahlström. Som stadsstyrelsens representant har varit Johan Kullas. Direktionens 
medlemmar är:    
 
Kommun Ordinarie medlem Ersättare 
Pedersöre:   Joakim Lasén   Christine Sten 
Nykarleby:  Gunnar Backlund   Marlene Lindgren 
Vörå:  Karita Ohlis  Sigfrid Hannus  
Vasa:   May-Gret Axell  Ville Jussila 
  Kaisa Ranta/Karita Blom  Marko Kuusilehto 
  Juha Dahlbo  Leena Tulimaa 
  Dick Jungerstam  Ulla Salmenheimo-West 
Laihela:  Tapio Nyysti  Samuli Vainionpää 
Korsholm:  Rolf Sund  Alf-Martin Haagensen 
Storkyro:  Petri Tapio  Mauno Hölsö 
Kaskö:   Meri Markkanen  Kirsi Mertala 
Malax:  Carola Bengs-Lattunen  Sture Skinnar 
Korsnäs:  Lars-Erik Nylund  Katarina Holmkvist 
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Närpes:  Anette Snickars  Kenneth Högback 
Kristinestad:  Nicklas Pärus  Sebastian Ingves 
 
För Vasa stads, liksom för räddningsverkets revision ansvarar BDO Audiator Ab, med Minna 
Ainasvuori, OFGR, GR, som ansvarig revisor. 
 
2.5. Personal 

Mål/principer för 
verksamheten härledda från 
stadens strategiska mål 

Resultatområdets centrala mål 
för år 2018 

Uppnående av målet      

Välmående kommuninvånare / 
Finlands tryggaste stad 
(område)/ Två- och flerspråkiga 
tjänster/Kunnig arbetskraft. 

Ansvarets/förverkligandets 
implementering till olika nivåer 

Nej. En delorsak är 
uppgiftsförändringarna i 
organisationen.  

 Planmässig informering          Resultatet från enkäten har 
implementerats till hela 
området. 

 Uppdatering av personalens 
kunskapskartläggningar 
 
Noggrannare genomföring av 
anvisningsenliga övningar   
 
Noggrannare uppföljning av 
utbildningsplanen för 2018 

Nej. Under arbete år 2019 
 
 
Förverkligat till 80% 
 
 
Inte i aktivt bruk, basproblem i 
den verkliga Promeron 
databasen.    

 Personalens utvecklingssamtal  I huvudsak ja men brister 
finns.  En del av 
bedömningarna har gjorts i 
gruppen.  

 Etablering av de nya anvisningarna 
i verksamheten, till förmän och 
företagshälsovården om 
utvärdering av funktionsförmågan. 
Förbättrande av avtalspersonalens 
funktionsförmåga 

Direktiven har tagits i bruk  
 
 
 
”Bra kondition genom livet” – 
Kursen har förverkligats 
planenligt.  

 Fortsättningen av ”Pera”-projektet 
2/3 bl.a. fastigheterna slutförs (Pera 
= Riskbedömning av 
räddningsväsendet ur 
arbetarskyddets synvinkel) 
 
Elektroniskt anmälningsförfarande 
för avvikande anmälningar. 

I slutet av år 2018 färdigt till  
ca 60% (målet 90%) Själva 
användningen av programmet 
till arbetsskyddets behov har 
etablerat sig i personalens 
användning.  
PERA-rapporterna – 
Tillgängliga till 100%. Inga 
utredningar under arbete 
förutom anmälningarna i 
anslutning till inomhusluften.  

 
Personaltabellen finns i bilagan, under punkt 11. I tabellen har angetts tillsatta tjänster och 
befattningar, ordinarie, tidsbundna och personer med bisyssla. Pga balanserandet av ekonomin, 
personalomsättningen och tillgången på personal så har en del tjänster tidvis varit obesatta  
   
Personer ”I bisyssla” avser räddningsverkets räddningspersonal i bisyssla, som har arbetsavtal med 
räddningsverket. I personalresursen ingår även ca 355 medlemmar i de frivilliga 
brandkårsföreningarna, med vilka räddningsverket har brandkårsavtal i Pedersöre (Esse och 
Purmo), Vörå, Kristinestad (Lappfjärd), Korsholm samt Vasa. Dessutom har räddningsverket ett avtal 
med ABB industribrandkår. 
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2.6. Verksamhetsutrymmen 

Räddningsverket hyr sina utrymmen av kommunerna samt dessutom av några privata hyresvärdar. 
Antalet hyresobjekt var i slutet på året 52 st, med sammanlagt 19.230 m2. En del av dessa är förråd, 
närmast för oljebekämpningen.  
 
 
3. Väsentliga förändringar i verksamheten och ekonomin 

Räddningsverkets verksamhet har fortsatt i samma omfattning som tidigare. Kommunfinansieringen 
är nu för femte året på samma nivå, dvs samma som är 2013. Balanserandet av ekonomin 
underlättas av att kostnadsutvecklingen saktat av, men kostnadshöjningarna har blivit fler på senare 
tid. Löneförhöjningen vid årsskiftet samt en överraskande stor förtidsavgift för pension ansträngde 
ekonomin i slutet av året.   
 
Avsikten var att räddningsverken skulle övergått till de nya landskapsorganisationerna from år 2020. 
Så händer ändå inte när den planerade landskapsförändringen inte blir av. Det förberedande arbete 
man gjort för landskapsförändringen kan man antagligen ganska lång utnyttja. Några större 
kostnader har det förberedande arbetet inte krävt.  
 
Behandlingen av fordringskrav på löner för beredskap har överförts till arbetsdomstolens behandling 
i december 2018. Anspråken som framställts räddningsverket är sammanlagt ca 0,6 milj. € (från åren 
2012-2015).      
  
 
4. Räkenskapsperiodens resultatanalys 

 

4.1. Räddningsverkets resultaträkning 

 

4.2. Resultaträkningens nyckeltal 

2018 2017

1 000 € 1 000 €

Omsättning 17 865 17 797

Övriga rörelseintäkter 861 680

Understöd och bidrag från kommunen 0 0

Material och tjänster

Material, förnödenheter och varor -1 470 -1 289

Köp av tjänster -2 775 -2 348

Personalkostnader

Löner och arvoden -10 298 -9 596

Pensionskostnader -1 806 -1 701

Övriga lönebikostnader -392 -425

Avskrivningar och nedskrivningar

Avskrivningar enligt plan -844 -830

Hyreskostnader -1 483 -1 427

Övriga rörelsekostnader -147 -131

Rörelseöverskott (-underskott) -490 729

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter 0 0

Övriga finansiella intäkter 0 0

Till kommunen betalda räntekostnader 0 0

Till övr. betalda räntekostnader 0 0

Övriga finansiella kostnader 0 0

Räkenskapsperiodens överskott (underskott) -490 729
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Avkastning på placerat kapital, % 
 = 100 * (Över-/underskott före extraordinära poster + till kommunen betalda räntekostnader + till andra betalda räntekostnader + 

ersättning för grundkapitalet) / (Eget kapital + placerat räntebelagt främmande kapital + avskrivningsdifferens och frivilliga 
reserveringar). 

Avkastning på kommunens placerade kapital,% 
 = 100 * (Över-/underskott före extraordinära poster + till kommunen betalda räntekostnader + ersättning för grundkapitalet) / 

(Eget kapital + lån från kommunen + avskrivningsdifferens och frivilliga reserveringar) 
 Vinst, % 

= 100 * (Över-/underskott före reserveringar / Omsättning) 

 

4.3. Resultaträkningens innehåll 

Resultaträkningens visar hur räkenskapsperiodens intäkter räcker till för att täcka kostnaderna man 
haft för producerandet av tjänsterna. Största delen av räddningsväsendets intäkter är kommunernas 
betalningsandelar och inom den prehospitala akutsjukvården samarbetsersättningen från Vasa 
sjukvårdsdistrikt. Räddningsverkets största kostnader är personal- och fastighetskostnaderna. 
 
Räddningsverkets intäkter uppgick sammanlagt till: 18.726.521,67 € (18.477.203,74 €). Intäkterna 
ökade från föregående räkenskapsperiod med: -249.317,93 € (+1,35 %). Motsvarande var 
kostnadernas totalt: -19.216.094,91 € (-17.748.440,86 €). Kostnaderna ökade med: 1.467.654,05 € 
(8,27%). 
 
Räkenskapsperiodens resultat för Affärsverket Österbottens räddningsverk (finansiella kostnader 
och intäkter medräknade) visar ett underskott på: -489.573,24 € (728.762,88 €). 
 

