
  

 

 

  
 

Puh. +358 295 450 201 | PL 1122 (Hulkontie 83), 70821 Kuopio | pelastusopisto@pelastusopisto.fi | PELASTUSOPISTO.FI 
Inhimillisesti, ammatillisesti, luotettavasti 

 

Tutkimustulokset timanteiksi, tiedoksi ja toiminnaksi (4T) 
-hankkeen aloitustyöpaja 

Torstaina 6.10.2022 klo 12–16, Helsinki ja Teams 

 
Pelastusalaa koskevan tutkitun tiedon jakamisen tehostamiseen keskittyvä Tutkimustulokset 

timanteiksi, tiedoksi ja toiminnaksi (4T) -hankkeen syksy käynnistyy pelastusalan TKI-toimintaan ja 
siitä viestimiseen osallistuville suunnatulla avoimella keskustelutilaisuudella ja työpajalla 6.10.2022.  

 
Työpaja toteutetaan yhteistyössä pelastuslaitosten kumppanuusverkoston kanssa Kuntatalolla, 

mutta siihen on tarvittaessa mahdollisuus osallistua myös Teamsin välityksellä. Iltapäivän aikana 
kuullaan ja keskustellaan viestinnän merkityksestä tutkitun tiedon hyödyntämisessä sekä saadaan 
eväitä toimivaan tutkimusviestintään. Lisäksi keskustellaan pelastusalan tutkimusviestinnän tilasta 
ja sovitaan hankkeen etenemisestä. Mukaan toivotaan pelastus- ja lähialojen eri organisaatioiden 

johtoa, tutkimuksen ja viestinnän asiantuntijoita, opettajia, opiskelijoita sekä kehittäjiä. 
 

Alustava ohjelma (muutokset mahdollisia) 
 
12.00–12.20 Tervetuloa mukaan! 4T-hanke pähkinänkuoressa ja osallistujien esittelyt  
   Tutkimusjohtaja Alisa Puustinen ja tutkija Aino Harinen, Pelastusopisto 
12.20–12.50 Miksi viestintä turvallisuusalan tutkimuksesta on yhä tärkeämpää?  

Viestintäjohtaja Anu von Lode, Tukes (esitys 20 min, keskustelu 10 min) 
12.50–13.00 Tauko 
13.00–13.30  Monimutkaisista asioista viestiminen vaatii yksinkertaisia asioita. Miten saan 

tutkimukseni kiinnostamaan laajempaa yleisöä? Toimittaja Marcus Ziemann,  
Yle Uutiset (esitys 20 min, keskustelu 10 min) 

13.30–14.00 4T-hankkeen taustakyselystä ja keskusteluista esiin nousseita tarpeita ja orientaatio 
iltapäivän työskentelyyn. Tutkija Aino Harinen, Pelastusopisto    

14.00–14.30 Kahvitauko 
14.30–15.30 Työpajatyöskentelyä pienryhmissä: osallistujien evästystä hankkeen toteutukseen 
15.30–16.00 Työpajan purku ja katseet tulevaan 

 
Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä viimeistään 29.9.2022. Lisäohjeita kaikille osallistujille sekä Teams-

linkit etänä mukaan tuleville toimitetaan ilmoittautuneille ilmoittautumisajan jälkeen. 
 

Lisätietoja: Aino Harinen, p. 0295 453 531, @HarinenAino, @peo_tutkimus, 4T-hankkeen verkkosivu 
 

Osallistuthan keskusteluun myös Twitterissä tunnisteella #4T. 
 

 
 

Pelastusopiston hallinnoima Tutkimustulokset timanteiksi, tiedoksi ja toiminnaksi (4T) on Palosuojelurahaston rahoittama kehittämishanke, joka tukee 
pelastusalaa koskevan tutkimustiedon hyödyntämistä toiminnan eri tasoilla. 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 1.5.2022–30.4.2024. 

https://link.webropol.com/s/4T-kickoff
https://bit.ly/4T_TKI

