KUTSU
Olette lämpimästi tervetullut Pelastuslaitosten ilmoitusmenettelyjen ja yhteistyöryhmien kehittämishankkeen
päätösseminaariin tiistaina 29.9.2020 klo 9.00−16.00 Teams-etäyhteyden välityksellä.
Toukokuun lopussa päättynyt Pelastusopiston hanke toteutettiin tiiviissä yhteistyössä Poliisihallituksen kanssa. Hankkeessa
luotiin kirjallinen menettelytapa PelL 41 §:n mukaisten ilmoitusten tekemiseen poliisille tahallisista ja tuottamuksellisista
paloista. Menettelytapa on käytössä 18 pelastuslaitoksella, ja päätösseminaarissa tarkastelemme sen jo tässä vaiheessa
nähtävissä olevaa vaikuttavuutta, niin pelastustoimen kuin poliisin näkökulmasta.
Lisäksi seminaarissa kuulette pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakan terveiset seminaariyleisölle videohaastattelun
muodossa. Kuulemme myös, miten AVIt tulevat jatkossa valvomaan tämän jo 20 vuotta lainsäädännössä olleen ja vasta nyt
systemaattisen soveltamisen tasolle edenneen viranomaisvelvollisuuden toteuttamista.
Seminaarissa esitellään hankkeen yhteydessä pelastusrikkomuksista tehty opinnäytetyö, mikä on ensimmäinen
kokonaisesitys aihepiiristä, joka käsittelee PelL 106 §:n soveltamista sekä pelastusviranomaisen ja poliisin näkökulmasta.
Kuulemme samalla pelastusrikkomuksen soveltamisen kipukohdista ja niiden ratkaisumahdollisuuksista.
Kestävälle pohjalle muutokset saadaan vasta, kun tulevat ammattilaiset sisäistävät ne jo peruskoulutuksessa,
täydennyskoulutusta toki unohtamatta. Koulutuksen haasteisiin saamme niin ikään sekä pelastustoimen, että poliisin
näkökulman. Saamme myös kokemuksia siitä, millaista työtä PelL 41/106 § -ilmoitusmenettelyn juurruttaminen ja
vakiinnuttaminen vaatii niin pelastus- kuin poliisilaitoksillakin.
Ja koska nyt on vasta päästy alkuun, päätöskeskustelusta saamme eväitä yhteiselle työlle jatkossa.

Tervetuloa!
Ilmoittautuminen
Osallistujia pyydetään ilmoittautumaan 24.9.2020 mennessä oheisen linkin kautta:
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/5d7d946e-e0fd-43e8-af36-238c810ca3fe?displayId=Fin2059534

Seminaarin kokoussovellus
Seminaarin kokoussovelluksena käytetään Microsoft Teamsia. Ilmoittautuneille lähetetään Teams-linkki 25.9.2020 Voit
halutessasi testata linkin toimivuuden 28.9.2020. Mikäli linkin toimivuudessa ilmenee ongelmia, ota yhteyttä Ari
Eskeliseen, ari.eskelinen@pelastusopisto.fi , p. 0295 453 516
Valitettavasti hyvin toimivaa ja tasapuolisesti käytettävissä olevaa kokoussovellusta ei käytännössä ole. Koska Teamsiin
pääseminen poliisin verkkopalveluista ei onnistu, toivomme pelastuslaitoksia järjestämään hankkeen väliaikapisteiden
tapaan "kisastudioita", jolloin myös muulle ajatustenvaihdolle tulee tilaisuus.
HUOM! Jos Sinulla ei ole Teams-yhteyttä ja "kisastudiomahdollisuutta" ei ole käytettävissäsi, otathan yhteyttä Päivi
Mäkelään (paivi.makela@pelastusopisto.fi, 050-407 2525). Autamme siinä tapauksessa parhaamme mukaan seminaariin
mukaan pääsemisessä.

Lisätietoja hankkeesta ja seminaarista
Tutkimusjohtaja
Jarno Ruusunen
jarno.ruusunen@pelastusopisto.fi
0295 453 404

Tutkija
Päivi Mäkelä
paivi.makela@pelastusopisto.fi
0295 453 549, 050 407 2525
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Inhimillisesti, ammatillisesti, luotettavasti

