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PELASTUSTOIMEN VIESTINTÄ 2020:  
VERKOSTOJA, KOORDINAATIOTA, YHTEISTÄ KEHITTÄMISTÄ JA KEHITTYMISTÄ 

 

Pelastuslaitosten viestintäkäytännöt -hankkeen työpaja 
Maanantai 27.11.2017 klo 12–17, Kuopio 

 

Pelastusopiston hallinnoima ja Palosuojelurahaston rahoittama Pelastuslaitosten 
viestintäkäytännöt -hanke järjestää kaikille pelastustoimen viestinnästä ja sen 
kehittämisestä kiinnostuneille avoimen työpajan. Tilaisuus on suunnattu niin 

pelastuslaitosten johdolle, pelastuslaitoksilla viestintää suunnitteleville ja toteuttaville 
asiantuntijoille, viestinnästä kiinnostuneille pelastusviranomaisille kuin pelastusalan 

järjestöille, opettajille, tutkijoille, kehittäjille ja muille viranomaisille. 
 
 
Ohjelma (muutokset mahdollisia): 
 
12.00–12.10   Tervetuloa Pelastusopistolle ja työpajaan 

Tutkimusjohtaja, Pelastuslaitosten viestintäkäytännöt -hankkeen 
ohjausryhmän puheenjohtaja Esa Kokki, Pelastusopisto  

 
12.10–12.30 Pelastuslaitosten ulkoisen viestinnän nykytila sekä koettuja haasteita ja 

kehittämisideoita laitoksilta 
 Tutkija, projektipäällikkö Aino Harinen, Pelastuslaitosten viestintäkäytännöt -

hanke, Pelastusopisto 
 
12.30–13.10 Kohti vaikuttavampaa pelastustoimen viestintää  

– sisäministeriön ja Pelastustoimen uudistushankkeen viestintätyöryhmän 
näkökulmia sekä kuulumiset maakuntauudistuksen viestintäryhmästä 

 Viestintäpäällikkö Milla Meretniemi, sisäministeriö 
 Pelastusjohtaja Jarmo Haapanen, Jokilaaksojen pelastuslaitos   
 

13.10–13.30 Kumppanuusverkosto: lisää vaikuttavuutta yhteisillä ydinviesteillä 
  Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston koordinaattori Jari Lepistö,  

Suomen Kuntaliitto ry. 
 
13.30–13.40 Jaloittelutauko 
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13.40–14.10 Järjestöjen rooli tulevaisuuden pelastustoimen viestinnässä 
Vs. viestintäpäällikkö Tiia Krook, Suomen Pelastusalan keskusjärjestö SPEK ry. 
Koulutuspäällikkö Annastiina Karttunen, Suomen Palopäällystöliitto SPPL ry. 

 
14.10–14.40 Etelä-Karjalan pelastuslaitos 2.0: uusia avauksia viestintään 
 Suunnittelija Johanna Franzén, Etelä-Karjalan pelastuslaitos 
 Kommenttipuheenvuoro: toiminnanjohtaja Isto Kujala, SSPL ry 
 
14.40–15.00 Alan perus- ja täydennyskoulutus viestinnän osaamistarpeisiin vastaamassa 

Rehtori Mervi Parviainen, Pelastusopisto 
 
15.00–15.30 Iltapäiväkahvit 
 
15.30–16.15  Pienryhmätyöskentely: yhteistyöstä, kumppanuuksista, työnjaosta ja 

koordinoinnista virtaa viestinnän kehittämiseen 
 
16.15–17.00 Ryhmäpohdintojen purku, loppukeskustelu ja päivän yhteenveto 
 
  

Millaisia haasteita pelastuslaitokset ja pelastustoimi kohtaavat ulkoisen viestintänsä suunnittelussa ja 
toteutuksessa? Miten noihin haasteisiin voisi vastata mahdollisimman tehokkaasti?  

Mikä olisi paras malli pelastustoimen viestinnän järjestämiseksi tulevissa maakunnissa? Miten eri tahot 
voisivat toimia tuloksekkaasti yhdessä pelastustoimen viestinnän kehittämisessä ajan haasteisiin 

vastaavaksi ja entistä vaikuttavammaksi? Millaisia haasteita viestintä- ja arvomaailman murros sekä 
muut toimintaympäristön muutokset asettavat alan koulutukselle? 

  
Siis miten vahvistaa yhteistyötä ja kumppanuuksia sekä tehostaa koordinointia ja työnjakoa? Kuinka 

löytää polkuja valistuksesta vuorovaikutukseen, onnettomuustiedottamisesta onnettomuusviestintään 
sekä kohti yhä näkyvämpää ja vaikuttavampaa yhteiskunnallista keskustelua? 

 
 
Ilmoittautumiset 18.11.2017 mennessä: https://www.webropolsurveys.com/S/76290903470210E8.par 

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