Avtalsbrandkåristerna finner
sin största motivation i
• Den goda andan och gemenskapen
• Viljan att hjälpa vid olyckor
• Alarmuppdragen

(Avtalsbrandkårsbarometern 2017)

Hur komma med
i verksamheten?
1. Sök reda på närmaste avtalsbrandkår
www.sopimuspalokunta.fi.
2. Fatta mod och ta kontakt.
3. Om du inte själv hittar någon avtalsbrandkår i din
närhet så kontakta Finlands Avtalsbrandkårers Förbunds
funktionärer. Vi hjälper dej vidare.
www.sspl.fi

kom med i
brandkårsverksamheten
#avtalsbrandkår #FBK #PBK
#brandmannaförening #brandklubb

En avtalsbrandkårist verkar i enlighet med
räddningsbranchens gemensamma värderingar:
mänskligt, pålitligt och på ett professionellt sätt.

Det finns en
uppgift som
passar dej!

grundutbildning som krävs. Du kommer
med i en krävande verksamhet som
även ger mycket. Efter grundutbildningen finns det utbildning ända upp till
special- och ledningsuppgifter.

I EN AVTALSBRANDKÅR deltar du
i den operativa verksamheten om du
uppfyller kraven och har erhållit den

INOM RÄDDNINGSVÄSENDETS
FRIVILLIGARBETE verkar du i upp-

gifter som stöder brandkåren eller i

föreningar för frivilliga inom räddningsbranchen. Frivilligarbetet med exempelvis brandkårsungdom eller inom
brandkårens stödavdelning är viktigt
med tanke på avtalsbrandkårssystemets
fortbestånd. Frivilligarbete behövs även
vid storolyckor och i situationer där den
ordinarie och avtalspersonalen vid sin
sida behöver stödkrafter.

www.sspl.fi
SSPL – Suomen
Sopimuspalokuntien liitto ry

SSPL_ry
sopimuspalokunnat

FBK

betyder att det är fråga om en frivillig brandkårsförening.
Nästa alla FBK:er har slutit avtal med ett räddningsverk
om upprätthållandet av en avtalsbrandkår. Antalet sådana
avtalsbrandkårer är nästan 500.

Avtalsbrandkår med
personliga avtal (PBK)

avtalsbrandkårerna inom
räddningsväsendet

I Finland har räddningsväsendet cirka 110 000
alarmuppdrag per år. Räddningsväsendets
avtalspersonal, dvs. avtalsbrandkårerna, deltar årligen
i cirka 50 000–70 000 uppdrag.
#avtalsbrandkår
#PBK #IBK #FBK

RÄDDNINGSVÄSENDETS PERSONAL

består i Finland av yrkespersonal och avtalspersonal, dvs.
avtalsbrandkårister.

AVTALSBRANDKÅRERNA

Bland dem som utför räddningsuppdrag utgör avtalspersonalen
största gruppen. Vid alarm beger sig avtalsbrandkåristerna till
brandstationen, klär på sig utrustningen och bemannar de räddningsenheter som behövs. I flertalet avtalsbrandkårer rycker en
räddningsenhet ut inom fem minuter från alarmet.
I FINLAND FINNS DET cirka 700 avtalsbrandkårer, samt över
etthundra yrkesbrandkårer vilka dygnet runt är bemannade
med dejourerande yrkespersonal i huvudsyssla.

är en brandkår där avtalsbrandkåristerna har ett arbetsavtal
med ett räddningsverk. I Finland är antalet avtalsbrandkårer
med personliga avtal cirka 200. Avtalsbrandkårerna i PBKform har ofta även en egen brandkårsförening (brand- eller
brandmannaklubb).

Arbetsplatsavtalsbrandkår

Den kan vara exempelvis en industribrandkår (IBK) eller en
militärbrandkår. Arbetsplatsbrandkåren har slutit avtal med ett
räddningsverk om deltagande i räddningsväsendets uppgifter
även annanstans än på arbetsplatsens område.

Avtalsbrandkåristerna

Den avtalspersonal som deltar i räddningsväsendets uppdrag
rycker ut antingen i mån av möjlighet eller på basen av
örpliktande beredskap. En avtalsbrandkårs brandstation
kan exempelvis under tjänstetid även vara bemannad med
yrkespersonal i huvudtjänst. Då en brandbil rycker ut på
alarmuppdrag kan det i bilen finnas både yrkespersonal och
avtalspersonal.

är ett riksomfattande förbund som representerar avtalsbrandkårsverksamheten. Förbundets medlemssamfund består av
frivilliga brandkårsföreningar (FBK), brandkårsföreningar för
brandkårer med personliga avtal samt arbetsplatsavtalsbrandkårer. Förbundet betjänar sina medlemmar genom att befrämja
avtalsbrandkårsverksamheten och räddningsväsendets frivilligverksamhet inom det som utgör det finska räddningsväsendets
system.

För avtalsbrandkårernas
och frivilligverksamhetens
bästa.