5. Finansiering av verksamheten 
 

5.1. Räddningsverkets finansieringsanalys 

 
 

2018 2017

Avkastning på placerat kapital, % -5,74 8,67

Avkastning på kommunens placerade medel -5,74 8,67

Vinst, % -2,74 4,09

2018 2017

1 000 € 1 000 €

Kassaflödet i verksamheten

Rörelseöverskott (-underskott) -490 729

Avskrivningar och nedskrivningar 844 830

Finansiella intäkter och utgifter 0 0

Försäljningsförluster av tillgångar bland bestående aktiva 0 0

Försäljningsvinster av tillgångar bland bestående aktiva -16 -20

Kassaflödet för investeringarnas del

Investeringskostnader -938 -1 637

Finansieringsandelar för finansieringskostnader 359 357

Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva 21 20

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde -221 279

Kassaflödet för finansieringens del

Övriga förändringar i likviditeten

Förändring av fordringar på kommunen 365 -229

Förändring i fordringar på övriga -221 -218

Förändring av räntefria skulder till övriga 77 169

Kassaflödet för finansieringens del 221 -279

Förändring av likvida medel 0 0

Sambandskontots saldo

Saldo 31.12 4 128 4 493

Saldo 1.1 4 493 4 264
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5.2. Finansieringsanalysens nyckeltal 

 

Intern finansiering av investeringar, % 
 = 100 * (Överskott/underskott före extraordinära poster + avskrivningar och nedskrivningar - inkomstskatter) / Egen 

anskaffningsutgift för investeringar 
Intern finansiering av kapitalutgifter, % 
 = 100 * (Överskott/underskott före extraordinära poster + avskrivningar och nedskrivningar - inkomstskatter) / (Egen 

anskaffningsutgift för investeringar + Nettoökning av utgivna lån + Amorteringar på lån) 
Likviditet (kassadagar) 
 = 365 pv * Sambandskontots saldo / Kassabetalningar under räkenskapsperioden  
Quick ratio 
 = (Sambandskontots saldo 31.12. + Finansiella värdepapper + Kortfristiga fordringar ) / ( Kortfristigt främmande kapital – 

Erhållna förskott) 
Current ratio 
 = (Omsättningstillgångar + Kortfristiga fordringar + Finansiella värdepapper + Sambandskontots saldo 31.12) / (Kortfristigt 

främmande kapital – Erhållna förskott) 

 

5.3. Finansieringsanalysens innehåll 

I finansieringsanalysen samlas affärsverkets alla penningkällor och användning av pengar under 
räkenskapsperioden. Finansieringsanalysen beskriver räkenskapsperiodens transaktioners inverkan 
på affärsverkets penningtillgångar. Affärsverkets penningtillgångar ingår i stadens tillgångar och de 
inbördes fordringarna/skulderna uppföljs via ett sambandskonto. 
 
Verksamhetens och investeringarnas penningflödes inverkan på penningtillgångarna var ca -221 t € 
(279 t €). Under räkenskapsperioden minskade sambandskontots saldo från 4.493 t € till 4.128 t €. 
 
5.4. Utvecklingen av räddningsverkets finansieringssituation under åren 2004-2018 

Räddningsverkets finansieringsutveckling beskriver hur inkomsterna räcker till för att täcka 
kostnaderna. Under de första åren hade verksamheten ett finansiellt underskott. År 2010 fick man 
underskottet täckt. År 2012 fick man även underskottet inom den avgiftsbelagda serviceverk-
samheten från de tidigare åren täckt. Överskottet, 2.290,15 €, överfördes till räddningsväsendets 
resultat när ansvaret för den prehospitala akutsjukvården överfördes from början av år 2013 från de 
enskilda kommunerna till sjukvårdsdistrikten.. 
  
Affärsverket Österbottens räddningsverk finansieringsöverskott är 1.872.964,18 € efter år 2018 för 
räddningsväsendets resultatområde. Den prehospitala akutsjukvården är efter år 2013 ett eget 
resultatområde. Enligt samarbetsavtalet täcker sjukvårdsdistriktet nettokostnaden för verksamheten. 

 
 
Beslutet om investeringarnas minimifinansiering styr finansieringsberäkningen. Investerings-
kostnaden kan vara mindre. Räddningsväsendets finansiering kan därför ses som en helhet, 
innehållande såväl verksamhet som investeringar.  

2018 2017

Verksamhetens och investeringars ackumulerade

kassaflöde de 5 senaste åren, € 450 487,00 1 724 128,56

Intern finansiering av investeringar, % 64,16 121,76

Likviditet, dgr 78,02 88,38

Quick ratio 1,65 1,73

Current ratio 1,65 1,73

Åren Ingående Helhets

2004 - 2012 saldon 2013 2014 2015 2016 2017 2018 finansiering

sammanlagt 1.1.2013 31.12.2017

Räddningsväsendet

Över-/underskott för verksamhetens finansiering (+/-) 984 425,44 986 715,59 1 158 333,58 101 148,63 150 855,32 378 381,70 544 071,90 -296 995,29 3 022 511,43

Över-/underskott för investeringarnas finansiering (+/-) -166 953,45 -166 953,45 -239 665,13 -162 990,10 121 605,06 -455 310,90 -301 175,27 54 942,54 -1 149 547,25

Räkenskapsperiodens verksamhetspåverkan på 817 471,99 819 762,14 918 668,45 -61 841,47 272 460,38 -76 929,20 242 896,63 -242 052,75 1 872 964,18

finansieringen

Prehospital akutsjukvård

Över-/underskott för verksamhetens finansiering (+/-) 1 510 576,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Över-/underskott för investeringarnas finansiering (+/-) -1 508 285,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Räkenskapsperiodens verksamhetspåverkan på 2 290,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

finansieringen

Verksamheten sammanlagt

Över-/underskott för verksamhetens finansiering (+/-) 2 495 001,50 986 715,59 1 158 333,58 101 148,63 150 855,32 378 381,70 544 071,90 -296 995,29 3 022 511,43

Över-/underskott för investeringarnas finansiering (+/-) -1 675 239,36 -166 953,45 -239 665,13 -162 990,10 121 605,06 -455 310,90 -301 175,27 54 942,54 -1 149 547,25

Räkenskapsperiodens verksamhetspåverkan på 819 762,14 819 762,14 918 668,45 -61 841,47 272 460,38 -76 929,20 242 896,63 -242 052,75 1 872 964,18

finansieringen
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6. Balansgranskning 
 

6.1. Räddningsverkets balansräkning 
 

 

6.2. Balansräkningens nyckeltal 

 
 
Soliditetsgrad, % 

= 100 * (Eget kapital + Avskrivningsdifferens och reserver) / (Hela kapitalet - Erhållna förskott) 
Relativ skuldsättningsgrad, % 

= 100 * (Främmande kapital – Erhållna förskott) / Driftsinkomster 
Ackumulerat överskott (underskott) 
 = Överskott/underskott från tidigare räkenskapsperioder + Räkenskapsperiodens överskott /underskott 

 

6.3. Balansräkningens innehåll 

Balansräkningen beskriver affärsverkets ekonomiska ställning på bokslutsdagen. Balansräkningen 
innehåller affärsverkets egendoms- och kapitalposter vid räkenskapsperiodens utgång. På 
balansräkningens aktiva sida minskade ”Materiella tillgångar” med ca 268 t € och ”Fordringar” med 
ca 144 t €. På balansräkningens passiva sida minskade ”Eget kapital” med räkenskapsperiodens 
resultat, ca 489 t € och ”Främmande kapital” ökade med ca 77 t €.  

 

 

7. Räkenskapsperiodens resultat 

Räkenskapsperiodens underskott, -489.573,24 € (728.762,88 €), överförs till kontot för 
räkenskapsperiodens över-/underskott under eget kapital i balansräkningen. 
 
 
8. Utfallsjämförelser 

 
8.1. Mål för verksamheten för år 2018 som är bindande i förhållande till fullmäktige   

 
 

AKTIVA 2018 2017 PASSIVA 2018 2017

1000 € 1000 € 1000 € 1000 €

Materiella tillgångar EGET KAPITAL

Byggnader 19 24 Grundkapital 220 220

Fasta konstruktioner och anläggningar 14 18 Över-/underskott tidigare räkenskapsperioder 8 551 7 822

Maskiner och transportmedel 5 695 6 045 Räkenskapsperiodens över-/underskott -490 729

Förskottsbetalningar och pågående nyannläggningar 230 140 8 282 8 771

5 959 6 227

FRÄMMANDE KAPITAL

Placeringar Kortfristigt

Övriga fordringar 1 1 Leverantörsskulder 932 1 051

1 1 Övriga skulder 389 371

Resultatregleringar 2 256 2 079

RÖRLIGA AKTIVA 3 578 3 501

Fordringar

Kortfristiga fordringar PASSIVA SAMMANLAGT 11 859 12 272

Försäljningsfordringar 838 377

Fordringar på kommunen 4 128 4 493

Övriga fordringar 926 1 162

Resultatregleringar 8 12

5 899 6 043

AKTIVA SAMMANLAGT 11 859 12 272

2018 2017

Soliditetsgrad, % 69,83 71,47

Relativ skuldsättningsgrad, % 19,11 18,95

Ackumulerat överskott, 1 000 € 8 062 8 551
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Mål/principer för 
verksamheten härledda från 
stadens strategiska mål 

Resultatormådets centrala mål 
för år 2018 

Uppnående av målet      

Ekonomiska, effektiva och 
regionalt optimala 
basservicetjänster 
 

Räddningsväsendet: 
Räddningsväsendets i förhållande 
till fullmäktige bindande 
nettokostnad är 11.095.400 €, i 
vilken ingår som investeringarnas 
bindande nettokostnad minst 
630.000 €. Nettokostnaden fördelas 
på räddningsväsendets 
avtalskommuner enligt 
invånarantalet 1.1.2016 i 
kommunvisa betalningsandelar.  
 
