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Viestinnän kehittämiseen annettujen 32 
suosituksen toimeenpano

Viestintäroolien ja vastuiden 
selkiyttäminen, yhteistyön kehittäminen

Osaamisen lisääminen

Työkaluja arkeen

Lisää näkyvyyttä ja vaikuttavuutta

Hankkeen valmisteluvaiheessa kuultu eri 
tahoja, tarve todellinen
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Tavoitteet
Yleinen kehittäminen, vaikutukset pidemmällä aikavälillä:

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

2. Alan sisäisen ja ulkoisen verkostoyhteistyön tukeminen

3. Alan koulutuksen kehittäminen viestinnän näkökulmasta

Konkreettisiin tuotoksiin keskittyvät tavoitteet, tulokset heti:

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

5. Alan viestinnän arvioinnin yhdenmukaistaminen
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Menetelmät
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1. Alan asiantuntijoiden tukeminen edunvalvontaviestinnässä 
(ohjeet, koulutukset, mentorointi, hankeviestintä)

2. Aktiivinen panos alan viestintää kehittävien sisäisten ja 
ulkoisten verkostojen työssä, työkalujen tuottaminen em. 
verkostojen tarpeisiin, osallistuminen strategia- ym. 
työskentelyyn, viestintäyhteistyötä tukeva viestintä eri kanavissa, 
kohtaamispaikkojen tarjoaminen

3. Koulutuksen kehittämiseen liittyvät toimenpiteet 
oppilaitoksissa (materiaalit, vierailut, OPS-työ)

4. Viestintäopas 2.0:n päivittäminen sekä muut materiaalit, 
ohjeet, koulutukset, webinaarit ja mentorointi

5. Olemassa olevien käytäntöjen arviointikartoitus ja arviointi, 
koulutukset ja työpajat, yhteisistä kriteereistä sopiminen
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Konkretiaa
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 Ajankohtaiset webinaarit viestinnän teemoista (á 1h)

 Erilaisia 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 eri viestinnän teemoista, työpajat ja seminaarit
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Tavoitellut tulokset
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Tietoa ja materiaalia voidaan hyödyntää alan koulutuksessa ja sen 
kehittämisessä.

Pelastuslaitokset, järjestöt, valtionhallinto, oppilaitokset ja muut 
alan toimijat voivat hyödyntää materiaaleja ja koulutusta arjessaan.

Hanke auttaa koordinoimaan alan kokonaisviestintää ja 
selkiyttämään alan viestinnän rooleja. Hanke tukee ja tuottaa 
syötteitä muille pelastustoimen kehittämishankkeille.

Hanke tarjoaa alalle mahdollisuuksia viestintäyhteistyön 
tiivistämiseen, viestintäosaamisen kehittämiseen, kohtaamisiin, 
vertaistukeen sekä verkostoitumiseen.

Hanke näkyy aktiivisesti alasta ja sen viestinnästä käytävissä 
keskusteluissa.
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Rooli suhteessa muihin alan viestintäverkostoihin

11.8.2020

Tavoitteena tukea muiden alan viestintäverkostojen työtä 
sekä auttaa pelastuslaitosten työtekijöitä ns. työrukkasena 
tuottamalla koulutusta, materiaaleja ja työkaluja viestintään 
sekä osallistumalla mm. yhteisen viestintästrategian 
laadintaan ja em. verkostojen kokouksiin.
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Yhteistyöverkosto
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Pelastuslaitokset

Aluehallintovirasto

Sisäministeriö (pelastusosasto, viestintäyksikkö, 
viestintäverkosto)

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto

Pelastusalan järjestöt 

Lisäksi olennaisessa roolissa Pelastusopiston sisäinen 
yhteistyö (hallinto, viestintä, tutkinto- ja täydennyskoulutus)
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Hankkeen organisaatio
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Pelastusopisto:
1. Tutkija/projektipäällikkö (18 htk)
2. Tutkimusapulainen (3 htk)
3. Projektikoordinaattori, tutkimusjohtaja, 

talous- ja tietohallinto (yht. n. 5 htk)
4. Opettajat (2 htk)

Ohjausryhmä, työryhmä ja verkosto, 
"sparrailuryhmä"
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Mukana yhteistyössä (19.5.2020)
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- Aluehallintovirasto
- Sisäministeriö: viestintäosasto, pelastusosasto
- Kumppanuusverkosto
- SPPL ry., SSPL ry., SPEK ry.
- Pelastuslaitokset: Etelä-Pohjanmaa, HIKLU-alueen 

laitokset (Helsingin kaupungin pelastuslaitos yhteisenä 
edustajana), Jokilaaksot, Kymenlaakso, Lappi, Oulu-
Koillismaa, Pirkanmaa, Päijät-Häme, Pohjanmaa, 
Satakunta, Varsinais-Suomi 
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Aikataulu ja rahoitus
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Aikataulu 1.8.2020–31.1.2022 (18 kk)

Kokonaisbudjetti n. 195 000 euroa

Rahoitus:

-Palosuojelurahasto 75 %

-Pelastusopisto 10 %

-Pelastuslaitokset, SM, järjestöt, muut yhteistyötahot 
(työpanos) 15 %
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Aino Harinen, tutkija, Pelastusopisto P. 050 343 8004 aino.harinen@pelastusopisto.fi

@HarinenAino • @peo_tutkimus

Tilaa uutiskirje www.pelastusopisto.fi/tilaa_uutiskirje

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

