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Palosuojelurahastolle	
sisäasiainministeriön		
tunnustus
SISäaSIaInmInISTERIö on myöntänyt	Pa-
losuojelurahastolle	 sisäasiainministeriön	 mita-
lin	 tunnustuksena	ansiokkaasta	 toiminnasta	 si-
säasiainhallinnon	 hyväksi.	 Palkinto	 luovutettiin	
Säätytalolla	Palosuojelurahaston	70-vuotisjuhla-
seminaarissa	10.4.2012.	Juhlavieraita	oli	viihdyt-
tämässä	 Retuperän	WPK:n	 soittokunta,	 ja	 pu-
heenvuoroja	kuultiin	mm.	sisäasiainministeriön	
ja	Finanssialan	Keskusliiton	edustajilta.	Lisäksi	ti-
laisuudessa	julkistettiin	juhlavuoden	2012	Inno-
vaatiopalkinnon	voittaja.

Pelastusylijohtaja	Pentti	Partanen	loi	omassa	
puheenvuorossaan	katsauksen	rahaston	historiaan	
ja	muistutti	rahaston	tärkeästä	roolista	pelastustoi-
men	 kehittäjänä.	 Partanen	 kuvaili	 Palosuojelura-

hastoa	hienoksi	sodanjälkeisen	Suomen	innovaa-
tioksi,	joka	alkuvuosien	toiminnallaan	oli	mukana	
tukemassa	paloasemien	rakentamista	ja	välttämät-
tömän	kaluston	hankintaa.	Ajan	myötä	toiminnan	
kirjo	 kuitenkin	 laajentui:	 rahasto	alkoi	esimerkik-
si	 tukea	ulkomaille	suuntautuvia	opintomatkoja,	
mikä	mahdollisti	 tutustumisen	myös	 kansainvä-
liseen	osaamiseen.	Rahaston	tuki	on	vaikuttanut	
merkittävästi	 järjestöjen	toimintamahdollisuuksi-
en	kehittymiseen	ja	vakiintumiseen,	vaikka	avus-
tuksiin	käytettävä	rahasumma	ei	pelastustoimen	
kokonaisbudjettiin	verrattuna	ole	kovinkaan	suuri.	
Partanen	kertoi	rahaston	toimintamallin	herättävän	
usein	kateutta	hänen	ulkomaisissa	kollegoissaan.	

Ajankohtaista kesällä 2012:

•	 Suomen	Kuntaliiton	kehittämispäällikkö	Mark-
ku	Haiko	jää	eläkkeelle	Palosuojelurahaston	halli-
tuksesta	30.6.2012,	ja	hänen	tilallaan	hallituksen	jä-
senenä	aloittaa	1.7.2012	kehittämispäällikkö	Jussi	
Rahikainen.

•	 Kansanedustaja	Ari	Torniainen	aloitti	Palosuo-
jelurahaston	hallituksen	jäsenenä	1.5.2012	Elsi	Ka-
taisen	jäätyä	pois	rahastosta.

•	 Ville	Punsar	työskentelee	Palosuojelurahastos-
sa	korkeakouluharjoittelijana	1.6.–31.8.2012.	Pun-
sar	vastaa	pääasiassa	suomen-	ja	ruotsinkielisistä	
viestinnän	tehtävistä.

•	 Palosuojelurahaston	osastosihteerinä	aloittaa	
1.9.2012	Hannele	Björklöv.

•	 Vuoden	2012	toisella	erityisavustuskierroksel-
la	saapui	31	hakemusta.	Avustuspäätökset	teh-
dään	31.8.2012.	Lisätietoa:	psr.fi/erityisavustukset.

•	 Hallituksen	 kehittämispäivä	 pidetään	
31.8.2012	SPEK	ry:ssä.	Käsittelyssä	on	mm.	Palo-
suojelurahaston	strategiauudistus.

