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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.

Yleisavustukset vuodelle 2012 
SPEK edistää monipuolisesti turvallisuutta
Nuohousalan Keskusliitto palonehkäisyn ytimessä 
Suomen Palopäällystöliitto edistää alan osaamista

SPEK edistää monipuolisesti 
turvallisuutta 
PSR:n yleisavustuksella toteutettavat asiantun-
tijapalvelut, turvallisuusviestintä ja palokunta-
koulutus ovat Suomen Pelastusalan Keskusjär-
jestön keskeisiä toimintoja.

SPEKin asiantuntijapalvelut parantavat asumisen 
paloturvallisuutta laatimalla ohjeita ja osallistu-
malla paloturvallisuusmääräysten laadintaan. 
Asiantuntijat neuvovat ja antavat lausuntoja yli 
tuhat kertaa vuodessa netissä, puhelimessa ja 
kirjallisesti. Asiantuntijapalvelut edistävät rat-
kaisuja, joilla palo havaitaan, sitä rajoitetaan tai 
se sammutetaan mahdollisimman varhain. SPEK 
tuottaa alan ammattikirjallisuutta.

Asuntosprinklauksen edistämisellä tuetaan Si-
säisen turvallisuuden ohjelman palokuolemien 
vähentämistavoitetta. Myös erheellisten paloil-
moitusten vähentäminen ja tuhopolttojen ehkäi-
sytyö ovat SPEKin haasteita. Jäsenyydet CTIF fire 
prevention -komissiossa ja CFPA guide line -ko-
missiossa ovat tärkeää kansainvälistä toimintaa.

Turvallisuusviestintä saa PSR:n yleisavustetul-
la toiminnalla vuosittain kymmeniä miljoonia 
kontakteja suomalaisiin. Joka kuun 11. päivä on 
radiossa muistutettu palovaroittimen tarkista-
misesta. 60 prosenttia spotin kuulleista tarkistaa 
palovaroittimensa. SPEKistä lähtee vuosittain 
noin 40 tiedotetta, jotka ylittävät uutiskynnyk-
sen hyvin. Palokuolemista tiedotetaan medi-
aseurannan perusteella, ja tänä vuonna on tie-
dotettu myös uudesta pelastuslaista. Toimittajat 

Yleisavustukset vuodelle 2012
Vuoden 2012 yleisavustusta myönnettiin viidelle Pelastusalan järjestölle yhteensä 2 715 000 euroa. Myönnetty avustus on 86,3 % haetusta. 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestölle (SPEK) avustusta maksetaan enintään 2 163 000 euroa, Suomen Palopäällystöliitolle 320 000 euroa, 
Nuohousalan Keskusliitto ry:lle 180 000 euroa, Suomen Sopimuspalokuntien Liitolle 40 000 euroa ja Palotutkimusraati ry:lle 12 000 euroa. Osana 
SPEK-ryhmän avustusta tukea saavat yhdeksän alueliittoa ja neljä alueyksikköä. 

Huom! Vuoden 2012 SoPimuSPaloKuntien PienaVuStuSKiRje löytyy oSoitteeSta: psr.fi/sopimuspalokunnat

ottavat herkästi yhteyttä SPEKiin.
PSR:n yleisavustuksella kehitetään palokunta-

koulutusta. Peruskoulutusjärjestelmän kursseja 
on 11 ja täydennyskoulutuksen kursseja 19. Ai-
neistot jaetaan kurssinjohtajille sähköisesti Ha-
ka-palokuntarekisterin kautta. Kurssinjohtajat 
ja kouluttajat voivat parantaa pedagogisia taito-
jaan Hämeen Ammattikorkeakoulun kanssa rää-
tälöidyssä valmennusohjelmassa. 

Palokuntakoulutusjärjestelmää kehitetään si-
ten, että koulutusjärjestelmän rakenne säilyy 
yhtenäisenä koko maassa, koulutuksen laatu on 
korkeatasoista, pelastustoiminnan vaatimusten 
mukaista ja määrällisesti riittävää.

Helena Grönstrand, lisätietoa: www.spek.fi

turvallisuusviestintää narinkkatorilla Palokuntapäivänä 8.9.2011.Korkeanpaikan työskentelyn kouluttajakurssilla.

kuva: Markku Savolainen kuva: Helena Grönstrand
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Nuohousalan Keskusliitto 
palonehkäisyn ytimessä
Palosuojelurahaston yleisavustuksella toteutet-
tu valistustyö, asiantuntijapalvelut, alan tekni-
siin haasteisiin vastaava nuohoojien koulutus, 
paloturvallisuutta edistävät projektit ja tutki-
mukset ovat nuohousalan Keskusliiton selkä-
rankana kohti tulevaisuutta.

Kiristyvä energiapolitiikka näkyy tulisijojen käy-
tön kasvuna lämmityksessä. Nuohousalan Kes-
kusliitto tekee yleisavustuksella monipuolista 
valistustyötä julkaisemalla asiakkaille jaettavia 
esitteitä ja ohjeita internetissä tulisijojen oikeas-
ta käytöstä sekä taloudellisesta energiankäytös-
tä. Tulisijat ja savuhormit muodostavat toimivan 
kokonaisuuden ja näiden yhteensopivuus sekä 
tarkastaminen ovat ensiarvoisen tärkeitä palo-
turvallisuuden näkökulmasta. Nuohoojien työn-
kuvassa valistus ja neuvonta ovat kasvava sektori.   

