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Päivän agenda 2.10.2020 (1/2)

Päivän juontaa viestintäpäällikkö Siiri Pohjoinen (SPPL ry.)

10.05–10.15 ViVaPe-hanke pähkinänkuoressa

10.15–10.55 Pelastusalan viestintä muuttuvassa toimintaympäristössä
* Viestinnän trendit 2020 (Siina Repo, Viesti ry.)
* Pelastusalan kärkiteemat sisäministeriön viestinnässä 2020 
(Pihla Pitkänen, sisäministeriö)
* Miltä pelastusalan viestintä näyttää 2020? 
(Marcus Ziemann, Yleisradio)
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Päivän agenda 2.10.2020 (2/2)

11.00–11.10 Orientaatio iltapäivän pohdintaosioon: lisää vaikuttavuutta 
pelastusalan viestintään?

11.10–11.30 Pohdinta itsenäisesti ja pareittain (pariporinatilat, Teams) 

11.30 Lounastauko

12.15–13.00 Pohdinta pienryhmissä (taon jälkeen kirjautuminen 
Teams-pienryhmätiloihin)

13.00–13.40 Ryhmäpohdintojen tulosten esittely, yhteenveto ja keskustelu

13.40–14.00 Miten tästä eteenpäin: alustava tiekartta ja seuraavat askelet
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Käytännöistä
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 Alustuksista tehdään tallenne, joka julkaistaan hankkeen nettisivulla jälkikäteen.

 Mahdolliset kysymykset alustajille kirjoitetaan chattiin. Aino kerää kaikki kysymykset 
puheenvuorojen aikana ja ne esitellään alustajille yhteisesti lopuksi (n. 10 min.).

 Ryhmäpohdintojen tuotosten esittelyn aikana esiin nousseista kysymyksistä käydään yhteinen 
keskustelu lopuksi sen jälkeen, kun jokainen ryhmä on ensin esitellyt ajatuksensa. 
Keskustelussa saa puheenvuoron kättä nostamalla; Aino jakaa puheenvuorot pyyntöjärjestyksessä.

 Mahdolliset "kisakatsomot" > nimet chattiin. 

 Lopuksi kerätään lyhyt palaute webropolilla > linkki tulee chattiin ja meilitse vielä jälkikäteen.

25.10.2020

Mahdollisissa ongelmatilanteissa yhteys Ainoon: 050 343 8004 

Muistutus vielä: pidetään mikit äänettömällä / kamerat pois päältä kaikille yhteisten osioiden aikana 
– lukuun ottamatta omaa ryhmäpohdinnan esittelyvuoroa ja/tai puheenvuoroa loppukeskustelussa.
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Työpajaan valmistautuminen

1. Linkit blogikirjoituksiin: 
a) Korona toi viestinnän merkityksen näkyviin
b) Vaikuttavuuden mittaaminen mediassa –
teoria(t), käytäntö ja tulevaisuus

2. Vaikuttavuuden käsitteestä ja tutkimuksesta
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Strategisella 
viestinnällä 
vaikuttavuutta 
pelastustoimeen
(ViVaPe-hanke)
1.8.2020–31.1.2022

Aino Harinen, Pelastusopisto
tutkija, projektipäällikkö
2.10.2020

@HarinenAino
@peo_tutkimus
bit.ly/vivape

25.10.2020
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Tavoitteet
Yleinen kehittäminen, vaikutukset pidemmällä aikavälillä:

1. Yhteiskunnallisen näkyvyyden ja vaikuttavuuden
lisääminen, vetovoimaisuuden lisääminen, 
sopimuspalokuntatoiminnan tukeminen

2. Alan sisäisen ja ulkoisen verkostoyhteistyön tukeminen

3. Alan koulutuksen kehittäminen viestinnän näkökulmasta

Konkreettisiin tuotoksiin keskittyvät tavoitteet, tuloksia heti:

4. Lisävalmiuksien antaminen viestinnän suunnitteluun, 
toteutukseen, arviointiin ja kehittämiseen alan toimijoille

5. Alan viestinnän arvioinnin yhdenmukaistaminen

25.10.2020 7

Kuva: Unsplash



PELASTUSOPISTO.FI 

Konkretiaa
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 Ajankohtaiset webinaarit viestinnän teemoista (á 1h)