•	 Yleisavustusten	 vaikuttavuusarviointi	 on	
käynnistynyt	 keskusjärjestöjen	 ja	 aluetoimijoi-
den	haastatteluilla.

•	 Vuoden	2012	pelastusalan	järjestöjen	yleisa-
vustushaku	on	avattu	3.5.2012.	Lisätietoa:	psr.fi/
yleisavustukset.

•	 Sopimuspalokuntien	pienavustuksia	on	haet-
tu	ennätysmäärä	vuonna	2012.	Lisätietoa:	psr.fi/
pienavustukset.

•	 Rahasto	 myönsi	 kokouksessaan	 3.5.2012		
kalusto-	 ja	 rakennushankkeisiin	 yhteensä		
4	144	376	euroa,	josta	kalustohankkeiden	osuus	
oli	1	063 776	euroa	ja	rakennushankkeiden	osuus	
3	080	600	euroa.	Kaikkiaan	rahastoon	saapui	mää-
räaikaan	mennessä	125	hakemusta.	Myönteinen	
päätös	 tehtiin	 51	 kalustohankkeeseen	 (56,6	%	
haetusta)	sekä	11	rakennushankkeeseen	(31,4	%	
haetusta).	Lisätietoa:	palosuojelurahasto.fi/	avus-
tukset/	kalusto-ja-rakennushankeavustukset.

Valtiosihteeri Marjo Anttoora (oik.), kansliapäällikkö (31.5.2012 saakka) Ritva Viljanen, pelastusylijohtaja 
(1.6.2012 alkaen kansliapäällikkö) Pentti Partanen ja puheenjohtaja Kari Hannus Palosuojelurahaston 
70-vuotisjuhlaseminaarissa 10.4.2012 Säätytalolla. 

PSR Uutiskirje on asiakas- ja sidosryhmille suunnattu tiedotuslehti, joka ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. 
Lehden sisällöstä ja valitusta käyttöformaatista toivomme kommentteja ja ajatuksia. 
Lehden tuotannosta vastaa pääsihteeri Hanna Paakkolanvaara puh. 071 878 8460. 

Lisätietoja avustuksien 
hakemisesta, hakuajoista sekä 
tehdyistä avustuspäätöksistä 
löytyy rahaston internetsivuilta: 
www.psr.fi
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Palosuojelurahasto toivottaa lukijoilleen hyvää kesää!
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Palosuojelu-
rahaston	
strategia		
uudistetaan
PaloSUoJElURahaSTo on määritellyt	
vuoden	2012	tavoitteekseen	rahaston	strategian	
uudistamisen.	 Strategiaprosessi	 käynnistettiin	
toukokuussa	2012.	Rahaston	strategiakeskuste-
luun	tullaan	osallistamaan	keskeiset	toimijatahot,	
ja	työskentelyssä	huomioidaan	kaikki	toimintaan	
ja	alaan	keskeisesti	 liittyvät	strategiset	asiakirjat	
sekä	käynnissä	oleva	yleisavustusten	ulkopuoli-
nen	vaikuttavuusarviointi.	Hallitus	päätti	kokouk-

Myös vakuutusalan näkemykset otetaan huomioon 
rahaston strategian uudistuksessa. Kuvassa 
vasemmalta: Piia-Noora Kauppi, Petri Mero, Risto 
Karhunen, Veli Matti Ojala, Seppo Pekurinen ja Seppo 
Vihervaara. Kuva rahaston juhlaseminaarista.

Hyvillä	materiaaleilla	
parempaa	
paloturvallisuutta

sessaan	31.5.2012	strategiaprosessin	etenemises-
tä	ja	jatkotyöskentelystä	syksyn	kokouksissa	sekä	
hallituksen	jäsenten	rooleista	prosessissa.