Den prehospitala 
akutsjukvården: 
Verksamheten är egenfinansierad 
så att verksamhetsutgifterna och 
nettoinvesteringarna skall täckas 
med inkomstfinansiering. 

Räddningsväsendet: 
Finansieringen av verksamheten 
och investeringarna visar ett 
sammanlagt underskott om          
-242.052,75 €. För att täcka 
underskottet utnyttjas tidigare 
besparingar. Besparingarna är 
efter detta: 1.872.964,18 €. 
 
 
 
 
Den prehospitala 
akutsjukvården: 
Det finansiella resultatet är 0 €. 

Personalens förfaringssätt 
inom administrationen och 
ekonomikunnandet är gott. 

Det finns få felaktiga åtgärder Målet har kunnat uppnås.  

 
Österbottens räddningsverk Ursprunglig 

budget, € 
Ändrad budget, € Bokslut, € 

Räddningsväsendet 

Kommunandelar 11 095 400  11 095 400 11 095 400,00 

Ersättning för grundkapitalet 0 0 0 

Rörelseöverskott + avskrivningar 630 000 630 000 333 022,33 

Investeringar netto -630 000 -630 000 -575 057,46 

Prehospital akutsjukvård 

Ersättning för grundkapitalet 0 0 0 

Rörelseöverskott + avskrivningar 406 000 406 000 21 123,91 

Investeringar netto -406 000 -406 000 0 

 
8.2. Resultatområdena: Räddningsväsendet och bekämpning av oljeskador, inkl 

trygghetstelefonverksamheten och förstadelvårdsverksamheten 
 
Enligt räddningslagen (379/2011) ansvarar kommunerna för räddningsväsendet i samarbete på ett 
område (regionens räddningsverk) som bestäms av statsrådet så som det stadfästs i 4§ i lagen om  
bildande av räddningsområden (1214/2001).  
 
Räddningsverket ska inom sitt område sörja för: 
1) den styrning, upplysning och rådgivning inom räddningsväsendet som syftar till att förebygga 

eldsvådor och andra olyckor, ha beredskap att avvärja olyckor och ändamålsenlig verksamhet i 
olyckssituationer och tillbud och när följderna av olyckor begränsas, 

2) räddningsväsendets tillsynsuppgifter, 
3) varning av befolkningen vid tillbud och olyckor samt det larmsystem som behövs för detta, 
4) de uppgifter som hör till räddningsverksamheten. 
 
Utöver detta kan räddningsverket ha följande uppgifter: 
1) det kan handha uppgifter i anknytning till den prehospitala akutsjukvården, om det lokala 

räddningsväsendet och en samkommun för ett sjukvårdsdistrikt i enlighet med hälso- och 
sjukvårdslagen (1326/2010) 39 § 2 mom kommit överens om att ordna denna vård i samarbete, 
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2) det ska stöda beredskapsplaneringen i en kommun som hör till räddningsområdet, om detta har 

överenskommits med kommunen, 
3) det ska sköta för oljebekämpning och även andra uppgifter som ålagts det lokala 

räddningsväsendet i någon annan lag. 
 
Närmare bestämmelser om det lokala räddningsväsendets och räddningsverkets uppgifter får 
utfärdas genom förordning av statsrådet. 
 
Österbottens räddningsverk upprätthåller räddningsväsendets tjänster I Österbotten. 
Räddningsverkets medlemskommuner var år 2018: Pedersöre, Nykarleby, Vörå, Korsholm, Vasa, 
Storkyro, Laihela, Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö och Kristinestad. 
 
8.2.1. Österbottens räddningsverks betalningsandelar år 2018 

Räddningsverket verkar i enlighet med ett samarbetsavtal i Vasa stads organisation som ett 
bokföringsmässigt avskilt affärsverk som finansieras via skattemedel. I enlighet med 
samarbetsavtalet betalar medlemskommunerna för räddningsväsendets kostnader som 
betalningsandelar baserade på invånarantalet.  Investeringarnas finansieringsdel ingår i 
kommunernas betalningsandelar. Räddningsverket kan skaffa andra intäkter genom att producera 
och sälja tjänster, som lämpar sig till verksamheten. Affärsverket Österbottens räddningsverks 
direktion uppgör förslag till räddningsverkets budget och kommunernas betalningsandelar som 
sedan fastställs av Vasa stads stadsfullmäktige. 
 
Räddningsväsendets medlemskommuners betalningsandel år 2018 var: 11.095.400 €. 
Betalningsandelarna fördelas mellan medlemskommunerna i förhållande till invånarantalet året före 
budgetåret (1.1.2017). Betalningsandelen för år 2018 enligt budgeten var 73,84 €/invånare när 
områdets invånartal var 150 268 invånare.  
 

 
   

 

 
 
 
 
 

Asukkaita/Invånare

2017 - Kuntaosuus / Kommunandel: 150414 73,77 €/as 11 095 400 €

Muutos / Förändring -146 0,07 0 € 0,0 %

2018 - Kuntaosuus / Kommunandel: 150268 73,84 €/as 11 095 400 €

Kunta Asukasluku* Osuus %:ssa Osuus /asukas

Kommun Invånarantal* Andel i % Andel / inv.

Isokyrö Storkyro 4 712 3,135731 % 347 922 73,84 €

Kaskinen Kaskö 1 296 0,862459 % 95 693 73,84 €

Mustasaari Korsholm 19 380 12,896957 % 1 430 969 73,84 €

Korsnäs Korsnäs 2 171 1,444752 % 160 301 73,84 €

Kristiinankaupunki Kristinestad 6 727 4,476668 % 496 704 73,84 €

Laihia Laihela 8 139 5,416323 % 600 963 73,84 €

Maalahti Malax 5 517 3,671440 % 407 361 73,84 €

Uusikaarlepyy Nykarleby 7 516 5,001730 % 554 962 73,84 €

Närpiö Närpes 9 439 6,281444 % 696 951 73,84 €

Pedersöre Pedersöre 11 067 7,364841 % 817 159 73,84 €

Vaasa Vasa 67 620 44,999601 % 4 992 886 73,84 €

Vöyri Vörå 6 684 4,448053 % 493 529 73,84 €

150 268 100,00000 % 11 095 400 € 73,84 €

Asukasluku / Invånarantal * = 1.1.2017
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8.2.2. Processen för förebyggande av olyckor 

 
8.2.2.1. Verksamhetsidé 

 
Räddningsverket är aktivt med i säkerhetens centrum i form av tillsyn, säkerhetsinformation, 
samarbete och genom att stöda och styra den egna beredskapen så att säkerhetskulturen utvecklas 
och var och en tar sitt ansvar för säkerheten.  
 
Med tillsynsplanen, som årligen uppdateras, samt planen för säkerhetsinformation styr man förutom 
de åtgärder som behövs inom den olycksförebyggande verksamheten dessutom utvecklings-
åtgärderna inom den förebyggande verksamheten med beaktande av nationella mål och riktlinjer. 
 
Mål/principer för 
verksamheten härledda från 
stadens strategiska mål 

Resultatområdets centrala mål 
för år 2018 

Uppnående av målet      

Välmående kommuninvånare / 
Finlands tryggaste stad 
(område)/ Två- och flerspråkiga 
tjänster/Kunnig arbetskraft. 

Olyckornas antal och följder i 
förhållande till invånarantalet 
minskar på Österbottens 
räddningsverks område. 

Förverkligats delvis. Det totala 
antalet olyckor år 2018 var 3171 st., 
när  medeltalet för de fem tidigare 
åren är 2684 – d.v.s. olycksantalet 
var 18% högre. Under 
uppföljningsperioden på fem år var 
endast år 2013´s olycksantal högre 
(3312) än år 2018.  För 
olyckstyperna byggnadsbrand, farliga 
kemikaliers olyckor, 
explosion/explosionsfara, första 
delvårdsuppdrag och räddning av 
människa registrerades det mindre 
olyckor än medeltalet.  Den största 
antalsökningen visade olyckstyperna 
markbrand skadebekämpnings-
uppdrag och kontroll-/ säkrings-
uppdrag av automatiska brandalarm-
-anläggningar.   

