
    

 

Asiantuntijasta ajatusjohtajaksi 2022:  
Viestintä- ja mediavalmennuksen webinaarit  
 

Viestintä on organisaatiossa osa jokaisen asiantuntijan toimenkuvaa, jokainen on viestijä. Eri 

aihealueiden asiantuntijoiden osaaminen kiinnostaa eri kohde- ja sidosryhmiä. Tämän 

päivän viestintäympäristössä viranomaisen on pystyttävä vastaamaan eri ryhmien 

tiedontarpeisiin yhä nopeammin ja tehokkaammin. Jokaisen asiantuntijan panos on tärkeä. 

Mutta miten asiantuntijan tulisi viestiä tämän päivän viestintäympäristössä? Miten 

suunnitella, toteuttaa ja kehittää viestintää entistä toimivammaksi? Miten pitää yhteyttä 

journalistiseen mediaan? Miten vastata haastattelupyyntöihin, antaa haastatteluja, 

kirjoittaa tiedotteita tai järjestää tiedotustilaisuus? Millaisia mahdollisuuksia sosiaalinen 

media tarjoaa asiantuntijoiden viranomaisviestintään? Tai miten viestiä asiantuntijana 

mahdollisissa poikkeustilanteissa?  

Pelastusopiston ViVaPe-hanke, pelastuslaitosten kumppanuusverkosto ja Kela järjestävät 

yhteistyössä pelastustoimen ja Kelan asiantuntijoille ja viestijöille kohdennettuja media- ja 

viestintävalmennuksen webinaareja tueksi vaikuttavaan asiantuntijaviestintään. Webinaarit 

toteutetaan osana pelastusalan asiantuntijapankkiin nimetyille järjestettävää 

mediavalmennusta, ja ne ovat avoimia kaikille kiinnostuneille. Webinaarit käynnistyvät 

14.3.2022 ja päättyvät 20.4.2022.  
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Ohjelma 2022 (muutokset mahdollisia): 

 

1. Viestinnän toimintaympäristö -webinaari, 14.3.2022 klo 13–14.30, Teams 

Pipsa Lotta Marjamäki, viestintäjohtaja, Kela 

 

2. Viestinnän suunnittelu -webinaari, 22.3.2022 klo 13–14.30, Teams 

Siiri Kärkkäinen, viestinnän asiantuntija, Kela 

 

3. Viestintä sosiaalisessa mediassa -webinaari, 8.4.2022 klo 13–14.30, Teams 

Professori Pekka Isotalus, Tampereen yliopisto  

 

4. Kriisi- ja häiriötilanneviestinnästä, viime aikojen kokemuksia pelastusalalta -webinaari,  

14.4.2022 klo 13–14.30, Teams 

1. Suunnittelija Päivi Kääntä-Piispanen ja pelastusjohtaja Jarmo Haapanen, Jokilaaksojen 

pelastuslaitos (Kalajoen maastopalon oppeja pelastuslaitoksen viestinnälle) 

2. Pelastusylitarkastaja Mira Leinonen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja tutkija Aino 

Harinen, Pelastusopisto (Viestintä, vastuullisuus, luottamus ja maine pelastusalalla) 

 

5. Mediaviestintä-webinaari, 20.4.2022 klo 13–14.30, Teams 

Alustajatiedot tarkentuvat 

 

Webinaarit ovat avoimia ja maksuttomia kaikille erityisesti julkishallinnon viestinnän ilmiöistä ja 

kehittämisestä kiinnostuneille. Ne järjestetään osana Pelastusopiston ViVaPe-hankkeen, Kelan ja 

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston järjestämää mediavalmennuspilottia, johon valitaan 

osallistujat erikseen hakemusten perusteella. Webinaareihin toivotetaan tervetulleiksi kaikki 

kiinnostuneet, eri toimialoilta, aina organisaatioiden johdosta, tekijöihin, kehittäjiin, opettajiin, 

tutkijoihin ja opiskelijoihin. 

Ilmoittaudu mukaan 7.3.2022 mennessä täällä. Voit ilmoittautua yhdellä lomakkeella joko kaikkiin 

sarjan webinaareihin tai valita sieltä itsellesi sopivimmat. Jos olet hakenut erikseen 

mediavalmennuksen pilottiryhmään, ei sinun tarvitse ilmoittautua webinaareihin enää erikseen. 

Lämpimästi tervetuloa mukaan yhteiselle oppimismatkalle! 

 

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

https://link.webropol.com/s/webinaari-ilmo-mv2022

