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Hankkeen perustiedot
Hankkeen toteutusaika: 1.5.2022–30.4.2024 

Hankkeen päärahoittaja: Palosuojelurahasto (75 %)

Hankkeen kokonaisbudjetti: 301 407 euroa 

Hankkeen toteuttajaorganisaatio(t) ja henkilöstö: Pelastusopisto 
(tutkija/projektipäällikkö 20 htk; viestintäasiantuntija 12 htk; 
tutkimusapulainen 6 htk; opettajat 1 htk; tutkija, tutkimuskoordinaattori, 
tutkimusjohtaja, yhteiset palvelut yht. 6,8 htk). 
Hanke kytkeytyy tiiviisti Pelastusopiston opetukseen (esim. opetus, opinnäytetyöt, työelämäyhteistyö).

Muut yhteystyötahot/yhteistyöverkosto: 
SM/pelastusosasto, SM/viestintä, SM hallinnonala, muut ministeriöt, kunnat, hyvinvointialueet; 
pelastuslaitokset; Kuntaliitto/kumppanuusverkosto/Pela-TKI-verkosto/Pela-viestintäverkosto; yliopistot, 
tutkimuslaitokset, ammattikorkeakoulut; yritykset, 3. sektori

Hankkeen ohjausryhmä: Ohjausryhmään pyydetään nimeämään edustajat sisäministeriöstä, 
Kuntaliitosta/kumppanuusverkostosta, pelastuslaitoksilta, toimialan järjestöistä sekä pelastus- ja turvallisuusalan 
tutkimusta tuottavista oppilaitoksista (lisäksi hankehenkilöstöllä kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus). 
Ohjausryhmä voi tarvittaessa kutsua kokouksiin kuultaviksi myös muita asiantuntijoita.
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Hankkeen tarkoitus

Hanke vahvistaa pelastusalaa koskevan 
tutkimustiedon hyödynnettävyyttä 
toiminnan eri tasoilla. Tuloksia voidaan 
hyödyntää niin valtakunnallisessa 
päätöksenteossa, pelastustoimen 
kehittämisessä kuin alan koulutuksessa.
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Hankkeen tavoitteet (1/2)

1. Saattaa pelastusalaa koskevien tutkimus- ja kehittämishankkeiden 

tulokset tehokkaammin päätöksenteon, käytännön työn ja 

koulutuksen hyödyksi jalostamalla tietoa ymmärrettävään ja 

saavutettavaan muotoon.

2. Tunnistaa pelastusalaa koskevat tutkimusviestinnän kanavat ja 

kehittää niitä yhteistyössä.

3. Luoda toimintamalli pelastustointa koskevan tutkimustiedon 

levittämiseen monikanavaisesti ja koordinoidusti.

4. Vahvistaa yhteistoiminnallista kokeilu- ja kehittämiskulttuuria 

pelastusalaa koskevaa tutkimusta tekevien tahojen kanssa.
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Hankkeen tavoitteet (2/2)

5. Selkiyttää Pelastusopiston roolia pelastustoimen tutkimuksen 

yhteen kokoajana ja koordinaattorina; tukea pelastusalaa koskevaa

tutkimusta tekevien työtä sekä tehdä näkyväksi toimijoiden rooleja ja 

vastuita.

6. Tehostaa eri kohde- ja sidosryhmien pelastusalaa koskevan tutkitun 

tiedon tarpeisiin vastaamista.

7. Lisätä pelastusalan tutkijoiden ja asiantuntijoiden ymmärrystä 

viestinnän strategisesta merkityksestä tutkimustulosten 

hyödyntämisessä ja turvallisuuskulttuurin vahvistamisessa. 

8. Antaa pelastustoimelle ja sen yhteistyökumppaneille konkreettisia 

välineitä tutkimus- ja asiantuntijaviestinnän tehostamiseen.
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Odotetut tulokset (1/2)

❖ Kansalaiset sekä muut pelastusalan kohde- ja sidosryhmät löytävät 

tutkittua tietoa toimialasta tehokkaammin.

❖ Kun pelastusalaan liittyvä TKI-tieto on helpommin saatavilla ja 

löydettävissä, tietoisuus paitsi tutkimuksen tuloksista myös sen 

tekemisestä kasvaa.

❖ Ymmärrettävässä muodossa oleva pelastusalaa koskeva TKI-tieto 

edistää sen soveltamista toiminnan eri tasoilla sekä mm. alan

koulutuksen kehittämisessä. 

❖ Tutkimusta tuottavien tahojen ja hanketoimijoiden yhteistyö 

tiivistyy, jolloin voidaan toteuttaa yhä paremmin tarpeita vastaavia 

ja tuloksellisia TKI-hankkeita.
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Odotetut tulokset (2/2)

❖ Pelastusalan tutkijat ja asiantuntijat saavat valmiuksia 

tutkimusviestintään ja viestintäyhteistyö tiivistyy toimijoiden kesken.

❖ Luottamus pelastusalaan ja sen tuottamaan tutkimukseen vahvistuu 

avoimen viestinnän kautta. Keskustelun kautta saadaan myös ideoita 

uusiksi tutkimushankkeiksi.

❖ Kansalaisten turvallisuusosaaminen vahvistuu, kun tutkittua tietoa on 

saatavilla kattavasti, helposti ja saavutettavassa muodossa.

❖ Yleinen turvallisuuskulttuuri vahvistuu, kun tieto pelastusalaan 

liittyvästä tutkimuksesta ja toiminnan taustalla olevista 

tutkimustuloksista saavuttaa yhä useampia kohderyhmiä. 
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Hankkeen työpaketit

822.6.2022

1. Pelastusalaa koskevan tutkimustiedon tuottamisen nykytilan 

selvitys: kanavat, toimijat ja roolit

2. Suunnitelma pelastusalaa koskevan tutkimustiedon levittämisen 

toimintamalliksi

3. Pelastusalaa koskevan tutkimustiedon jalostaminen 

ymmärrettävään ja saavutettavaan muotoon (review-artikkelit, 

julkaisut, some, journalistinen media)

4. Tiedon jalostamisen ja levittämisen koordinaatio: toimintamalli 

tutkitun tiedon jalkauttamiseen ja hyödyntämisen seurantaan

5. Tiedon jakamisen alustan suunnittelu ja pilotointi 

6. Webinaarit, koulutus, työpajat, hankeviestintä 
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