 Tillsyns- och 
säkerhetskommunikationsplaner. 

Förverkligats. Tillsyns- och 
säkerhetskommunikationsplanerna är 
klara och godkända. 

 Tillsynsåtgärderna görs enligt 
tillsynsplanen som uppdateras 
årligen.     
 

Har i huvudsak förverkligats.  
Procentsatserna för förverkligande av 
de tillsynsarterna som följs utreds i 
tabellen nedan. Följda tillsynens 
procentsatser är förutom åtgärder för 
egentillsyn av småhus bättre än 
medeltalet för de två tidigare åren. 
Se punkt 8.2.2.2    

 Säkerhetskommunikationen 
genomförs enligt den årliga 
säkerhetskommunikationsplanen. 
Vi utvecklar servicenivåbeslutet 
som är i kraft. För att inrikta och 
öka effektiviteten beaktas 
strategiarbetet för riksomfattande 
kommunikation och utvecklings-
arbetet inom räddningsverkens 
säkerhetstjänstområde.     

Har förverkligats.  
Säkerhetskommunikationens 
nåbarhet har etablerat sig till 15%: av 
befolkningen, se tabellen nedan. 
Enligt årsplanen så deltog vi i 
planerade nationella evenemangen. 
Se punkt 8.2.2.2  
 
 

 Vi bedömer samarbetsprocesser 
och beskriver dem i tillsyns-
planen som uppdateras årligen. 
Samarbetsprocesserna utvecklas 
med målet är att frigöra tid som 
går åt till tillståndsprocesser för 

Har förverkligats. Prestationerna 
gällande planeringen av byggande 
och markanvändning har enligt 
målsättningen minskat medan 
brandtillsynens prestationsantal och 
bedömningsantalet i anslutning till 
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byggande till det tillsynsarbete 
som avses i räddningslagen. 

dokumenttillsynen, till exempel 
publika tillställningar har ökat.  Se 
punkt 8.2.2.2   

 Vi deltar som en part i 
landskapsreformen inom 
kompanjonsnätverkets 
trygghetens serviceområde med 
beredskapen att delta i 
utvecklingsarbetet och att 
implementera den överenskomna 
praxisen som en del av 
räddningsverkets verksamhet. 

Har förverkligats. Vi har deltagit i alla 
kompanjonsnätverkets 
säkerhetstjänsteområdets möten och 
överenskomna underarbetsgrupper. 
Vi har implementerat /implementerar 
tillsammans producerade verksam-
hetssätt, såsom behandlings-
processen gällande anmälningen av 
riskfyllt boende enligt räddnings-
lagens 42§ och myndighetssam-
arbetet samt tillsynens handbok. 

 
8.2.2.2. De operativa målsättningarnas förverkligande 

 
De operativa målsättningarna har i huvudsak uppnåtts, med undantag för hur antalet olyckor 
utvecklat sig och brandsynerna av företags- och industriobjekt. Utmaningarna förknippade med 
antalet olyckor hör ihop med att antalet terrängbränder, skadebekämpningsuppgifter samt olika 
gransknings- och säkringsuppgifter stigit, vilket beror av vårens översvämningar och den torra 
sommaren. En positiv utveckling ur tillsynens synvinkel är att antalet byggnadsbränder fortsätter att 
sjunka när man jämför med medeltalet för de fem senaste åren (-5% från medeltalet). För ”fara för 
byggnadsbrand” finns en liten stegring (+9% från medeltalet). Tillsynen av företags- och 
anläggningsobjekt hade planerats att genomföras till 100%, men utfallet var 90%. 
 
Målet för utvecklandet av samarbetsprocessen som använts för styrningen av markanvändning är att 
frigöra resurser för det tillsynsarbete räddningslagen stadgar – och här har man lyckats. Detta syns i 
”Prontos” statistik som en minskning av samarbetsprocessens prestationer och en ökning av 
prestationerna för det riskbaserade tillsynsarbetet. För styrningen av markanvändningen 
registrerades i ”Pronto” år 2016: 459 prestationer; 2017: 432 och 2018: 392 prestationer (prestation: 
registrerade styrningsåtgärder för byggande och markanvändning, ss utlåtanden + särskilda 
brandsyner Tillsynsarbetets prestationers utveckling är, 2016: 1068 prestationer; 2017: 1098 och 
2018: 1332 prestationer (Prestation = Brandsyner – särskilda brandsyner + utvärderandet av 
räddningsplaner för publika tillställningar).      
 
I jämförelse med de två senaste åren kan säkerhetsinformationen sägas ha stadgat sig vid 15% av 
befolkningen. Målet för året har uppfyllts. Istället för ett procentuellt mål använder vi en riskbaserad, 
mer på kvalité och behov baserad inriktning. Pga partnerskapsnätverkets spjutspetsprojekts 
”Brandrisk”-projektet, för att förbättra äldre invånares hemmaboendes säkerhetsverksamhet, har 
arrangerats ett seminarium som riktats till alla medverkande parters arbetstagare. 
Mässdeltagandena, som var i årsplanen, förverkligades inte och efterfrågan på utbildningar var inte 
lika stor som tidigare. Verksamhet och verksamhetsmodeller har fortsättningsvis utvecklats och man 
fortsätter att utveckla en riskbaserad verksamhetsmodell under år 2019.    
    
Prestation, nyckeltal BS 2015 BS 2016 BS 2017 BS 2018 BG 2019 

Utförda allmänna brandsyner i företag 
och inrättningar (%) 

91 87 92 90 100 

Förverkligade allmänna brandsyner i 
bostadshus (%): Planerade/min. utförda 

68 52 48 70 100/70 

Förverkligade egenkontroller i småhus 
(%). Planerade/min. utförda 

88 87 83 84 100/70 

Tyngdpunktsområden för 
säkerhetsinformation bestämda/Med 
säkerhetsinformation nås % av 
områdets befolkning. Säkerhets-
informationsplan/utförda % 

20 13 15 15 15 
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År 2018 2017 2016 

Invånarantal 149 771 150 268 150 473 

Antal tillfällen 224 254 236 

Antal deltagare 22 065 23 154 19 448 

Antal deltagare av invånarna (%) 15 15 13 

Säkerhetsinformationstillfällenas längd sammanlagt (ttt:mm) 355:03:00 345:58:00 320:40:00 

Säkerhetsinformationstillfällenas deltagares sammanlagda tid 
(ttt:mm) 

7834178:15 8010512:12 6236325:20 

Arbetstid som totalt använts för 
säkerhetsinformationstillfällena (tttt:mm) 

1496:40:00 1233:50:00 1554:45:00 

 
8.2.3. Processen för räddningsverksamheten 

 
8.2.3.1. Verksamhetsidé 

Räddningsverket ansvarar för de uppgifter som hör till räddningsverksamheten när en eldsvåda, 
någon annan olycka eller risk för en eldsvåda eller olycka kräver skyndsamma åtgärder för att 
skydda eller rädda människors liv eller hälsa, egendom eller miljö och åtgärderna inte kan vidtas på 
egen hand av den som drabbats av olyckan eller risken för den eller inte ankommer på någon annan 
myndighet eller organisation. 
 

Mål/principer för verksamheten 
härledda från stadens 
strategiska mål 

Resultatområdets centrala mål 
för år 2018 

Uppnående av målet      

Välmående kommuninvånare / 
Finlands tryggaste stad (område)/ 
Två- och flerspråkiga 
tjänster/Kunnig arbetskraft. 

Vid brådskande räddningsuppdrag 
uppnår första enheten det mål om 
aktionsberedskapen som uppställts 
för riskrutan i fråga i minst 50 % 
procent av uppdragen. Dessutom 
ska räddningsverksamhetens 
aktionsberedskapstid uppnås i 
minst 50 % av uppdragen. 

Enligt Prontos operativa 
beredskapstidsmätare så har 
målsättningen förverkligats.  
Räddningsväsendets operativa 
beredskapstid på median 
området är 12:18 (2017/ 12:51) 

 Resurserna och beredskapen för 
räddningsverksamheten är 
tillräckliga för dagliga uppdrag. 
 

Enligt PRONTO:s information 
så har resurserna i början av 
situationen varit tillräckliga i 
2332 (1865) överdimensio-
nerade i 55 (31),personalen  
otillräcklig i 17 (22) fall av 
sammanlagt 2443 (1938) akuta 
räddningsuppdrag. 2017 års 
siffror inom parentes. 

 Utföranden görs enligt 
utbildningsplanen (övningar enligt 
miniminivå, övningar i riskobjekt, 
temaövningar). Externa utbildningar 
genomförs enligt tyngdpunkts-
områdena.  

Skolningarna på 
tyngdpunktsområden har 
rapporterats i Promeron och i 
webtallennus– programmen. 
Utbildningarna har delvis 
förverkligats. 

