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Abstract

Safety communication is a one vital part of everyday work of accident prevention in
the rescue services. It consists of safety education, demonstrating work and
equipment of fire brigades, advisory services and safety education through media
and social media platforms. The main goal of safety communication is to give people
the knowledge and skills to survive accidents and fires, to prepare for them and most
importantly to prevent them from happening.
Regional rescue services plan their own execution of safety communication work in
their area. This planning is done within guidelines coming from legislation and
national strategies. One of the most important aspects in safety communication
planning in the future is to unify the principles and content of this planning.
Furthermore, the goal is to add topics to this planning, which are going to be in the
role of growing importance in the field of safety communication in the future.
This final project is one of the steps closer to unify safety communication planning
in rescue services. In this final project through the future needs of improvement in
this field comparing set goals of strategies to how those things are planned and
thought upon in the existing plans. This project also brought up already existing good
practices in the field in Finland and in other countries, with brand-new aspects and
ideas, all of which can be used in future unified planning. The main points of
improvement that was found in this project were planned use of social media
platforms, planning of safety communication tasking, use of feedback and further
use of visual education materials.
.
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1

JOHDANTO

Suomessa pelastuslaitoksien tehtäviin mielletään kuuluvaksi pelastustehtävät, joissa
toimitaan onnettomuuden tapahduttua ja saadaan estettyä lisävahinkojen sattuminen
niin ihmisille kuin omaisuudelle. Näiden lisäksi pelastuslaitosten tehtäviin kuuluu myös
onnettomuuksien

ehkäisytyö.

Onnettomuuksien

ehkäisytyöhön

kuuluu

valvontatoiminta, jonka tarkoituksena on valvoa annettujen turvallisuussäädösten
toteutumista, palontutkintaa, jonka avulla pyritään tutkimaan tulipalojen syttymisen ja
leviämisen syitä ja niihin vaikuttaneita seikkoja ja niiden parempi huomioiminen
tulevaisuudessa, asiantuntijatehtäviä kaavoittamisen ja rakentamisen saralla, jossa
ohjataan rakentamisen säädösperustaisen paloturvallisuuden toteutumista, sekä
kemikaalivalvonnan asiantuntijatehtäviä.

Näiden lisäksi yksi onnettomuuksien ehkäisytyön osa-alue on turvallisuusviestintä,
jolla pyritään vaikuttamaan ihmisten ja yhteisöjen käyttäytymiseen siten, että ne osaavat
toimia

oikein

ehkäistäkseen

onnettomuuksia

ja

kohdatessaan

mahdollisen

onnettomuustilanteen omassa arjessaan. Onnistuessaan se vähentää huomattavasti
onnettomuuksien vahinkojen suuruutta tai estää onnettomuuden tapahtumisen
kokonaan. Turvallisuusviestintä on laaja käsite, joka voidaan ulottaa kaikkiin elämän
osa-alueisiin, aina asumisesta liikenneturvallisuuteen. Turvallisuusviestinnän eri
keinoja tarkastelemalla voidaan se jakaa kolmeen eri osa-alueeseen:

Turvallisuusneuvonta:

Turvallisuusneuvonta

käsittää

pelastustoimen

arjen

kanssakäymisessä tapahtuvan turvallisuusviestinnän, jota tapahtuu esimerkiksi
kohteissa tapahtuvien valvontakäyntien tai puhelimen välityksellä tapahtuvien
kyselyjen kautta. Turvallisuusneuvontaa tekee siis jossain määrin jokainen
pelastuslaitoksen

henkilöstöön

kuuluva

kanssakäynnissä

ihmisten

kanssa.

(Kumppanuusverkoston viestintäohje 2015, 10)

Turvallisuuskoulutus: Turvallisuuskoulutus on turvallisuusneuvontaa suunnitellumpaa
ja tavoitteellisempaa. Näitä ovat muun muassa erityisesti kohteille tai yhteisöille
suunnatut

luennot,

turvallisuuskävelyt

(Kumppanuusverkoston viestintäohje 2015, 10)

ja

alkusammutuskoulutukset.
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Turvallisuusvalistus: Turvallisuusvalistuksella tarkoitetaan yksisuuntaista, suurelle
joukolle kerralla tapahtuvaa turvallisuuskoulutusta, joka on siten myös hieman
satunnaisempaa ja yleisluonteisempaa. Turvallisuusvalistusta voidaan harjoittaa
kahdella

tavalla,

joko

yleisötilaisuuksina

tai

joukkoviestimien

avulla.

