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”Pelastustoimen kenttä on kokenut suu-
ria muutoksia 2000-luvulla. Alueelliseen 
pelastustoimeen siirtyminen oli alalle 
merkittävä ponnistus, jonka vaikutukset 
näkyivät myös rahastossa. 

Rahastoon kohdistuu paljon toiveita ja 
odotuksia monilta suunnilta. Rahaston 

Puheenjohtajan terveiset uudelle hallitukselle
hallitukselta vaaditaan tällöin erityistä har-
kintaa ja näkemystä päätöksenteossaan. 
Hallituksella on täydet mahdollisuudet 
vaikuttaa rahoituksen painopisteisiin. Pe-
lastustoimen kenttä elää jatkuvassa muu-
toksessa ja rahastolla on omalta osaltaan 
hyvät mahdollisuudet olla edesautta-
massa myönteisten muutosten toteutu-
misessa. 

Rahasto on viime vuosina kyennyt vas-
taamaan hyvin kentän tarpeisiin, viimei-
simpänä uudistuksena voidaan mainita 
pelastustoimen harjoitusaluehankkeiden 
hyväksyminen kalusto- ja rakennushan-
keavustusten piiriin. Rahasto on sekä va-
paaehtoistoiminnan, alan järjestöjen että 
alueen pelastustoimen toiminnan, infra-
struktuurin ja kehittämisen merkittävä ra-
hoittaja. Rahastolla on entistä keskeisempi 
rooli myös alan tutkimus- ja kehittämistoi-

Puheenjohtajan terveiset uudelle hallitukselle  

Järjestöjen vuosi 2010
 

 

Helmikuun lopussa 2011 toimikautensa päättäneen hallituksen kokoonpano: (oikealta) Petri Mero, Markku Haiko, Jari Hyvärinen, 
Piia Vähäsalo, Juhani Meriläinen (pj.), Kirsi Rajaniemi (varapj.), Oiva Kaltiokumpu ja Jari Larikka.

Palosuojelurahaston hallitus vaihtuu 
maaliskuun alussa. Rahaston puheenjoh-
tajana on toiminut vuosina 2005 - 2011 
kaupunginjohtaja Juhani Meriläinen. 
Meriläisen puheenjohtajakaudella halli-
tustyöskentely on ollut keskustelevaa ja 
työskentelyä on kuvastanut aito kiinnos-
tus rahaston toiminnan ja vaikuttavuuden 
kehittämiseen. Hallituksen jäsenten aktii-
visuus sekä sitoutuneisuus hallitustyös-
kentelyyn ovat olleet rahaston toiminnan 
kannalta keskeisiä tekijöitä. 
 

minnan edistäjänä ja onnettomuuksien 
ehkäisyn rahoittajana. 

Rahastokaan ei ole samanlainen kuin 
2000-luvun alkupuolella. Alan asiantunti-
joista ja toimijoista koottu hallitus on teh-
nyt töitä avustettavan toiminnan laaduk-
kuuden ja vaikuttavuuden varmistamisek-
si sekä päätöksenteon jäntevöittämiseksi. 

Myös tiedotukseen, rahaston työskentelyn 
läpinäkyvyyteen, talousseurannan reaali-
aikaisuuteen sekä hakuprosessien, myön-
töperusteiden ja ohjeistuksen selkeyteen 
on panostettu. Erilaisilla lausuntomenet-
telyillä ja asiantuntijaraatien käytöillä on 
varmistettu aluetoimijoiden ja asiantun-
tijoiden näkemysten esilletulo päätök-
senteossa. Myös vuosittain jaettavasta 
Innovaatiopalkinnosta tiedottamiseen on 
panostettu viime vuosina.
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Vuonna 2010 Suomen Pelastusalan Kes-
kusjärjestön turvallisuusviestintä tavoitti 
hyvin kohdeyleisönsä PSR:n yleisavustuk-
sella toteutetuilla radiokampanjoilla ja 
erityisavustuksella toteutetulla Piippaako 
Sinulla? -televisiokampanjalla. 

Yleisavustuksella tuotettiin myös kodin 
pelastautumisesite, maahanmuuttajille 
suunnattu paloturvallisuusesite sekä oh-
jaajan opas. Uutena turvallisuusviestin-
tämuotona kokeiltiin ohjelmayhteistyötä 
Big Brotherin kanssa. PSR:n erityisavustuk-
sella toteutettavalla Nou Hätä! -kampan-
jalla opetettiin paloturvallisuustaitoja 36 
000 kahdeksasluokkalaiselle 420 koulussa. 
Pelastusalan vapaaehtoistoiminnan suurin 
ponnistus oli palokuntanuorten suurleiri 
Palotarus 2010, jolle osallistui 3700 hen-
kilöä. Palokuntakoulutuksella kehitetään 
kouluttajien ja kurssinjohtajien pedago-
gisia tietoja ja taitoja, jotta koulutus olisi 
valtakunnallisesti yhtenäistä, laadukasta 
ja kouluttajia ja kurssinjohtajia olisi riit-
tävästi.