 Övningsplatser utvecklas för 
följande krävande uppgifter: 

- Rökdykning 
- Olyckor med farliga ämnen 

 

Centrala planer har delvis 
uppdaterats. Under år 2018 har 
Inrikesministeriet förnyat 
planeringsarkitekturen, som 
under kommande år orsakar ett 
uppdaterande av 
planeringshelheten.  
 
Ledarfunktionerna och 
räddningsväsendet har 
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8.2.3.2. De operativa målsättningarnas förverkligande 
 

 
År 2018 var antalet uppdrag 29,2% % (716 st) mer än år 2017. När man jämför medeltalet från åren  
2013–2017 så har antalet uppdrag ökat med +25,5% (644 st). En betydande uppgång finns för 
markbränder: +140,9%; skadebekämpningsuppgifter: 68,6%; trafikolyckor: +20,4,% samt 
automatiska brandlarmsuppdrag: +18,5%. En ökning finns även för uppdrag, var bvi hjälper övriga 
myndigheter: +17,9%.  
 
Aktionsberedskapstiderna är på en bra nivå. Tiden för enheten som är först på plats är på samma 
nivå som ifjol och räddningsverksamhetens aktionberedskapstid är bättre än år 2017. Tidigare 
nämnda tider är: 8:22 / 12:18. De brådskande uppgifternas antal har ökat från år 2017 med 
sammanlagt 458 st och var år 2018: 1932 st.  
  
I områdets riskbild finns inga ändringar jämfört med år 2017. Vasa och Jakobstads ekonomiområdes 
risker har ökat. Realiserandet av Vasa-Korsholm, Bredskog/Granholmsbackens storindustriområdes, 
Liselunds detaljhandels storenheter samt Vasklots aktuella planeprojekt kommer i framtiden att öka 
riskerna på dessa områden.  

 
 
 
 
 

utvecklats till att motsvara 
arrangemangen av en 
eventuell förändring samt att 
förtydliga funktionerna.  
 
I räddningsväsendets 
beredskap har vi beaktat 
möjligheten för nya risker.  

 Räddningsverksamheten och 
beredskapen utvecklas:  

- Fungerande 
ledningssystem 

- Centrala anvisningar är 
uppdaterade 

- Planer för 
räddningsverksamheten 

- Enhetliga 
verksamhetsmodeller 
(styrning) 

- Ansvar ges för uppdrags-
/arbetshelheter enligt 
projekt-arbetsmodellen  

Vi har förberett oss till 
ibruktagandet av Erica i 
enlighet med informationens 
inmatning och testningen. 
 
Hali -trafikljusförturssystemet 
har tagits i bruk samt att vi 
deltar i den nationella hali -
styrgruppens verksamhet.  
 
Som ett reservsystem har VHF- 
alarmsystemets täckning 
förbättrats.  
 
Befolkningsalarmsystemens 
upprätthållning, testning och 
funktion har säkrats.  

 Samarbete med andra 
räddningsverk. 

Den operativa verksamhetens 
samarbete har funktionerat. 
Gemensamma projekt har varit 
ämnen i landskapsreformen.  

Räddningsverkens 
kompanjonsnätverk   

Deltagande i kompanjonsnätverkets 
verksamhet och implementeringen 
av nätverkets utvecklingsprojekt 
inom räddningsväsendet.  

Räddningsväsendets funktioner 
har harmoniserats  på basen 
av framställningar från 
kompanjonsnätverket.  

 Oljebekämpningen utvecklas 
planenligt 

Oljebekämpningsplanensanska
ffningar och övningar har 
förverkligats.  
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Prestation, nyckeltal BS 2015 BS 2016 BS 2017 BS 2018 BG 2019 

Räddningsuppdrag antal (st.) 2455 2580 2455 3171 2666 

Brådskande uppdrag (inte första 
insatsen) (st.) 

1429 1460 1522 1932 1506 

1. målet för första enhetens 
aktionsberedskap uppfylldes (%) 

87 87 89 91 88 

Målet för räddningsverksamhetens 
aktionsberedskapstid uppfylldes (%) 

95 95 93 93 95 

 
 
8.2.4. Processen för beredskap 

 
8.2.4.1. Verksamhetsidé  

 
Räddningsverket sköter om koordinerandet av sina medlemskommuners beredskap för 
störningssituationer och undantagsförhållanden samt stöder dem i den föränderliga 
verksamhetsomgivningen. 
 
Mål/principer för 
verksamheten härledda från 
stadens strategiska mål 

Resultatområdets centrala mål 
för år 2018 

Uppnående av målet      

Välmående kommuninvånare / 
Finlands tryggaste stad 
(område)/ Två- och flerspråkiga 
tjänster/Kunnig arbetskraft. 

Enligt planen för 
störningssituationer och 
storolyckor grundas en 
räddningssammanslutning och 
dess ledningssystem inom två 
timmar efter att första enheten har 
tagit emot larmet. 

Pronto (2h) förverkligande 
Har förverkligats planenligt      

 P30 eller P20 grundar en läges-
/ledningscentral inom en timme 
enligt situationen enligt planen 
som utarbetats för verksamheten i 
ledningscentralen.  

Pronto (1h) förverkligande. 
Har förverkligats. P30 fungerar i 
ledningscentralen som 
upprätthållare av situationsbilden. 
P20 lappar när P30 är på ett 
operativt uppdrag.  

 Uppdateringen av beredskaps- 
och evakueringsplanen fortsätter. 
EVAC och okontrollerade 
invandringen samt bedömning av 
samarbetet för hur dagliga 
situationer löper (tillfällig 
inkvartering). 

Vidareutveckling av 
planen/färdighetsgraden. Planen 
har delvis uppdaterats och 
uppdateras fortsättningsvis för att 
motsvara nuläget.  

 Strukturen för 
befolkningsskyddsformationer i 
anslutning till byggnader, 
utrustning och granskning av 
personlig utrustning fortsätter 
2018. 

Kontinuerligt arbete årligen. 
Personalreserveringarna är delvis 
i skick. Uppdateringen av de 
övriga reserveringarna fortgår.  

 Främjande av verktyget för 
utvärdering av kontinuiteten i 
kommunernas beredskapsarbete. 

Implementeringen av 
räddningsverkets 
beredskapsplan.  
Beredskapsplanen har till vissa 
delar uppdaterats. Höjningen av 
beredskapen vid speciella 
tillfällen har tagits i bruk.  

 Behandlingen av planer för att 
bygga skyddsrum sker senast 
inom 2 veckor efter att man 
kännedom om ärendet. 

Uppföljning av förverkligandet. 
Har förverkligats på försorg av 
förebyggande personalen.  
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8.2.4.2. De operativa målsättningarnas förverkligande 
 

Prestation, nyckeltal BS 2015 BS 2016 BS 2017 BS 2018 BG 2019 

Utlåtanden för byggande av 
skyddsrum och planer (st.) 

34 25 20 26 35 

Ibruktagningsgranskning av 
skyddsrum (st.) 

25 31 14 22 35 

 
8.2.5. Förstadelvårds- och trygghetstelefonverksamhet 

 
8.2.5.1. Verksamhetsidé 
 
Trygghetstelefontjänsterna är en fast del av räddningsverkets säkerhetstjänster. 
 

Mål/principer för verksamheten 
härledda från stadens 
strategiska mål 

Resultatområdets centrala 
mål för år 2018 

Uppnående av målet      

Välmående kommuninvånare / 
Finlands tryggaste stad 
(område)/ Två- och flerspråkiga 
tjänster/Kunnig arbetskraft. 

Första delvårdsverksamheten 
produceras och eventuell 
utvidgning sker på basis av 
riskidentifiering och på basen 
av förstavårdsenheternas 
nåbarhet. 
. 

Diskussioner har förts med 
Kaskö, men inget är färdigt. 
Arbetet fortsätter 2019. 
 

 Första delvårdsenheternas 
operativa färdighet och 
startresponsen uppföljs. 

Enligt SHM: s data når vi i 
huvudsak patienten snabbt och 
det svarar bra mot Vasa 
Sjukvårdsdistrikts servicenivå-
besluts mål. Utmaningar finner vi 
som helhet på södra 
verksamhetsområdet (avstånden 
på området och Kaskö utan 
förstadelvård).  

 Trygghetstelefonverksamheten 
fortsätter som en central 
stödfunktion inom Österbottens 
räddningsverk och 
förstavårdsservicen.  

Uppdragen/kundantalet har hållits 
måttliga och varierat under de 
senaste åren 2015-2018. År 2018 
var förhållandet 1,42 uppdrag per 
kundavtal. År 2015 och 2016 var 
siffran högre.  
 
Producerandet av tjänsten har 
förverkligats planenligt.  
Beställarna är nöjda och inga 
snabba förändringar är på gång. 
Vi har fört aktiva diskussioner 
tillsammans med Vasas social- 
och hälsovård.  

