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Seuraava rahaston hallituksen kokous pidetään 13.10.2010.
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PSR Uutiskirje on asiakas- ja sidosryhmille suunnattu sähköinen 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.

Pääsihteeri Hanna Paakkolanvaara 
puh 071 878 8460
-  pelastusalan järjestöjen  
    yleisavustukset
-  erityisavustukset tutkimus- ja  
   kehittämistoimintaan
-  rahaston yleishallinto
-  innovaatiopalkinto

Yhteystietoja Ylitarkastaja Johanna Räsänen 
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- pelastustoimen alueiden, kuntien ja 
  sopimuspalokuntien kalusto- ja  
  rakennushankeavustukset
- pääsihteerin sijaisena toimiminen

Tarkastaja Ulla Mönkkönen 
puh 071 878 8461 
-  sopimuspalokuntien pienavustukset
-  asiakirjahallinto ja arkisto
-  hakijoiden yleisneuvonta 
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Tutkimus- ja kehittämishankkeisiin 1,66 miljoonaa euroa

Vuoden 2010 erityisavustusten toisella hakukierroksella rahastoon saapui määräaikaan 
31.5.2010 mennessä 44 erityisavustushakemusta 22 eri hakijataholta. Avustusta haettiin 

noin 2,81 miljoonaa euroa noin 4,83 miljoonan euron kokonaiskustannuksiin. Hallitus päätti 
31.8.2010 pitämässään kokouksessa myöntää avustusta 23 hankkeelle yhteensä 1,66 miljoonan 
euron edestä. Lista myönnetyistä avustuksista löytyy osoitteesta psr.fi/ajankohtaista/2063.    
Erityisavustusten seuraava hakukierros päättyy 31.12.2010. 

Palosuojelurahasto jakaa vuosittain 
rahaston Innovaatiopalkinnon tun-
nustuksena pelastustoimeen kohdis-
tuvasta ansiokkaasta innovaatiosta. 

Palosuojelurahaston hallitus päätti kokouk-
sessaan 26.5.2010 valintaraadin esityksen 
mukaisesti myöntää vuoden 2010 Innovaatio-
palkinnon Nummelan VPK:lle Kimmo Vaittisen 
suunnittelemasta Henkilöilmoitustaulu DNB-
24C/30C(-R) -innovaatiosta. 

Hallitus antoi tunnustuksen palkinnollaan sekä 
kehitellylle ilmoitustaululle että Nummelan 
VPK ry:n toimintatavalle, jossa tunnistettuun 
ongelmaan on innovoitu toimiva ratkaisu 
ja tuotteistettu toimintamalli. Palkinnon 
suuruus on 9 000 euroa. Lisäksi hallitus 
päätti valintaraadin esityksen mukaisesti 
myöntää 1 000 euron kannustuspalkinnon 
Kauko Ounatsun kehittelykelpoiselle Palo- ja  
häkävaroittimella varustettu matkapuhelin 
-idealle.   

Turvallisuuskulttuuria kehittävä valvonta etenee 

Palosuojelurahasto myönsi Helsingin kau-
pungin pelastuslaitokselle 177 600 euron 

(75 %) avustuksen Turvallisuuskulttuuria ke-
hittävä valvonta II -hankkeeseen. Onnetto-
muuksien ennaltaehkäisytyö ja valvonta 
osana ennaltaehkäisyä ovat muuttumassa. 
Ulkoapäin muutospaineita tuovat muun mu-
assa uudistuva pelastuslaki ja valvontasuun-
nitelmavelvollisuus. Alan sisällä taas on vah-
vistunut ajatus valvonnan painottamisesta 
aiempaa enemmän asiakkaiden turvallisuus-
kulttuurin arviointiin ja edistämiseen. TuKe-
Va II -hanke keskittyy näiden muutosten hal-