Vuonna	2008	määriteltyjen	vaikuttavuustavoit-
teidensa	mukaisesti	rahasto	tukee	palokuolemien	
vähentämistä,	hyvän	turvallisuuskulttuurin	kehitty-
mistä,	turvallisuuden	edistämiseen	tähtäävien	tie-
tojen	ja	taitojen	parantamista,	valistuksen	ja	neu-
vonnan	tehostamista,	pelastustoimen	palveluiden	

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön SPEKin kaksi keskeistä 
Palosuojelurahaston avustuksella valmistunutta projektia 
ovat Asumisen paloturvallisuushanke ja Työpaikan 
paloturvallisuuden perehdyttämisaineisto -hanke. Hankkeet 
ovat tuottaneet materiaaleja, joita voidaan helposti käyttää 
paloturvallisuuden parantamiseksi. 

TyöPaIKan PaloTURvallISUUdEn pereh-
dytysaineiston	avulla	työnantajat	voivat	toteuttaa	
työntekijöidensä	 lakisääteisen	perehdytyksen	 ja	
samalla	edesauttaa	pelastussuunnitelman	jalkaut-
tamista.	Perehdyttämisaineistoista	voi	valita	osioi-
ta,	 jotka	 liittyvät	 oleellisesti	 kunkin	 työyhteisön	
työ-	ja	toimintaympäristöön.	Aineistosta	voidaan	
muokata	yksilöllinen	paloturvallisuuden	perehdy-
tyspaketti	lisäämällä	siihen	oman	työpaikan	tiedot.

Paloturvallisuuden	 erityisryhmiin	 kuuluvien	
ihmisten	toimintakyky	on	rajoittunut	esimerkiksi	

saatavuuden	ja	pelastusalan	henkilöstön	toiminta-
kyvyn	kehittämistä	sekä	alaa	hyödyttävää	tutkimus-	
ja	kehittämistoimintaa.

Uudessa	strategiassa	yksi	keskeinen	tarkastelun	
kohde	on	avustustoiminnan	vaikuttavuus.	Palosuo-
jelurahasto	haluaa	olla	alalla	ennakoiva	toimija	ja	ke-
hittäjä	sekä	aktiivinen	keskustelukumppani.

ikääntymisen	tai	sairauden	vuoksi.	Asumisen	pa-
loturvallisuushankkeen	materiaalit	 on	 tarkoitet-
tu	erityisryhmien	kanssa	työskentelevien	pereh-
dytykseen	sekä	terveydenhuollon	opiskelijoiden	
koulutukseen.	 Unohdukset ja erehdykset salliva 

asuinympäristö	 -opas	 kertoo	 kattavasti	 asumis-
turvallisuuden	ongelmakohdista.	Tarkastuslistan	
avulla	 on	 helppoa	 varmistaa,	 että	 asiat	 kodissa	
ovat	kunnossa.	Hankkeen	Paloturvallisuutta koto-

na	-esite	on	ladattavissa	käyttöön	muutamalla	eri	
kielellä.	Automaattinen sammutuslaitteisto asun-

noissa	ja	hoitolaitoksissa	-opas	mukana	olevine	vi-
deoineen	ja	lisäaineistoineen	on	juuri	valmistunut.

Hankkeiden	materiaaleihin	pääsee	www.pa-
loturvallisuus.info	 -sivustolta.	 Sivuston	asumisen	
välilehdeltä	löytyy	linkki	asuntosprinklaamista	kä-
sittelevään	videoon	sekä	materiaaleihin,	joissa	esi-
tellään	automaattisten	sammutuslaitteistojen	ih-
mishenkiä	säästäneitä	tapauksia.	Paloturvallisuus.
info	-sivusto	palvelee	paloturvallisuuden	paranta-
miseen	liittyvissä	asioissa.

Paloturvallisuus.info -sivustolta saa tietoa mm. alkusammutuskoulutuksesta. 
Alkusammutuskoulutusjärjestelmää ylläpitävät Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 
SPEK ja Suomen Palopäällystöliitto SPPL.


