
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Viranomaisesta ajatusjohtajaksi 
Kohti ennakoivaa, näkemyksellistä ja vaikuttavaa turvallisuusalan yhteiskunnallista 

viestintää -työpaja 12.4.2022 Teamsissa 

Turvallisuusympäristö ja mediamaailma muuttuvat nopeasti. Turvallisuusviranomaista viestintään 

velvoittaa laki, minkä lisäksi jokaiselta organisaatiolta odotetaan yhä läpinäkyvämpää, 

vastuullisempaa, ennakoivampaa ja näkemyksellisempää viestintää. Tarvitaan rohkeutta osallistua 

keskusteluun, on oltava lähellä ja läsnä. Turvallisuustoimijan arvoihin pohjaava, välittävä ja näkyvä 

vuorovaikutus niin kansalaisten kuin sidosryhmien kanssa on yhä tärkeämpää. 

Pelastusopisto ja Poliisiammattikorkeakoulu kutsuvat sinut yhteiseen työpajaan keskustelemaan 

turvallisuusalan viestinnän haasteista ja mahdollisuuksista 2020-luvun hybridissä 

mediaympäristössä. Avoimen ja maksuttoman virtuaalityöpajan järjestävät pelastustoimen ja poliisin 

viestinnän kehittämishankkeet.  

 

Ohjelma 12.4.2022 (alustava, muutokset mahdollisia) 

9.00–9.15  Tervetulosanat ja päivän agendasta 

Tutkimusjohtaja Jarno Ruusunen, Pelastusopisto 

9.15–9.35 Johtajan rooli viestinnässä: keskustelua vaikuttamisesta, vallasta ja vastuusta 

Oppilaitosjohdon tervehdys sekä virittäytymistä päivän teemaan  

Rehtori Mervi Parviainen, Pelastusopisto 

9.35–10.00 Yhteiskunnallinen keskustelu sisäasiainhallinnon yhteisenä tehtävänä  

Viestintäpäällikkö Saara Nevala, sisäministeriö 

10.00–10.40  ViVaPe-hankkeen ja Poliisin yhteiskunnallinen viestintä -hankkeen tavoitteista, 

tuloksista, tuotoksista ja vaikuttavuudesta 

Tutkija Aino Harinen, Pelastusopisto ja tutkija Pirjo Jukarainen, 

Poliisiammattikorkeakoulu 

10.40–10.50  Tauko 



 

 

 

 

 

 

 

 

10.50–12.00  Ymmärrettävyyttä, vaikuttavuutta ja ennakointia viestintään 

1) Aktiivinen viestintä rakentaa luottamusta  

Viestintäpäällikkö Milla Meretniemi, Suojelupoliisi 

2) Näin vaikutat päättäjiin tuloksekkaasti  

Viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö Sami Kerman, Suomen Palopäällystöliitto 

3) Kohti ennakoivaa viestintää: hiljaiset signaalit ja muutosilmiöt turvallisuusalan 

organisaation viestintää suuntaamassa  

Varautumispäällikkö Katja Ahola, Huoltovarmuuskeskus 

 

Kommenttipuheenvuorot: 

Tutkimusjohtaja Jari Kaivo-oja, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto; 

Kilpailukykyjohtaja Anna-Kaisa Heinämäki, Tampereen kaupunki 

12.00–12.45  Lounastauko 

12.45–13.00 ”The truth is out there”: millaista viestintää turvallisuustoimijoilta odotetaan? 

Kansalaisten näkemyksiä videoklippeinä, keskustelua 

13.00–14.30  Pienryhmäkeskustelut em. teemoista Erätauko-menetelmällä pienryhmissä  

Erätauko-säätiön koulutetut ohjaajat fasilitoivat (menetelmästä: eratauko.fi)  

14.30–15.00  Kahvitauko 

15.00–15.45 Keskustelujen purku 

  Fasilitaattorit 

15.45–16.00 Päivän yhteenveto ja katseet tulevaan 

  Tutkimusjohtaja Vesa Muttilainen, Poliisiammattikorkeakoulu 

 

Tilaisuus on avoin kaikille yhteisöviestinnästä, yhteiskunnallisesta keskustelusta ja vaikuttamisesta 

innostuville turvallisuusalan toimijoille. Mukaan kutsutaan lämpimästi tervetulleiksi niin 

organisaatioiden johto kuin viestinnän tekijät, kehittäjät, opettajat, opiskelijat ja tutkijat.  

Tilaisuuteen mahtuu 100 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. 

 

Ilmoittaudu mukaan pe 25.3.2021 klo 12 mennessä täällä. 

Saat linkin tapaamiseen sekä lisäohjeita sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä. 

Lämpimästi tervetuloa keskustelemaan, inspiroitumaan ja verkottumaan tärkeän aiheen äärelle! 

 

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

https://link.webropol.com/s/loppusemmailmo
https://link.webropol.com/s/loppusemmailmo
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