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Tunti tutkittua tietoa turvallisuudesta 
Tietoiskut pelastusalaan liittyvästä ajankohtaisesta tutkimuksesta 2022–2024 

 

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan pelastusalaan liittyvästä ajankohtaisesta tutkimuksesta ja 

tutkimustuloksista tunnin mittaisiin, kaikille kiinnostuneille avoimiin webinaareihin! 

Webinaarisarjan tuottavat Pelastusopiston 4T-hanke ja Suomen Palopäällystöliitto. Osa tilaisuuksista 

tuotetaan yhteistyössä eri yhteistyökumppanien kanssa. Luvassa on tietoa käynnissä olevista 

tutkimushankkeista ja niiden tuloksista sekä ideoita tutkimuksen tuottaman tiedon saattamisesta niin 

alan käytännön työn, päätöksenteon kuin koulutuksen tueksi. Lisäksi webinaarit tarjoavat 

mahdollisuuden kollegiaaliseen keskusteluun ja yhteiseen kehittämiseen. 

 

 

 

Webinaarisarjassa järjestetään yhteensä kahdeksan sessiota, joista kaksi järjestettiin syksyllä 2022. 

Vuonna 2023 luvassa on kaksi sessiota keväällä ja kaksi syksyllä, ja kevään 2024 aikana sarja jatkuu vielä 

kahdella sessiolla. Syksyn 2023 ja kevään 2024 jaksojen teemat, ajankohdat ja alustajat täsmentyvät 

myöhemmin. Alustajina toimivat sekä Pelastusopiston TKI-palvelujen edustajat että muut pelastus- ja 

lähialojen tutkimusta tekevät eri organisaatioista. 

 

Lisätietoja: tutkija Aino Harinen, aino.harinen@pelastusopisto.fi, p. 0295 453 531 

 

 

4T-hankkeen verkkosivu, Twitter: @HarinenAino, @peo_tutkimus, @pelastusopisto 

Palopäällystöliiton verkkosivut, Twitter: @sppl_ry 

 

 

mailto:aino.harinen@pelastusopisto.fi
https://bit.ly/4T_TKI
https://sppl.fi/
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Alustava ohjelma, kevät 2023 (muutokset mahdollisia) 

 

I Aseman arki – johtaminen ja organisaatiokulttuuri pelastuslaitoksella Suomessa 

 

Sisältö: Johtaminen ja organisaatiokulttuuri kulkevat käsi kädessä. Yhtäältä johtamisen 

tärkeimmäksi tehtäväksi on määritelty organisaatiokulttuurin luominen, toisaalta johtaminen 

kumpuaa organisaatiokulttuurista. Mielikuvat pelastusalasta keskittyvät ohi kiitäviin paloautoihin, 

ja alan tutkimuskin on keskittynyt pelastustoimintaan. Tässä tietoiskussa tutustutaan meneillään 

olevaan väitöskirjatutkimukseen, jonka fokus on kuitenkin paloaseman sisäisissä asioissa: Millaisia 

organisaatiokulttuureja pelastuslaitoksilta löytyy ja mikä kulttuureja mahdollisesti yhdistää, mikä 

taas erottaa? Miten pelastuslaitoksilla johdetaan? Sessiossa kerrotaan tutkimuksen etenemisestä 

ja esitellään aineistoanalyysista nousseita alustavia havaintoja. 

Ajankohta: Pe 17.2.2023 klo 13–14  

Alustaja: tohtoriopiskelija Samuli Taira, Tampereen yliopisto 

 

II Ajankohtaista tutkimusta pelastusalan työturvallisuuteen liittyvistä haasteista ja 

ratkaisuista 

 

Sisältö: Pelastajan työn syöpävaarallisuusluokitus nostettiin kansainvälisen 

syöväntutkimusjärjestön IARC:n viimeisimmässä päivityksessä korkeimpaan mahdolliseen 

luokkaan. Päätös tarkoittaa, että pelastajan työympäristön altisteiden ja syöpään sairastumisen 

yhteydestä on olemassa nyt riittävä näyttö. Tässä tietoiskussa esitellään teemaan liittyvää 

ajankohtaista tutkimusta sekä pohditaan, mihin toimenpiteisiin pelastusalalla olisi ryhdyttävä 

syöpävaaran torjumiseksi esimerkiksi metsäpaloissa, rakennuspaloissa sekä liikennevälinepaloissa.   

Ajankohta: Pe 21.4.2023 klo 13–14  

Alustaja: erikoistutkija Juha Laitinen, Pelastusopisto 

 

Ilmoittautumislinkki kuhunkin tilaisuuteen julkaistaan Palopäällystöliiton ja Pelastusopiston kanavissa 

noin kuukautta ennen tilaisuutta. Teams-kutsu toimitetaan ilmoittautuneille ilmoittautumisajan 

päätyttyä. Jos tilaisuudesta tehdään tallenne, se julkaistaan jälkikäteen pääsääntöisesti 

Palopäällystöliiton Youtube-kanavalla. 

Seuraathan verkkosivujamme ja somekanaviamme. Osallistuthan keskusteluun pelastusalan 

tutkimuksesta ja tutkimusviestinnästä myös Twitterissä tunnisteella #4T. 

 

Webinaarisarja tuotetaan osana Pelastusopiston hallinnoimaa Tutkimustulokset timanteiksi, tiedoksi ja toiminnaksi (4T) 

-hanketta. Palosuojelurahaston rahoittama koulutus- ja kehittämishanke tukee pelastusalaa koskevan tutkimustiedon 

levittämistä kannustamalla alan tutkijoita ja asiantuntijoita viestintään sekä antamalla toimijoille välineitä 

tehokkaamman tutkimusviestinnän toteuttamiseen. Hankkeessa tuotetaan koulutuksia ja materiaalia alan TKI-

toimintaan osallistuville tiede- ja tutkimusviestinnän tueksi. Lisäksi tuodaan pelastusalaan liittyvää tutkimustietoa eri 

ryhmien ulottuville, millä pyritään lisäämään tietoisuutta sekä alan tutkimuksen tekemisestä että saaduista 

tutkimustuloksista. Alan asiantuntijoille hanke tarjoaa mahdollisuuksia hyvien käytäntöjen jakamiseen, työtapojen 

kehittämiseen, yhteiseen tekemiseen sekä vertaistukeen ja -oppimiseen. Hankkeen toiminta-aika on toukokuusta 2022 

huhtikuuhun 2024. 