Kattoturvalaitteisiin liittyvällä valitustoimin-
nalla vaikutetaan suoraan nuohoojien työturval-
lisuuteen. Liitto on tehnyt myös tutkimustyötä 
kattoturvalaitteiden kunnosta valtakunnallisesti. 

Liiton neljä kertaa vuodessa julkaiseman jäsenleh-
den kautta saavutetaan jäsenistön lisäksi tärkeät 
sidosryhmät. Liiton arkeen kuuluvat myös eri ta-
hoilta tulleet lausuntopyynnöt ja asiantuntijayh-
teistyö alan toimijoiden kanssa valtakunnallisesti. 
Euroopan nuohoojamestariliiton jäsenyys antaa 
tuntosarvet kansainvälisille foorumeille.

Yleisavustuksella toteutettavaa nuohoojien 
perus- ja täydennyskoulutusta suunniteltaessa 
huomioidaan alan tekninen kehitys sekä ammatti-

taitoisten nuohoojien alati kasvava kysyntä. Kou-
lutuksen ja kouluttajien jatkuva kehittäminen on 
keskeinen osa liiton toimintaa. Lisäksi pyritään 
vaikuttamaan aktiivisesti valtakunnallisiin kou-
lutuspoliittisiin linjauksiin. Nuohousalan läpinä-
kyvyyttä ja houkuttelevuutta on haluttu paran-
taa viestinnän keinoin. Tästä hyvänä esimerkkinä 
nuohoojat.fi sivustoltakin löytyvät nuohousalaa 
ja nuohoojan työtä käsittelevät videot.
juhani jyrkiäinen, lisätietoa: www.nuohoojat.fi

tulisijan vaijerointia

kuva: Hannu Murtokare

ensi vuonna 80 vuotta täyttävän Suomen Palo-
päällystöliiton keskeiset yleisavustuksen koh-
teet ovat koulutus-, asiantuntija-, turvallisuus-
viestintä- sekä järjestöpalvelut.

Liitto huolehtii osaltaan siitä, että pelastustoimen 
päällystö- ja alipäällystötehtävissä sekä asiantun-
tijatehtävissä toimivat saavat riittävästi ja laadu-
kasta työssään tarvitsemaansa pelastustoimen 
täydennys-, lisä- ja erikoiskoulutusta. Koulutus-
tapahtumat ovat aina ajankohtaisia aiheita kä-
sitteleviä yksilöllisiä tilaisuuksia. Koulutustoimin-
nallaan liitto mahdollistaa ajankohtaisen uuden 
tiedon ja menetelmien jalkautumisen sekä eri 
toimijoiden välisen vuorovaikutuksen. Liitto jär-
jestää vuonna 2012 noin 50 koulutustilaisuutta 
tavoittaen noin 2 500 osallistujaa. Osa koulutus-
tilaisuuksista on keskitettyjä valtakunnallisia tilai-
suuksia, osa alueellisesti järjestettäviä.

Liiton keskeinen vahvuus on sen jäsenten asian-
tuntemus ja halu toimia turvallisuuden hyväksi. 
Liiton asiantuntijarooli on muuttunut perinteises-
tä lausunnon antajasta monipuoliseksi työryhmä- 
ja hanketoimijaksi. Lisäksi liitolla on edustajansa 
noin kolmessakymmenessä liiton ulkopuolisessa 

ammattikirjallisuuden ja oppaiden avulla. Sidos-
ryhmäyhteistyössä liitto on yhteistyöhakuinen ja 
-haluinen toimija ja kumppani. Järjestötoiminnas-
sa merkittävintä on ammatillisten yhteyksien ver-
kosto ja mahdollisuus vaikuttaa alan olemukseen 
ja kehitykseen omaa toimipaikkaa laajemmin. Toi-
minnalla edistetään myös alan yhteisöllisyyttä.
ari Keijonen, lisätietoa: www.sppl.fi

onnettomuuksienehkäisyn opintopäivät 1.-2.11.2011  

Suomen Palopäällystöliitto edistää alan osaamista

asiantuntijaelimessä. Liitto haluaa edistää asian-
tuntijuuden jalkautumisen mahdollisimman laa-
jalle. Liitto seuraa toimintaympäristön ja turvalli-
suuden kehittymistä ja toimii eri tahoilla turvalli-
suuden edistämiseksi.

Kansainvälisessä vuorovaikutuksessa tavoit-
teena on kansainvälisten oppien ja kokemusten 
tuonti maahamme sekä suomalaisen pelastusalan 
osaamisen vienti. Pääosa toiminnasta tapahtuu 
pohjoismaisella ja eurooppalaisella tasolla. Liitto 
vastaa parhaillaan mm. eurooppalaisen pelastus-
toimen työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin strate-
gian kehittämisestä.

Turvallisuusviestinnässä liiton erityinen fokus on 
tuottaa turvallisuusviestintää tekeville työkaluja ja 
opetusmateriaaleja. Turvallisuusviestintä on esillä 
myös liiton koulutustoiminnassa. Liitto toteuttaa 
yhdessä muiden toimijoiden kanssa paloturvalli-
suuden sesonkitiedottamista. Liitto osallistuu myös 
tarkoituksenmukaisille messuille ja näyttelyihin.

Palopäällystöliiton järjestöpalvelut muodostu-
vat jäsentiedotuksesta, julkaisutoiminnasta, sidos-
ryhmäyhteistyöstä ja järjestötoiminnasta. Amma-
tillista osaamista edistetään mm. Palopäällystö-
lehden ja sähköisen viestinnän sekä ajankohtaisen 

kuva: Hannu Murtokare