SPEK näkyi mediassa

Sähköinen asiointi ja avustushaku ovat li-
sääntyneet huomattavasti ja tämä kehitys 
jatkuu myös tulevaisuudessa. Viestintä on 
ollut avainasemassa toiminnan läpinäky-
vyyden ja rahaston tunnettuuden lisäämi-
sessä. Ajantasaiset ja monipuoliset inter-
netsivut, sähköiset uutiskirjeet ja hakulo-
makkeet sekä painetut esitteet palvelevat 
hakijoita sekä muita tiedontarvitsijoita. 

Myös hallinto asettaa julkisten varojen 
käytölle ja seurannalle laatu- ja raportoin-
tivaatimuksia, joihin rahasto on kiitettä-
västi vastannut. Viimeisin hallinnollinen 
uudistus, Palosuojelurahaston työjärjes-
tys, on astunut voimaan 1.1.2011. 
  
Tehokasta toimintaa vuonna 2010
Palosuojelurahaston hallituksen päätösten 
määrä on kasvanut huomattavasti viimeis-
ten vuosien aikana. Vuonna 2010 hallitus 
teki kuudessa kokouksessaan yhteensä 

328 avustuspäätöstä. Hakemuksista 94 
prosenttiin saatiin päätös kolmen kuukau-
den sisällä rahastoon saapumisesta. 

Ajatuksia tulevasta:
– Hyvän hallintotavan ja hallintokulttuu-
rin säilyminen päätöksenteossa ja muussa 
toiminnassa on rahaston toiminnan läpi-
näkyvyyden ja luotettavuuden kannalta 
keskeistä. Uuden hallituksen kannattaa 
jatkaa toiminnan kehittämistä nykyisen 
hallituksen hyvien käytäntöjen pohjalta.

– Harjoitusaluehankkeiden rahoitusta ja 
myöntöperusteita tulee täsmentää tule-
vina vuosina ensimmäisestä kierroksesta 
saatavien kokemusten perusteella.  

– Viestinnän laatuun ja vaikuttavuuteen 
tulee edelleen kiinnittää huomiota. Vies-
tintä helpottaa rahastoon liittyvän oikean 
tiedon saamista ja lisää rahaston tunnet-
tuutta. 

SPPL järjesti monipuolista toimintaa 
Suomen Palopäällystöliitto SPPL järjesti 
yleisavustuksen turvin mm. koulutusta, asi-
antuntijatoimintaa, turvallisuusviestintää, 
julkaisuja sekä järjestötoimintaa. 

PSR:n erityisavustus oli hyvin merkittävä 
SPPL:n hankkeiden ja tapahtumien toteut-
tamisessa. Näistä laajin on Paloturvallisuus-
seurannan kehittämishanke, jossa kehite-
tään ja jalkautetaan Suomen paloturvalli-
suuden tasoa yhtenäisin kriteerein arvioiva 
mittaristo.
Liitto tuotti myös Pelastusajoneuvojen yleis-
oppaan ja Palomestarin perehdyttäminen-
oppaan sekä edisti pelastusalan kansainvä-
listä yhteistoimintaa. 

Pelastusviranomaisten ja nuohoojien neuvot-
telupäivät Hämeenlinnassa 16.-17.9.2010.

(jatkuu etusivulta)

– Hallituksessa on lisäksi alustavasti so-
vittu ns. lakityöryhmän perustamisesta. 
Sen tehtävänä on selvittää Palosuojelu-
rahastolain mahdollisia muutostarpeita 
mm. rakennushankeavustusten saajiin 
liittyen.”

Juhani Meriläinen

  JÄRJESTÖJEN VUOSI 2010

Nuohousalan Keskusliiton kurssitoiminta 
toteutui suunnitelman mukaisesti. Vuo-
den 2010 aikana toteutettiin yhteensä 
2402 koulutettavapäivää, joista nuohoo-
jien peruskoulutuksen parissa 1250 ja 
jatko- ja täydennyskoulutuksen parissa 
1152 koulutettavapäivää. Peruskoulutus-
kursseilla opiskelijoita oli yhteensä 250 ja 
toimintaan osallistui yhteensä 735 henki-
löä. Keväällä 2011 liiton internesivuille tu-

Nuohousalan Keskusliiton 
vuosi 2010 lyhyesti

SPPL perehdytti Tampereen aluepelastuslai-
toksen päällystön ja alipäällystön tieliikenne-
pelastamisen uusimpiin tekniikoihin.

Palosuojelurahaston hallituksen puheenjoh-
taja Juhani Meriläinen, 1.3.2005 – 28.2.2011.

Lisätietoja rahaston toimintavuodesta sekä järjestöjen vuodesta 2010 löytyy rahaston internetsivuilta psr.fi

AJANKOHTAISET PÄÄTÖSASIAT 

HELMIKUU:  
Hallitus hyväksyi tilinpäätöksen 
 
MAALISKUU:  
Erityisavustukset tutkimus- ja 
kehityshankkeisiin

TOUKOKUU: 
Kalusto- ja rakennushankkeet, 
Innovaatiopalkinto

levasta Nuohoojan työ -videosta kuluttajat 
näkevät, mitä oikeaoppinen nuohoustyö 
sisältää.  