 
8.2.5.2. De operativa målsättningarnas förverkligande 
 
År 2018 fanns det trygghetstelefonkunder i Vasa, Korsholm, Malax, och Närpes. 
Förstadelvårsverksamhet finns i alla kommuner förutom Kaskö. 
 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Trygghetstelefoner man administrerar  
(hela området) 

860 968 1039 1058 1000 

Trygghetstelefonuppdrag* 1352 1486 1310 1602 1560 

Första insatsen 560 513 511 575 530 

* = i trygghetstelefonuppdragen har man beaktat endast operativa uppdrag utförda av ambulans 
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8.2.6. Utfallet för räddningsväsendets resultatområde  
 
Målet är att inkomsterna räcker till att förverkliga verksamheten i enlighet med den i servicenivå-
beslutet uppställda nivån.  
 

 
 

8.3. Resultatområde: Prehospitala akutsjukvårdstjänster 
 
8.3.1. Processen för prehospital akutsjukvård 

 
8.3.1.1. Verksamhetsidé 

 
Räddningsverket upprätthåller och utvecklar servicekonceptet för den prehospitala akutsjukvården 
kvalitativt, patientsäkert och kostnadseffektivt enligt VSVD:s servicenivåbeslut.  
 
Mål/principer för 
verksamheten härledda från 
stadens strategiska mål 

Resultatområdets centrala mål 
för år 2018 

Uppnående av målet      

Välmående kommuninvånare / 
Finlands tryggaste stad 
(område)/ Två- och 
flerspråkiga tjänster/Kunnig 
arbetskraft. 

Producerandet av prehospitala 
akutvårdstjänster fortsätter enligt 
avtalet med Vasa 
sjukvårdsdistrikt. 

Förverkligas och avtalet är i kraft 
tillsvidare. Avtalet har uppdaterats i 
slutet av år 2018.  

 Den nya förstavårdsservicens 
förordning 1.1.2018 och dess 
implementering. 

År 2018 har förverkligats på basen 
av den nya förordningen.  

 Procenttalen i servicenivåbeslutet 
för att nå en patient inom 8, 15 
och 30 minuter uppnås på de 
olika riskområdena så täckande 
som möjligt. (ändras i den nya 
förordningen) 

Tjänstenivådata och –analyserna 
som produceras av HUS/SHM 
bekräftar att vi på hela sjukvårds-
distriktets område åstadkommer 
resultat i enlighet med de mål-
sättningar VSVD´s fullmäktige 
fastställt. Regionala och 
kommunala skillnader finns och de 
största utmaningarna koncentrerar 
sig till det södra området. Första-
vårdens ansvarsläkare har uppgjort 
en rapport åt VSVD´s styrelse och 
fullmäktige.  

 Personalresurserna: 
Förstavårdens ledningssystem 
skall bemannas.  
Stärks reservpersonalantalet på 
vårdnivå. 

Förstavårdens förmanssystem är 
lyckligen i mål. Alla tjänster är 
besatta.  Även personalstrukturen i 
allmänhet är under kontroll.  

 Utvidgningen av Kristinestads 
brandstationsfastighet förverkligas 
(utrymmen för förstavården).   

Har försenats och målsättningen är 
att utvidgningen inleds under våren 
2019.  

 
8.3.1.2. De operativa målsättningarnas förverkligande 
 
Förstavårdsservicens ekonomiska mål uppnåddes bra och investeringarna kunde utföras planenligt 
med hjälp av ökande intäkter och en noggrann planering och uppföljning av personalkostnaderna. 
Av förstavårdstjänstens kostnader är personalkostnaderna ca 80%. Från början av år 2018 
finansieras investeringarna med leasingfinansiering. 
 

Bokslut 2017
Ursprunglig 

budget

Förändringar i 

budgeten
Ändrad budget Utfall Avvikelse

Verksamhetsutgifter -12 292 250,32 -11 848 200,00 0,00 -11 848 200,00 -12 292 250,32 -444 050,32

Verksamhetsinkomster 11 907 588,33 12 050 100,00 0,00 12 050 100,00 12 115 570,93 65 470,93

Verksamhetsbidrag -384 661,99 201 900,00 0,00 201 900,00 -176 679,39 -378 579,39
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Betydelsefulla eller allvarliga operativa avvikelser förekom inte i förstavårdsservicen under år 2018. 
De operativa målsättningarna uppfylldes i stora drag enligt servicenivåbeslutet och 
samarbetsavtalet. År 2018 var det första hela året som genomfördes i enlighet med Social och 
hälsovårdsministeriets nya förordning om prehospitral akutsjukvård, 585/2017. År 2018 planerades 
även efter det nya servicenivåbeslutet. År 2018 var antalet uppdrag alla tiders högsta. Orsaker till 
detta är säkert bla en lång ordentlig vinter och dels en lång varm sommar samt att antalet äldre 
åldringar ökar hela tiden. Uppdragsantalets kraftiga tillväxt syns speciellt i ökningen av 
användningsgraden för enheterna i Vasa, men en ökning skedde för nästan alla enheter. 
Transporterna till universitetssjukhusen fortsätter att öka och de riktar sig främst till Tammerfors och 
Åbo. Dessa transporter förorsakar att beredskapen sjunker för en lång tid i Österbotten.  
 
Verksamhetsomgivningen i Österbotten är utmanande pga dess långa och smala kustremsa. 
Avstånden är långa och kusten samt havet ökar på utmaningarna. Österbotten är glest bebott och 
befolkningen koncentreras till 3-4 befolkningscentra. Förstadelvårdsenheterna ökar 
prestationsförmågan och deras betydelse är stor på glesbygden. De största utmaningarna att snabbt 
nå patienterna finns på södra verksamhetsområdet, var befolkningsantalet och uppdragsantalet är 
litet. Rekryteringen av en kompetent personal till akutsjukvården är en egen utmaning och detta syns 
speciellt på norra och södra området.  
 
Social och hälsovårds- samt landskapsreformen som förberetts har inte påverkat förståvårdens 
verksamhet. Förstavården kommer även i framtiden att vara närservice, enligt 24/7-principen.  
 

* = År 2018 övergick uppdragsrapporteringen nationellt till HUCS/SHM:s ansvar (övergår senare till IHV). I rapporterna meddelas endast 
de brådskande förstavårdsuppdrag som alarneras via Nödcentralen. Tex förflyttningstransporter mellan vårdinrättningar ingår inte i 
rapporten. Det är känt att antalet uppdrag under år 2018 var i sin helhet över 18.000 st. Ett noggrant antal finns i detta skede inte att få 
från VSVD:s program,.  

 
8.3.2. Utfallet för den prehospitala akutsjukvårdens resultatområde  

Enligt samarbetsavtalet skall Vasa sjukvårdsdistrikt täcka nettokostnaden för verksamheten. 
 

 
 

8.4. Förverkligandet av investeringarna 
 

 

Bokslut 2017
Ursprunglig 

budget

Förändringar i 

budgeten
Ändrad budget Utfall Avvikelse

Verksamhetsutgifter -6 513 772,14 -6 515 500,00 0,00 -6 515 500,00 -6 923 844,59 -408 344,59

Verksamhetsinkomster 6 569 615,41 6 630 200,00 0,00 6 630 200,00 6 610 950,74 -19 249,26

Verksamhetsbidrag 55 843,27 114 700,00 0,00 114 700,00 -312 893,85 -427 593,85

Räddningsväsendet och oljebekämpning

Budget Utfall Avvikelse

Intäkter sammanlagt 677 000,00 363 149,97 -313 850,03

Utgifter sammanlagt -1 307 000,00 -938 207,43 368 792,57

Nettoutgift -630 000,00 -575 057,46 -54 942,54

Förstavården

Budget Utfall Avvikelse

Intäkter sammanlagt 14 000,00 0,00 -14 000,00

Utgifter sammanlagt -420 000,00 0,00 420 000,00

Nettoutgift -406 000,00 0,00 -406 000,00

Investeringarna sammanlagt

Budget Utfall Avvikelse

Intäkter sammanlagt 691 000,00 363 149,97 -327 850,03

Utgifter sammanlagt -1 727 000,00 -938 207,43 788 792,57

Nettoutgift -1 036 000,00 -575 057,46 460 942,54

 2015  2016  2017 2018 2019 

Prehospital akutsjukvård 16 636 16 954 17 454 15 497 15 700 
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Affärsverket Österbottens räddningsverks resultaträkning 
 
Hela verksamheten 
 

 
 
Räddningsväsendet, oljebekämpning trygghetstelefon och förstadelvårdsverksamheten. 

