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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:

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. Asiantuntijoiden tukeminen vaikuttamisviestinnässä 
(ohjeet, koulutukset, mentorointi, hankeviestintä)

2. Osallistuminen alan viestintää kehittävien sisäisten ja 
ulkoisten verkostojen työhön, työkalujen tuottaminen 
verkostojen tarpeisiin, yhteistyötä tukeva viestintä eri 
kanavissa, kohtaamispaikkojen tarjoaminen

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

4. Materiaalit, koulutus, webinaarit, mentorointi

5. Olemassa olevien mittaamiskäytäntöjen kartoitus ja 
arviointi, koulutus, työpajat, kriteereistä sopiminen
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Konkretiaa
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 Webinaarit, koulutukset, työpajat ja seminaarit

 Ohjeita, työkaluja ja materiaalia päivittäisviestintään 

 Pelastustoimen viestintästrategian laadintaan 
osallistuminen

 Vierailut tutkintokoulutusten opintojaksoilla, viestinnän 
täydennyskoulutukset

 Esitykset ja puheenvuorot alan (tai lähialojen) 
seminaareissa ja muissa tapaamisissa

 Mentorointiprojekti

 Viestinnän mittareiden kartoitus, yhteisten 
päämittareiden valinta ja käyttöönotto, koulutus

 Tarvittaessa lyhyet kyselyt ja selvitykset
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Tavoitellut tulokset
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 Materiaalit ja uusi oppi pelastusalan hyödyksi:
- koulutukseen
- alan organisaatioiden ja toimijoiden arkeen

 Alan kokonaisviestinnän koordinoinnin ja viestinnän roolien 
selkiyttäminen

 Toimialan muiden kehittämishankkeiden tukeminen: uudet 
avaukset, viestintä julkisuudessa ja verkostoissa, yhteiset 
toimenpiteet, muu yhteinen tekeminen

 Lisää mahdollisuuksia:
- viestintäyhteistyön tiivistämiseen (sisäinen ja ulkoinen)
- viestintäosaamisen kehittämiseen
- kohtaamisiin, vertaistukeen ja -oppimiseen

 Pelastusalan äänen vahvistuminen julkisuudessa ja 
yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa
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Rooli suhteessa muihin alan viestintäverkostoihin

3.12.2020

Hanke tukee muiden viestintäverkostojen työtä. Se tuottaa alalle koulutusta, 
materiaaleja ja työkaluja viestintään. Lisäksi hanke osallistuu yhteisen 
viestintästrategian laadintaan sekä verkostojen kokouksiin ja keskusteluihin.

Hanke saa verkostoilta vinkkejä alalla akuuteimmin tarvittavista viestinnän 
materiaaleista ja työkaluista. Lisäksi verkostot voivat tuoda hankkeelle 
ideoita työpajojen ja koulutusten teemoiksi, alustajiksi ja 
järjestämistavoiksi, aikatauluiksi ja paikkakunniksi sekä osallistua 
aktiivisesti hankkeen tapahtumista, tuotoksista ja tuloksista viestimiseen.
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Mukana yhteistyössä (3.12.2020)
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- Aluehallintovirasto
- Sisäministeriö: viestintäosasto, pelastusosasto
- Kumppanuusverkosto
- SPPL ry., SSPL ry., SPEK ry.
- Pelastuslaitokset: Etelä-Pohjanmaa, HIKLU-alueen 

pelastuslaitokset, Jokilaaksot, Kymenlaakso, Lappi, 
Oulu-Koillismaa, Pirkanmaa, Päijät-Häme, Pohjanmaa, 
Pohjois-Karjala, Satakunta, Varsinais-Suomi 

- Pelastusopisto: johto, viestintä, hankintatoimi, tutkinto-
ja täydennyskoulutus, johto, talouspalvelut, tietohallinto

- Sidosryhmät ja kumppanit
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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, yhteistyöverkosto, 
sparrailuryhmä
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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

Kuvat: Unsplash, Pelastusopiston arkisto
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