lintaan yhteiskunnan, valvojan ja asiakkaan 
näkökulmista. Keskeistä on pohtia, miten ke-
hitetään yhä tehokkaampia ja vaikuttavam-
pia työtapoja ja mitä vaikuttavuus merkitsee 
näistä eri näkökulmista. Hankkeessa pureu-
dutaan myös työhön motivoitumiseen ja 
uudistusten mukanaan tuomiin osaamis- ja 
koulutustarpeisiin valvontatyötä tekevän 
ammatti-identiteetissä. Hanke toteutetaan 
vuosina 2011–2012 ja sitä koordinoi  
Hels ingin  k aupungin pelastus la i tos.  
Lisätietoja: psr.fi/ajankohtaista tai tutkimus-
päällikkö Olli Taskinen, p. 09 310 31210 

Innovaatiopalkinto jälleen sopimuspalokunnalle 

Turun yliopisto selvittää 
vakavia tulipalorikoksia

Palosuojelurahasto myönsi Turun yliopiston 
oikeustieteelliselle tiedekunnalle 127 750 euron 
(50 %) avustuksen Läpivirtaustutkimus tulella 
tehdyistä tuhotöistä, törkeistä vahingonteoista 
ja petoksista -hankkeeseen.

Vuosina 2011–2012 toteutettavan tutkimus- 
hankkeen kohteena ovat vuonna 2007 
tehdyt vakavat tulipalorikokset kuten 
tuhotyöt, törkeät vahingonteot ja 
petokset. Tutkimuksessa analysoidaan 
poliisi- ja pelastusviranomaisten sekä 
vakuutusyhtiöiden palontutkintayhteistyötä, 
sen  laatua ja kattavuutta, poliisin, syyttäjien 
ja tuomioistuinten tekemiä ratkaisuja sekä  
tapausten teon- ja tekijäpiirteitä. Aineistona 
käytetään poliisin rikosilmoitus- ja esitut-
kinta-aineistoa, pelastustoimen tuottamia 
selosteita, syyteharkintaan ja tuomioistuin-
ratkaisuihin liittyvää materiaalia, haastatteluita 
sekä vakuutusyhtiöiltä saatavia tietoja.
Tutkimushanketta johtaa professori Jussi 
Tapani (TY), ja hankkeen muina tutkijoina 
ovat professori Dan Frände (HY) ja VTM Päivi 
Mäkelä (TY). 
Lisätietoja: psr.fi/ajankohtaista tai tutkimuksen 
tekijät, Turun yliopisto p. 02 33351 

SPEK keskittyy suuriin valistuskampanjoihin
Nou Hätä! 2011 jakaa koululaisille tietoa luvattomasta tulenkäytöstä ja sen seurauksista sytyt-
täjälle. Nou Hätä! tavoittaa peruskouluissa järjestettävistä kampanjoista laajimmin. Sen piirissä 
turvallisuustaitojaan kartuttaa yli puolet kahdeksasluokkalaisista. Kampanjasta vastaavat koulut 
ja pelastusalan toimijat yhdessä. 
Lisätietoja: www.nouhata.fi tai marjatta.virtanen@spek.fi

Päivä Paloasemalla 2011 järjestetään ensi vuoden marraskuussa sadoilla paloasemilla eri 
puolilla Suomea. Kampanjalla houkutellaan kymmeniätuhansia ihmisiä oppimaan tulipalojen 
ehkäisyä. Paikallisten paloasemien järjestämät kampanjapäivät ovat koko perheen elämyksel-
lisiä tapahtumia, jossa turvallisuutta opitaan edistämään omin käsin. 
Lisätietoja: www.paivapaloasemalla.fi tai riikka.ahopelto@spek.fi

Toistaiseksi nimettömällä multimediakampanjalla kiinnitetään suomalaisten huomio kotien 
keskeisimpiin paloriskeihin. Hyvät sloganit muistuttavat radion ja muiden tiedotuskanavien 
avulla, että kotien tulipalot voidaan ehkäistä vain perheiden omilla oikeilla toimilla. 
Lisätietoja: juha.hassila@spek.fi, www.spek.fi tai p. 09 476 112