Yleisötilaisuuksissa valistetaan suurta joukkoa ihmisiä tietyssä paikassa tiettyyn aikaan,
esimerkiksi messuilla. Joukkoviestinnällä puolestaan pyritään valistamaan ihmisiä
tuomalla valistus ihmisten luokse käyttäen joukkoviestimiä kuten televisiota, radiota,
sanomalehtiä, internetsivuja tai sosiaalisen median kanavia. (Kumppanuusverkoston
viestintäohje 2015 10)

Turvallisuusviestinnän

roolia

pelastustoimen

tehtävien

joukossa

määritellään

tarkemmin pelastuslaitosten omissa palvelutasopäätöksessä ja suunnitelmissa. Näissä
asetetaan tavoitteet ja keinot turvallisuusviestinnän toteuttamiselle. Jokainen
pelastuslaitos vastaa omalta osaltaan tästä suunnittelusta, jonka seurauksena
suunnitelmien tavoitteet ja sisältö voivat vaihdella suurestikin eri pelastuslaitosten
kesken.

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto on Suomessa toimivien 22 pelastuslaitoksen
yhteistoimintasopimuksen mukainen toimija, jonka päätavoitteena on pelastuslaitosten
tehtävien suorituskyvyn parantaminen ja kehittäminen vastaamaan sekä nykyisiä että
tulevaisuuden haasteita toimintakentässä. Tämä kehitystyö tarkoittaa toimintojen
yhdenmukaistamista ja laadullista parannustyötä pelastuslaitosten toiminnan eri alueilla
(Lepistö 2017, 21.) Tämä opinnäytetyö on osa tätä kumppanuusverkoston kehitystyötä
pelastuslaitosten turvallisuusviestinnässä.

Alkuperäinen ajatus tämän opinnäytetyön tekemiseksi syntyi keväällä 2017, jolloin
pelastuslaitosten kumppanuusverkoston turvallisuusviestinnän työryhmän kautta sain
tehtäväksi laatia ohjeen turvallisuusviestinnän suunnitteluun pelastuslaitoksissa.
Kumppanuusverkoston turvallisuusviestinnän työryhmän toimi myös työn ohjaajana.
Noin vuoden päästä kesällä 2018 työ muuttui ohjeesta nykyisenlaiseksi pohjustavaksi
selvitykseksi, koska ohjeen laadinnan havaittiin paisuttavan työtä liiaksi yhdelle
opinnäytetyölle. Lisäksi pelastuslaitosten ja maakuntien muutosten muodon ja
ajankohdan lykkääntymisen havaittiin ohjeen laadinta tässä vaiheessa hankalaksi. Työn
muuttuessa pohjustavaksi selvitykseksi ohjeen laadintaan tuli ohjaukseen mukaan
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turvallisuusviestinnän työryhmän lisäksi sisäministeriön onnettomuuksien ehkäisyn
yhdenmukaistamisen työryhmä

(OnEhkä-työryhmä), jonka kautta sain lisää

näkökulmaa ja asiantuntijuutta selvityksen laadintaan ja ohjaukseen.

Valitsin tämän työn, sillä koen turvallisuusviestinnän mielenkiintoiseksi ja tärkeäksi
toiminnaksi

pelastustoimessa

ja

viranomaistoiminnassa

yleensäkin.

Turvallisuusviestinnän avulla saadaan onnettomuuksien ehkäisyn työ sekä yleinen
pelastuslaitoksen toiminta tuotua jokaisen luokse erilaisin keinoin, ja erityisesti nämä
keinot ja kanavat turvallisuusviestinnälle olen havainnut erityisen kiinnostaviksi.
Minusta tämä työ on innostavaa, koska se antoi hienon mahdollisuuden tutustua
omakohtaisesti turvallisuusviestinnän toimintaan ja päästä osaksi sen tulevaisuuden
kehittämisessä.