 Yhteisiä ohjeita, työkaluja ja materiaalia päivittäisviestintään 
(esim. some-ohje pelastuslaitoksille)

 Pelastustoimen viestintästrategian laadintaan osallistuminen

 Vierailut Pelastusopiston tutkintokoulutusten opintojaksoilla, 
viestinnän täydennyskoulutukset Pelastusopiston tarjonnassa, 
täydennyskoulutuspakettien pilotointi pelastuslaitoksilla

 Mentorointiprojekti

 Viestinnän mittareiden kartoitus, yhteisten päämittareiden 
valinta ja käyttöönotto, mittaamiseen liittyvä koulutus

 Koulutukset viestinnän teemoista, työpajat ja seminaarit
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Tavoitellut tulokset

9

Tiedon ja materiaalin tarjoaminen alan koulutukseen ja kehittämiseen.

Materiaalin ja koulutuksen tarjoaminen pelastuslaitoksille, järjestöille, 
valtionhallintoon, oppilaitoksille ja muille alan toimijoille.

Tuki alan kokonaisviestinnän koordinointiin ja viestintäroolien
selkiyttämiseen. Syötteitä muille toimialan kehittämishankkeille.

Mahdollisuuksia alan sisäisen ja ulkoisen viestintäyhteistyön
tiivistämiseen, kohtaamisiin, vertaistukeen, osaamisen kehittämiseen 
sekä verkostoitumiseen.

Alan näkyvyyden lisääntyminen sille tärkeissä keskusteluissa.

Alan ydintarinan, viestinnän tärkeimpien kohderyhmien ja tavoitteiden 
sekä ydinviestin kiteyttäminen.
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Rooli suhteessa muihin alan viestintäverkostoihin

25.10.2020

Hanke tukee muiden alan viestintäverkostojen työtä sekä 
tuottaa alalle viestinnän koulutusta, materiaaleja ja 
työkaluja. Lisäksi se osallistuu yhteisen viestintästrategian 
laadintaan, alasta ja sen viestinnästä käytävään keskusteluun 
ja eri viestintäverkostojen kokouksiin.
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Yhteistyöverkosto
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 Pelastuslaitokset (14)

 Etelä-Suomen aluehallintovirasto

 Sisäministeriö (pelastusosasto, viestintäyksikkö, 
viestintäverkosto)

 Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto

 Pelastusalan järjestöt (3) 

 Kouluttajat, yritykset, lukuisat muut 
viranomaisorganisaatiot ja yhteisöt

Lisäksi olennaisessa roolissa Pelastusopiston eri palvelut 
(hallinto, viestintä, tutkinto- ja täydennyskoulutus)
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Ryhmiin nimetyt
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Työryhmä: 

Avi, kumppanuusverkosto, Pelastusopisto (4), SM, SPEK, SPPL (2), SSPL

Pelastuslaitokset: Etelä-Pohjanmaa, Helsinki/HIKLU (4), Jokilaaksot, Kymenlaakso, 
Pirkanmaa (2), Pohjanmaa, Päijät-Häme, Varsinais-Suomi

Yhteistyöverkosto: 

Pelastuslaitokset: Helsinki, Keski-Uusimaa, Kymenlaakso, Lappi (3), 
Oulu-Koillismaa (2), Pirkanmaa, Pohjanmaa, Satakunta

Ohjausryhmä:

Kuntaliitto/kumppanuusverkosto, pelastuslaitokset/kumppanuusverkosto, 
Pelastusopisto, sisäministeriö/viestintä, sisäministeriö/pelastusosasto

Sparrailijat: 

Aluehallintovirasto, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Pelastuslaitosten 
kumppanuusverkosto, sisäministeriö, SPEK, SPPL
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Kuva: Pelastusopiston arkisto 



Puh. 0295 450 201, PL 112 (käyntiosoite: Hulkontie 83), 70821 Kuopio PELASTUSOPISTO.FI

Aino Harinen, tutkija, Pelastusopisto P. 050 343 8004 aino.harinen@pelastusopisto.fi

@HarinenAino • @peo_tutkimus

Tilaa täältä uutiskirje

https://www.instagram.com/pelastusopisto/
https://www.youtube.com/Pelastusopistovideot
https://www.facebook.com/Pelastusopisto/
http://www.pelastusopisto.fi/tilaa_uutiskirje