 

  

01.01.-31.12.2018 01.01.-31.12.2017

Omsättning 17 865 210,03 17 796 882,24

Övriga rörelseintäkter 861 307,23 680 313,26

Understöd och bidrag från kommunen 0,00 0,00

Material och tjänster

Material, förnödenheter och varor -1 470 423,95 -1 288 877,78

Köp av tjänster -2 774 613,63 -4 245 037,58 -2 347 727,61 -3 636 605,39

Personalkostnader

Löner och arvoden -10 298 486,45 -9 596 193,17

Lönebikostnader

Pensionskostnader -1 806 477,36 -1 701 103,94

Övriga lönebikostnader -392 382,97 -12 497 346,78 -425 405,01 -11 722 702,12

Avskrivningar och nedskrivningar

Avskrivningar enligt plan -843 702,60 -830 409,23

Hyreskostnader -1 483 414,86 -1 427 327,05

Övriga rörelsekostnader -146 571,80 -131 374,57

Rörelseöverskott (-underskott) -489 556,36 728 777,14

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter 0,00 0,00

Övriga finansiella intäkter 4,41 8,24

Till kommunen betalda räntekostnader 0,00 0,00

Till övr. betalda räntekostnader 0,00 0,00

Övriga finansiella kostnader -21,29 -16,88 -22,50 -14,26

Räkenskapsperiodens överskott (underskott) -489 573,24 728 762,88

01.01.-31.12.2018 01.01.-31.12.2017

Omsättning 11 357 972,26 11 365 635,87

Övriga rörelseintäkter 757 594,26 541 952,46

Understöd och bidrag från kommunen 0,00 0,00

Material och tjänster

Material, förnödenheter och varor -1 128 615,82 -996 633,92

Köp av tjänster -2 289 994,67 -3 418 610,49 -1 977 014,34 -2 973 648,26

Personalkostnader

Löner och arvoden -5 695 921,33 -5 171 874,66

Lönebikostnader

Pensionskostnader -1 033 457,24 -934 161,02

Övriga lönebikostnader -216 186,67 -6 945 565,24 -227 063,27 -6 333 098,95

Avskrivningar och nedskrivningar

Avskrivningar enligt plan -509 684,10 -501 152,29

Hyreskostnader -1 295 969,76 -1 312 777,37

Övriga rörelsekostnader -122 398,70 -113 969,35

Rörelseöverskott (-underskott) -176 661,77 672 942,11

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter 0,00 0,00

Övriga finansiella intäkter 4,41 0,00

Till kommunen betalda räntekostnader 0,00 0,00

Till övr. betalda räntekostnader 0,00 0,00

Övriga finansiella kostnader -22,03 -17,62 -22,50 -22,50

Räkenskapsperiodens överskott (underskott) -176 679,39 672 919,61
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Prehospital akutsjukvård 

 

Affärsverket Österbottens räddningsverks finansieringsanalys 

 

 

 

 

01.01.-31.12.2018 01.01.-31.12.2017

Omsättning 6 507 237,77 6 431 246,37

Övriga rörelseintäkter 103 712,97 138 360,80

Understöd och bidrag från kommunen 0,00 0,00

Material och tjänster

Material, förnödenheter och varor -341 808,13 -292 243,86

Köp av tjänster -484 618,96 -826 427,09 -370 713,27 -662 957,13

Personalkostnader

Löner och arvoden -4 602 565,12 -4 424 318,51

Lönebikostnader

Pensionskostnader -773 020,12 -766 942,92

Övriga lönebikostnader -176 196,30 -5 551 781,54 -198 341,74 -5 389 603,17

Avskrivningar och nedskrivningar

Avskrivningar enligt plan -334 018,50 -329 256,94

Hyreskostnader -187 445,10 -114 549,68

Övriga rörelsekostnader -24 173,10 -17 405,22

Rörelseöverskott (-underskott) -312 894,59 55 835,03

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter 0,00 0,00

Övriga finansiella intäkter 0,00 8,24

Till kommunen betalda räntekostnader 0,74 0,00

Övriga finansiella kostnader 0,00 0,74 0,00 8,24

Räkenskapsperiodens överskott (underskott) -312 893,85 55 843,27

01.01.-31.12.2018 01.01.-31.12.2017

Kassaflödet i verksamheten

Rörelseöverskott (-underskott) -489 556,36 728 777,14

Avskrivningar och nedskrivningar 843 702,60 830 409,23

Finansiella intäkter och utgifter -16,88 -14,26

Försäljningsförluster av tillgångar bland bestående aktiva 0,00 0,00

Försäljningsvinster av tillgångar bland bestående aktiva -16 194,57 337 934,79 -19 751,61 1 539 420,50

Kassaflödet för investeringarnas del

Investeringskostnader -938 207,43 -1 637 226,46

Finansieringsandelar för finansieringskostnader 358 844,54 356 674,60

Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva 20 500,00 -558 862,89 19 751,61 -1 260 800,25

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde -220 928,10 278 620,25

Kassaflödet för finansieringens del

Övriga förändringar i likviditeten

Förändring av fordringar på kommunen 365 162,97 -228 973,04

Förändring i fordringar på övriga -221 343,19 -218 403,77

Förändring av räntefria skulder till övriga 77 108,32 220 928,10 168 756,56 -278 620,25

Kassaflödet för finansieringens del 220 928,10 -278 620,25

Förändring av likvida medel 0,00 0,00

Sambandskontots saldo

Saldo 31.12 4 127 535,87 4 492 698,84

Saldo 1.1 4 492 698,84 -365 162,97 4 263 725,80 228 973,04
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Affärsverket Österbottens räddningsverks balansräkning 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

AKTIVA 2018 2017

A BESTÅENDE AKTIVA

II Materiella tillgångar

Byggnader 19 205,26 24 006,58

Fasta konstruktioner och anläggningar 14 482,53 18 103,16

Maskiner och transportmedel 5 694 968,05 6 045 391,24

Förskottsbetalningar och pågående nyannläggningar 230 186,46 139 986,46

5 958 842,30 6 227 487,44

III Placeringar

Övriga fordringar 1 200,00 1 200,00

1 200,00 1 200,00

C RÖRLIGA AKTIVA

II Fordringar

Kortfristiga fordringar

Försäljningsfordringar 837 700,49 376 687,37

Fordringar på kommunen 4 127 535,87 4 492 698,84

Övriga fordringar 925 855,23 1 161 553,37

Resultatregleringar 8 361,42 12 333,21

5 899 453,01 6 043 272,79

AKTIVA SAMMANLAGT 11 859 495,31 12 271 960,23

PASSIVA 2018 2017

A EGET KAPITAL

I Grundkapital 220 000,00 220 000,00

IV Över-/underskott tidigare räkenskapsperioder

Räddningsväsende 7 470 317,51 6 797 397,90

Prehospital akutsjukvård 1 080 836,86 1 024 993,59

V Räkenskapsperiodens över-/underskott

Räddningsväsende -176 679,39 672 919,61

Prehospital akutsjukvård -312 893,85 55 843,27

8 281 581,13 8 771 154,37

D FRÄMMANDE KAPITAL

II Kortfristigt

Leverantörsskulder 932 461,34 1 051 101,72

Övriga skulder 389 283,17 371 009,40

Resultatregleringar 2 256 169,67 2 078 694,74

3 577 914,18 3 500 805,86

PASSIVA SAMMANLAGT 11 859 495,31 12 271 960,23

1) Räddningsväsendets överskott är 7.293.638,12 €. Av detta är investeringarnas finansieringsandelar 3.971.526,89 €. 

Verksamhetens överskott i slutet av år 2018 är 3.322.111,23 € .
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Noter 
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Noter som gäller uppgörandet av bokslutet 
 
1. Värderings- och periodiseringsprinciper samt –metoder 
 
Värdering av bestående aktiva 
 
Bestående aktiva har antecknats i balansräkningen till anskaffningsutgiften minskad med 
finansieringsandelar och planenliga avskrivningar. De planenliga avskrivningarna har beräknats enligt 
en på förhand uppgjord avskrivningsplan. Beräkningsgrunderna för planenliga avskrivningar har 
presenterats i noterna till resultaträkningen. Anskaffningar under 10.000 euro har antecknats som 
årskostnad.  
 
Värdering av finansieringstillgångar 
 
Fordringar har antecknats i balansräkningen till det nominella värdet eller ett lägre sannolikt värde.   
 
 
Resultaträkningens bilageuppgifter 
 
2. Verksamhetsintäkter enligt verksamhetsområde 
 

 
 

3. Utredning över grunderna för planmässiga avskrivningar 
 

 

4. Förtroendevaldas arvoden till partier och partiföreningar 
 

 

2018 2017 2016

Räddningsväsende 11 366 849,87 11 366 623,11 11 498 748,91

Prehospital akutsjukvård 6 617 067,43 6 569 607,17 6 550 622,06

Oljebekämpning 347 086,39 175 632,50 295 795,57

Trygghetstelefonverksamhet 271 988,04 244 338,00 253 787,78

Första delvård 129 642,22 120 994,72 117 300,00

Övrig avgiftsbelagd serviceverksamhet 0,00 0,00 0,00

Verksamhetsintäkter sammanlagt 18 732 633,95 18 477 195,50 18 716 254,32

De planenliga avskrivningarna har beräknats enligt en på förhand uppgjord plan.

