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SAFETY 2016 –KONFERENSSI 

  
• Safety-konferenssi järjestetään 

joka toinen vuosi 
 

• Ensimmäistä kertaa Suomessa 

 

• Teema: Tutkimuksesta käytäntöön 
 

• Kokoaa yhteen alan päättäjiä, 
asiantuntijoita ja tutkijoita eri 
puolilta maailmaa 
 

• Tilaisuuteen odotetaan noin 1000 
osallistujaa 

 

•        Konferenssin kieli on englanti 
 

 

 

12th Conference on Injury Prevention and 

Safety Promotion, Safety 2016 -konferenssi 



SAFETY 2016 -KONFERENSSIN 

PALOTURVALLISUUSOSUUDEN RAKENTAMINEN 

• Hankeaika: 1.9.2015−30.9.2016 

 

• Tarkoituksena on rakentaa tapahtumaan paloturvallisuuteen 

liittyvä esitysten sarja, joka keskittyy erityisesti pelastustoimen 

alaan ja tarjoaa osallistujille mahdollisuuden saada 

ajankohtaista tietoa paloturvallisuuden edistämisestä 

 

• Tavoitteena on tarjota tieteellinen, turvallisuusaiheinen 

foorumi, jossa pelastusalan toimijat voivat verkostoitua 

kansallisesti ja kansainvälisesti 



AVUSTUKSEN KÄYTTÄMINEN 

 • Avustus käytetään 

– kutsuttujen luennoitsijoiden kuluihin: matkoihin, konferenssimaksuihin, 

majoitukseen ja mahdolliseen luentokorvaukseen. 

 

– pelastusalan osakokonaisuuden suunnittelu- , valmistelu- ja 

toteuttamistyöhön: neuvottelut pelastusalan asiantuntijoiden kanssa 

hyvien luennoitsijoiden löytämiseksi, yhteydenpito valittuihin puhujiin, 

heidän matkojensa käytännön järjestelyt, mahdollisiin muihin 

konferenssin aikana tapahtuviin kokouksiin ja tilaisuuksiin liittyvät 

järjestelyt 

 

– tiedottamiseen ja pelastustoimen näkyvyyden varmistamiseen 

konferenssiohjelmassa 

 

– yhden pelastusalueen riskienhallintaan erikoistuneen 

päällystöviranhaltijan osallistumismaksuun 



KONFERENSSIN TOIMIJAT 

Kansainvälinen organisaatiokomitea (IOC) 

Kansallinen organisaatiokomitea (NOC) 

Pelastusalan edustaja mukana 

Sihteeristö Tampere-talo 

Tieteellinen komitea 

Pelastusalan 
edustaja mukana 

Konferenssitoimisto 



KONFERENSSIIN VASTAANOTETUT ABSTRAKTIT 

 

• Vastaanotettiin 1312 abstraktia  

• 92 eri maasta 

• Hyväksytty suulliseksi esitykseksi:361kpl 

• Hyväksytty posteriksi: 916 kpl 



OHJELMA 

 



OHJELMA – MAANANTAI 19.9. 

 • Plenary sessio: Safety in all policies 

– Moderator: Professor Pekka Puska, National Institute for Health and Welfare 
 

– USING HEALTH IN ALL POLICIES – FRAMEWORK TO INTEGRATE SAFETY  
Francesca Racioppi, Senior Policy Programme Adviser, Environment and Health 
Policy and Governance , WHO EURO  
 

– VIOLENCE PREVENTION IN ALL POLICIES  
Manuel Eisner, Professor of comparative and developmental Criminology, 
University of Cambridge, UK  
 

– FROM MANAGING DISASTER TO MANAGING RISKS, REDUCING EXCITING 
RISKS  
Mette Lindahl-Olsson, Swedish secondment as Program Officer, UNISDR 
Brussels 
 

• Parallel sessiot:  

– Fire safety and burn injuries 

– Preparedness and resilience  
 

• State of the art -sessio: Preparedness and resilience 

 
 OHJELMA: https://www.thl.fi/en/web/injury-prevention/safety-

2016/programme  
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OHJELMA − POSTERISESSIOT 

 
 

• Postereita esillä ma, ti 

ja ke 

 

• Postereista osa on 

nostettu pitching 

sessioihin (esityksen 

kesto 4min) 
– Paloturvallisuusteemoja myös 

mukana 



PELASTUSALUEIDEN OSALLISTUJAT 

 
• Konferenssijärjestäjät kattavat yhden pelastusalueen 

riskienhallintaan erikoistuneen päällystöviranhaltijan 
osallistumismaksun 
 

• Tieto ja osallistujan nimeämispyyntö lähetetty kaikille 22 
pelastusalueelle 

– Ilmoittautumiset pyydetty maaliskuun loppuun mennessä, mutta 
vielä ehtii ilmoittaa osallistujan 

– Ilmoittautumisia tullut kahdeksan 

– Kolme ilmoittanut, ettei lähetä osallistujaa 

 

• Onko oma pelastusalueesi nimennyt jo edustajan 
konferenssiin? 

 

 

 



HANKKEEN PÄÄTTYMINEN JA ARVIOINTI 

• Hanke päättyy tapahtuman jälkeen 30.9.2016 

• Osallistujapalaute 

• Osallistujamäärä 

• Maantieteellinen kattavuus 

• Turvallisuusesitysten aiheiden laajuus 



• Järjestäjä: 

 

 

• Yhteistyökumppanit 

 

• Päätukija: 

 



KIITOS! 

 

SAFETY 2016 − 

FROM RESEARCH TO IMPLEMENTATION 

 

18–21 September 2016 

Tampere Hall • Tampere • Finland 

www.thl.fi/safety2016 

       @Safety2016, #Safety2016FIN 

 
End of early bird registration: 
16 May 2016 

 

 

12th Conference on Injury Prevention and Safety Promotion 


