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     TIEDOTE 
2.5.2018, julkaisuvapaa 

 

 

Viestinnän maailma muuttuu – ollaanko pelastustoimessa valmiina? 
 
Pelastustoimen viestintäfoorumi #PELAVI2020 kokoaa pelastusalan toimijat ajankohtaisten 
viestinnän teemojen pariin 27.8.2018 
 
 
Pelastusopiston Pelastuslaitosten viestintäkäytännöt -hanke järjestää kaikille pelastuslaitosten viestinnästä ja sen 
kehittämisestä kiinnostuneille avoimen Pelastustoimen viestintäfoorumin 27.8.2018 Helsingin Säätytalolla.  
Tilaisuus on suunnattu niin pelastuslaitosten johdolle, pelastuslaitoksilla viestintää suunnitteleville ja toteuttaville 
asiantuntijoille, viestinnästä kiinnostuneille pelastusviranomaisille kuin pelastusalan järjestöille, opettajille, 
tutkijoille, kehittäjille ja muille viranomaisille. Tapahtuma toimii samalla hankkeen loppuseminaarina. 
 
Seminaarissa tarjoillaan paitsi hankkeen tuloksia, kuullaan myös useita puheenvuoroja viestinnän ajankohtaisista 
kysymyksistä. Päivän kantavia teemoja ovat 1) pelastustoimen viestintä muuttuvassa toimintaympäristössä,  
2) luottamus, maine ja mediayhteiskunta sekä 3) profilointi, vaikuttajaviestintä ja yhteiskunnallinen keskustelu. 
Teemoista alustavat muun muassa Viestinnän johtamisen professori Vilma Luoma-aho, Yle Uutisten toimittaja 
Marcus Ziemann, Turun kaupungin viestintäjohtaja Saara Malila sekä kriisiviestinnän asiantuntija Katleena 
Kortesuo. Lavalle nousee myös pelastuslaitosten, Pelastusopiston ja sisäministeriön edustajia. Seminaarin avaa 
sisäministeri Kai Mykkänen ja juontaa Pelastusopiston TKI-palveluiden tutkimusjohtaja Esa Kokki. 
 
Siis miten pelastuslaitoksilla viestitään? Muuttuvatko viestinnän säännöt kun ympäristö muuttuu? Mitä Turun 
puukotusiskussa opittiin viranomaisyhteistyöstä kriisiviestinnässä? Millainen on pelastustoimen profiili 
yhteiskunnallisessa keskustelussa? Miten sitä voitaisiin nostaa? Ja mitä jos pelastustoimeen iskee mainekriisi? 
 
Seminaari järjestetään yhteistyössä sisäministeriön ja Pelastustoimen uudistushankkeen viestintätyöryhmän 
kanssa. Se on kaikille pelastustoimen viestinnän kehittämisestä kiinnostuneille avoin ja maksuton sekä seurattavissa 
myös verkkovälitteisesti.  
 
Liitteenä tarkempi ohjelma, jossa myös ohjeet ilmoittautumiseen 18.8.2018 mennessä.  

 
 
Lisätietoja:  tutkija Aino Harinen, Pelastusopisto, aino.harinen@pelastusopisto.fi, +358 295453531 
 
 
 

Pelastuslaitosten viestintäkäytännöt -hanke on Palosuojelurahaston rahoittama ja Pelastusopiston hallinnoima tutkimus- ja 
kehittämishanke, jossa kartoitetaan ja kehitetään pelastuslaitosten viestintäkäytäntöjä tiiviissä yhteistyössä pelastustoimen 

asiantuntijoiden kanssa. Hanke linkittyy läheisesti, paitsi Pelastustoimen uudistushankkeeseen, myös pelastustoimen ympäristöstä sekä 
sisältä tuleviin kehittämistarpeisiin. Tavoitteena on luoda yleiskatsaus pelastuslaitosten viestintään sekä antaa pelastuslaitoksille välineitä 

muuttuvassa toimintaympäristössä toimimiseen. Samalla luodaan yhteistä viestinnän käsitteistöä pelastustoimeen, tuotetaan uusia ja 
jaettuja toimintatapoja, tunnistetaan viestinnän kehittämis- ja osaamistarpeita sekä tuotetaan tietoa hyödynnettäväksi muun muassa 

pelastusalan koulutuksessa. Hankkeen näkökulma keskittyy pelastuslaitosten ulkoiseen viestintään kansalaisten, median ja muiden 
sidosryhmien kanssa. Hankkeen toiminta-aika on toukokuusta 2017 elokuuhun 2018. 

https://www.pelastusopisto.fi/wp-content/uploads/Ohjelma_loppuseminaari_270418.pdf
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