Avskrivningarna enligt plan beräknas på anskaffningsutgiften för immateriella och materiella tillgångar

enligt den uppskattade ekonomiska brukstiden.

De uppskattade avskrivningstiderna och motsvarande avskrivningsprocenterna samt avskrivningsmetoden är:

Immateriella rättigheter 4 - 5 år jämnstora avskrivningar 30 - 35 %

Övriga utgifter med lång verkningstid 5 - 20 år jämnstora avskrivningar 15 - 30 %

Byggnader 15 år utgiftsrestavskrivning 20 %

Fasta konstruktioner och anläggningar 15 år utgiftsrestavskrivning 20 %

Avskrivningsbelagd lös egendom 8 - 20 år jämnstora avskrivningar 15 - 27 %

Små anskaffningar av bestående aktiva, vilkas anskaffningsutgifter är under 10.000 euro har bokats som årskostnad

Av förtroendevalda avdragna och redovisade 2018 2017

förtroendemannaarvoden

90,00 37,50

Keskustan Vaasan kunnalisjärjestö 0,00 90,00

Kokoomuksen Vaasan kunnallisjärjestö 20,00 80,00

SDP Vaasan kunnallisjärjestö 75,00 0,00

Suomen Kristillinen liitto 252,00 131,00

Svenska Folkpartiet 36,00 0,00

Sammanlagt 473,00 338,50
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5. Bestående aktiva  
 

 
 

 
 
6. Fordringar på rörliga aktiva från samfund inom samma koncern 
 

 
 
7. Resultatregleringar  

 

 
  

Anläggningar bland bestående aktiva

Immateriella anläggningar Materialla anläggningar

Immateriella Sammanlagt Byggnader Fasta byggnaderMaskiner och Förskottsbetalningar Sammanlagt

rättigheter och anläggningarinventarier och halvfärdiga

anskaffningar

Oavskriven anskaffningsutgift 1.1. 0,00 0,00 24 006,58 18 103,16 5 846 609,45 170 172,92 6 058 892,11

Ökningar under anskaffningsperioden 0,00 0,00 0,00 0,00 738 207,43 200 000,00 938 207,43

Finansieringsandelar under räk.per. 0,00 0,00 0,00 0,00 -120 000,00 -30 186,46 -150 186,46

Minskningar under räk.per. 0,00 0,00 0,00 0,00 -44 368,18 0,00 -44 368,18

Transporter melllan grupper 0,00 0,00 0,00 0,00 109 800,00 -109 800,00 0,00

Räkenskapseriodens avskrivning 0,00 0,00 -4 801,32 -3 620,63 -835 280,65 0,00 -843 702,60

Värdenedsättningar och retur av dessa

Oavskriven anskaffningsutgift 31.12. 0,00 0,00 19 205,26 14 482,53 5 694 968,05 230 186,46 5 958 842,30

Värdeförhöjningar

Bokföringsvärde 31.12. 0,00 0,00 19 205,26 14 482,53 5 694 968,05 230 186,46 5 958 842,30

Placeringar bland bestående aktiva

Msb-, övriga låne- och övriga fordringar

Fordringar övriga Sammanlagt

samfund

Anskaffningsutgift 1.1. 1 200,00 1 200,00

Ökningar 0,00 0,00

Minskningar 0,00 0,00

Anskaffningsutgift 31.12. 1 200,00 1 200,00

Värdeförhöjningar

Bokföringsvärde 31.12. 1 200,00 1 200,00

2018 2017

Fordringar från dotterbolag

  Kortfristiga

   Försäljningsfordringar 1 270,00 160,14

Fordringar från samkommuner

  Kortfristiga

    Försäljningsfordringar 781 060,39 463 892,34

    Resultatregleringar 6 216,52 12 333,21

2018 2017

Kortfristiga

    Övriga resultatregleringar 8 361,42 12 333,21

8 361,42 12 333,21
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8. Eget kapital 

 

 
 

9. Skulder till samfund inom samma koncern 
 

 
 
10. Resultatregleringar  
 

 
 
11. Personal  
 

 
 
 

 

2018 2017

Grundkapital 1.1 220 000,00 220 000,00

     Förändringar under räkenskapsperioden 0,00 0,00

Grundkapital31.12 220 000,00 220 000,00

Över-/Underskott från tidigare perioder 1.1 7 822 391,49 7 105 543,34

    Minskning/Ökning under räkenskapsperioden 728 762,88 716 848,15

Över-/Underskott från tidigare perioder 31.12 8 551 154,37 7 822 391,49

Räkenskapsperiodens över-/underskott 1.1. 728 762,88 716 848,15

     Överföring till tidigare räkenskapsperioders över-/underskott-728 762,88 -716 848,15

     Räkenskapsperiodens över-/underskott -489 573,24 728 762,88

Räkenskapsperiodens över-/underskott 31.12. -489 573,24 728 762,88

Eget kapital sammanlagt 8 281 581,13 8 771 154,37

2018 2017

  Kontoskulder

     Dottersamfund 10 187,16 2 038,37

     Samkommuner 446,40 167,40

2018 2017

Kortfristiga

     Semesterlöneperiodiseringar 1 661 941,52 1 610 682,58

     Personalbikostnader 270 665,66 212 566,73

     Resultatregleringar/inköpsfakturor 11 606,34 0,00

     Övriga resultatregleringar 311 956,15 255 445,43

2 256 169,67 2 078 694,74

2018 2017

Löner och arvoden 10 298 486,45 9 596 193,17

Personalbikostnader

     Pensionskostnader 1 806 477,36 1 701 103,94

     Övriga personalbikostnader 392 382,97 425 405,01

Sammanlagt enligt resultaträkningen 12 497 346,78 11 722 702,12
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12. Använda bokföringsböcker 2018 
 

 

 

Antal 31.12.2018 Ordinarie Tidsbundna Deltid/Bisyssla Sammanlagt

Verksamhetsområde 1 Storkyro. Laihela, Korsholm och Vasa

1.1.2018 69 7 81 157

förändringar 2 -2 -1 -1

31.12.2018 71 5 80 156

Verksamhetsområde 2 Pedersöre, Nykarleby, Vörå, Kaskö, Kristinestad, 

Korsnäs, Malax och Närpes

1.1.2018 24 4 431 459

förändringar 3 2 -2 3

31.12.2018 27 6 429 462

Prehospital akutsjukvård

1.1.2018 85 8 0 93

förändringar 4 -4 0 0

31.12.2018 89 4 0 93

Administration och stödfunktionen

1.1.2018 5 3 0 8

förändringar 0 -1 0 -1

31.12.2018 5 2 0 7

Sammanlagt 1.1.2018 183 22 512 717

förändringar 9 -5 -3 1

Sammanlagt 31.12.2018 192 17 509 718

FBK 355

Bokslut inbunden

Dagbok elektronisk arkivering

Huvudbok mikrokort

Försäljningsreskontra elektronisk arkivering

Inköpsreskontra elektronisk arkivering

Betalningsrörelse elektronisk arkivering

Bestående aktiva adb-utskrift

Lönebokföringen elektronisk arkivering
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Affärsverket Österbottens räddningsverks direktion och Räddningsdirektör 

 

I Vasa, 20.3.2019 

 

 
Tero Mäki 
räddningsdirektör 

 

 

 

   

May-Gret Axell, ordf 

Ville Jussila 

 

 

 

 Meri Markkanen 
Kirsi Mertala 
 
 

 

Nicklas Pärus 

Sebastian Ingves 

 Lars-Erik Nylund 

Katarina Holmkvist 

 

 

 

 

Carola Bengs-Lattunen 
Sture Skinnar 
 
 
 

 Anette Snickars 
Kenneth Högback 

 

Joakim Lasén  
Christine Sten 

 Tapio Nyysti, vordf 
Samuli Vainionpää 

 

 

 

 

Karita Blom   
Marko Kuusilehto 

 Juha Dahlbo 

Leena Tulimaa 

 

 

 

 

Dick Jungerstam 
Ulla Salmenheimo-West 

 

 

 Petri Tapio  

Mauno Hölsö 

 

Gunnar Backlund  
Marlene Lindgren 

 

 

 

 Rolf Sund 

Alf-Martin Haagensen 

 

Karita Ohlis 
Sigfrid Hannus 
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REVISIONSANTECKNNG 
 
Vi har granskat bokslutet 
 
Vasa, ___.___.2019 
 
 
BDO Audiator Oy Ab, revisionssamfund 
 
 
 
 
------------------------------------------- 
Minna Ainasvuori 
OFGR  GR 
 

 


