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Palosuojelurahasto julistaa haettavaksi

Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinto 2020
Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinto jaetaan vuosittain tunnustuksena pelastustoimeen kohdistuneesta
ansiokkaasta innovaatiosta.
Palkinnon tarkoitus on



kannustaa pelastusalan henkilöstöä, yrityksiä, yhteisöjä ja yksityisiä henkilöitä kehittämään uusia
tehokkaampia ja turvallisempia laitteita, toimintatapoja ja työmenetelmiä, ja
parantaa pelastusalan näkyvyyttä sekä arvostusta yhteiskunnassa

Palkinto voidaan myöntää yrityksen, yhteisön tai yksityisen henkilön kehittämälle innovaatiolle, joka on
huomattavasti edistänyt edellä mainittuja tavoitteita. Palkinto ei ole elämäntyöpalkinto.
Innovaatio voi olla





laite, väline tai kone
työmenetelmä
toimintatapa
muu vastaava uusi keksintö

joka edistää tai tehostaa tulipalojen ehkäisyyn kohdistuvaa työtä tai pelastuslaitoksen tai palokunnan
toimintaa. Palkintoa ei myönnetä ensihoito- ja ensivastetoimintaan eikä öljyntorjuntaan kohdistuvaan
innovaatioon.
Palkinto muodostuu rahapalkinnosta ja kunniakirjasta tai muusta muistoesineestä. Rahapalkinnon suuruus
on yhteensä enintään 20 000 euroa. Palkinto on saajalleen verotonta tuloa (verohallituksen lausunto
254/31/2007).
Ehdotuksia palkittavista voivat tehdä kaikki yksityiset henkilöt ja yhteisöt. Palkintoehdotus on
vapaamuotoinen, mutta sen tulee sisältää vähintään innovaation nimi ja kaikkien tekijöiden yhteistiedot
(nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite). Hakemuksen tulee lisäksi sisältää noin puolen sivun
tiivistelmä hankkeesta sekä laajempi kuvaus innovaatiosta mahdollisine kuvineen/testituloksineen tai
muun havaintomateriaalin kera, perustelut innovaation merkitykselle onnettomuuksien ehkäisyn tai
pelastustoiminnan kannalta sekä esityksen lähettäjän yhteystiedot. Lähetettyjä ehdotuksia ja niiden
liitteitä ei palauteta.
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Lähetetyt ehdotukset liitteineen ovat julkisia. Kaikki oikeudet innovaatioon ja sen hyödyntämiseen säilyvät
innovaation tekijöillä. Innovaatioehdotukseen on mahdollista sisällyttää videomateriaalia. Videomateriaali
tulee toimittaa rahastoon esim. muistitikulla tai linkkinä piilotettuun YouTube-videoon.
Vuosien 2015–2018 Innovaatiopalkinnoista on tehty rahastossa videot, jotka voi katsoa osoitteesta
https://www.youtube.com/watch?v=-2IYWLVvLyM
https://www.youtube.com/watch?v=D9Xg_rSvcco
https://www.youtube.com/watch?v=HrIishcEd6o
https://www.youtube.com/watch?v=r2lwl61LH_Y
Palosuojelurahaston hallitus valitsee palkinnon saajan valintaraadin esityksestä. Palkinto voidaan jättää
jakamatta, jos riittävän ansioituneita ehdotuksia ei löydy. Palkinnon saaja julkistetaan syksyllä 2020
Pelastustoimen ajankohtaispäivillä. Palkituille ilmoitetaan voitosta 15.6.2020 mennessä.
Ehdotukset palkittavista tulee tehdä Palosuojelurahastolle viimeistään 31.3.2020. Ehdotukset lähetetään
Palosuojelurahastoon sähköpostitse psr@intermin.fi jolloin sähköpostiviestin otsikkokenttään tulee kirjata
Innovaatiopalkintoehdotus 2020 ja innovaation nimi.
Tarvittaessa ehdotuksen lisämateriaalia voi lähettää myös postitse osoitteella Palosuojelurahasto,
Sisäministeriön kirjaamo, PL 26, 00023 Valtioneuvosto, jolloin kirjeeseen merkitään
Innovaatiopalkintoehdotuksen täydennys 2020. Poikkeustilanteessa täydennyksen voi käydä jättämässä
myös valtioneuvoston jakelukeskukseen osoitteeseen Ritarikatu 2B, Helsinki (sovittava).
Tiedusteluihin vastaa Palosuojelurahaston sihteeristö, sähköposti psr@intermin.fi sekä pääsihteeri Johanna
Herrala, sähköposti johanna.herrala@intermin.fi, puh. 0295 488 460 ja erityisasiantuntija Ira Nikoskinen
ira.nikoskinen@intermin.fi, puh. 0295 488 285.
Palosuojelurahaston innovaatiopalkinnosta tiedotetaan sähköpostitse keskeisille alan toimijatahoille ja
ilmoitus julkaistaan rahaston internetsivuilla osoitteessa www.psr.fi/innovaatiopalkinto.

Helsingissä 29.10.2019
Palosuojelurahaston hallitus
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