Tämä opinnäytetyö jakautuu karkeasti kahteen eri osaan. Ensimmäisissä kahdessa
luvussa selvitän lyhyesti pelastustoimen turvallisuusviestinnän teoria-, säädös- ja
päätöspohjaa,

joiden

perusteella

pelastuslaitoksia

velvoitetaan,

suunnitellaan,

ohjeistetaan ja kehitetään, sekä mitä muita toimijoita turvallisuusviestinnän kentällä
Suomessa pelastustoimen lisäksi on, ja miten ne toimivat. Tämän jälkeisissä luvuissa
esittelen tämän työn toteutusta, miten selvitys muotoutui sellaiseksi, mitä se tässä on ja
mitä keinoja ja menetelmiä käytin tämän saavuttamiseksi, mitä ovat havaitut huomiot
ja miten niitä voidaan hyödyntää tulevaisuudessa turvallisuusviestinnän kehittämisessä.
Lopuksi pohdin omia näkemyksiä työstä, sen tuloksellisuudesta, omasta oppimisesta
sekä siitä miten tätä selvitystä voidaan hyödyntää tulevaisuudessa esimerkiksi
jatkotöissä.
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2

TEORIA- JA SÄÄDÖSPERUSTA TURVALLISUUSVIESTINTÄÄN
PELASTUSLAITOKSISSA

Turvallisuusviestintä on turvallisuustietojen ja -taitojen opettamista ihmisille, ja siksi
siihen pätee opettamisen ja pedagogian perusajatukset, miten tätä opettamista tulisi
toteuttaa mahdollisimman toimivasti. Teoreettisen taustan lisäksi turvallisuusviestinnän
toteutusta säädetään monessa tasossa, jotka voidaan jakaa kolmeen erilliseen tasoon.
Ensimmäisenä on lakisääteisen velvoitteet turvallisuusviestinnän toteuttamisesta,
toisena kansalliset strategiat ja ohjelmat ja kolmantena pelastuslaitoskohtaiset
suunnitelmat oman alueen tavoitteista ja keinoista. Tässä luvussa avaan näitä perusteita.

2.1

Opetusteoreettinen perusta

Nykyaikaisen

oppimisen

pohjateoriana

pidetään

1960-luvun

alusta

alkaen

behavioristisen oppimisteorian syrjäyttänyttä kognitiivisen oppisen teoriaa. Toisin kuin
behavioristinen teoria, jossa oppiminen tapahtuu mekaanisesti palkitsemisen ja
rangaistuksen kautta, kognitiivinen oppimisteoria perustuu siihen, että yksilö on
havaitseva ja oppiva kokonaisuus, joka pystyy yhdistämään eri aistihavaintojaan ja
aikaisemmin oppimaansa tietoa uuteen tietoon ja soveltaa näin oppimaansa uuteen
tietoon ja päinvastoin. Yksilö, hänen halunsa oppia ja hänen oppimisensa oikeanlainen
ohjaus ovat keskeisessä roolissa oppimisen onnistumisessa, etenkin kun oppimisesta
luodaan tilanteeseen ja tarpeeseen sopiva ongelmanratkaisutilanne tai vastaava
sovellettava haaste. (Poikela & Poikela, 1999, 170 ˗ 183)

Ongelmanratkaisukyky, oppimisen omaohjautuvuuden korostaminen ja yhdessä
muiden kanssa tekeminen, jotka ovat kognitiivisen oppimisteorian kulmakiviä,
korostuvat myös nykyisessä oppimisen ja koulutuksen kehityksessä ilmiöoppimisena.
Ilmiöpohjaisessa oppimisessa pyritään saamaan oppimista ja tuloksia yhdessä muiden
oppijoiden kanssa, heidän ehdoillaan ja menetelmillään, sekä soveltamalla jo aiemmin
opittua tietoja ja rinnastamalla opittu suurempiin kokonaisuuksiin. Näin saadaan
oppimiseen lisättyä oppijoiden sisäistä motivaatiota ja mahdollisuuksia hahmottaa
opittujen asioiden yhteyksiä helpommin. Oppiminen saadaan myös ilmiöpohjaisuudella
sidottua paremmin toimintaympäristöönsä, mistä voi olla itsessään apua oppimisen
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helpottamisessa ja yhteyksien luomisessa opitun asian ympärille. (Perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteet 2014)

2.2

Pelastuslain määräämät tehtävät pelastuslaitoksille

Pelastuslaissa (379/2011) määritellään pelastustoimen tehtävät. Tämän lain 27§
määrittelee pelastustoimelle tehtäväksi:

Pelastuslaitoksen tulee huolehtia alueellaan pelastustoimelle kuuluvasta
ohjauksesta, neuvonnasta ja turvallisuusviestinnästä, jonka tavoitteena on
tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäiseminen ja varautuminen
onnettomuuksien torjuntaan sekä asianmukainen toiminta onnettomuus- ja
vaaratilanteissa ja onnettomuuksien seurausten rajoittamisessa
Ohjauksen, neuvonnan ja etenkin turvallisuusviestinnän tavoitteena on luoda sellainen
yhteiskunta, jossa jokainen kansalainen osaa ehkäistä onnettomuuksia ja tulipaloja,
toimia oikein onnettomuuksien sattuessa, varautua niihin sekä osaltaan auttaa muita
onnettomuuksien

ehkäisyssä,

varautumisessa

ja

toiminnassa.

Näin

ollen

turvallisuusviestintä kuuluu myös niihin pelastustoimen toimintoihin, joiden
tuloksellisuutta seurataan ja kehitetään. (Pelastuslaki 379/2011, 29 ja 85§)

Turvallisuusviestinnässä toteutettavat ohjaus, valistus ja neuvonta on pyritty
suuntaamaan tehokkaasti, kiinnostavasti ja kohdennetusti eri kohderyhmille sopivalla
tavalla. Nämä kohderyhmät ovat eri elämänvaiheessa olevat ihmiset kuten lapset, nuoret
aikuiset, työikäiset, vanhukset ja maahanmuuttajat. Näille ryhmille annetussa
turvallisuusviestinnässä otetaan huomioon näiden ryhmien elämäntilanteeseen kuuluvat
erityispiirteet,

joita

he

kohtaavat

senhetkisessä

elämäntilanteessa.

(Turvallisuusviestinnän strategia 2013)

2.3

Sisäisen turvallisuuden ohjelma, pelastustoimen strategia ja
turvallisuusviestinnän strategia

Suomen yleisen turvallisuustilanteen ja viranomaisten toiminnan nykytilanteen ja
tulevaisuudennäkymien

tarkastelemiseksi

on

sisäministeriö

laatinut

sisäisen

turvallisuuden ohjelma vuonna 2015. Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa käsitellään
myös pelastustoimen haasteita ja tarpeita nyt ja tulevaisuudessa. Näihin kuuluu
esimerkiksi eri ikä- ja riskiryhmien tunnistaminen ja palveluiden kohdistaminen niille
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parhaiten soveltuvaksi. Pelastustoimen turvallisuusviestinnän strategian mukaisesti
nämä kohderyhmät ovat lapset, kouluikäiset, nuoret, keski-ikäiset, vanhukset sekä
maahanmuuttajat (kuva 1). Näiden ryhmien erityistarpeet, resurssien tehokas käyttö
sekä palvelujen varmistaminen ovat sisäisen turvallisuuden ohjelman päätavoitteita
myös pelastustoiminnan osalta (Turvallisuusviestinnän strategia 2012, 6 - 7.)

Kuva 1 Määritellyt kohderyhmät ja niiden huomioiminen pelastustoimessa (Jokilaaksojen pelastuslaitos
2008)

Pelastustoimen tehtävien kehittäminen vastaamaan tulevaisuuden haasteita on tärkeää
toiminnan tehokkuuden kannalta. Tätä varten on laadittu Pelastustoimen strategia 2025,
jossa määritellään Suomen ja pelastustoimen tulevaisuudennäkymiä ja keinoja niihin
liittyvien haasteiden selvittämiseksi. Turvallisuusviestintään pelastustoimen strategialla
on vaikutusta, sillä siinä määritellään tulevaisuuden painotuksia ja yleisiä suuntia
turvallisuuden parantamiseksi. (Pelastustoimen strategia 2012)

Turvallisuusviestinnän yleisten suuntalinjojen ja suunnitteluperusteiden varalle on
laadittu myös erillinen pelastustoimen turvallisuusviestinnän strategia. Tämä strategia
tarkentaa muun muassa kohderyhmien erityispiirteitä ja tarpeita sekä asettaa
turvallisuusviestinnän toteuttamiselle pelastuslaitoksissa niin määrällisiä kuin
laadullisia

tavoitteita.

riskiperusteisuuden

Turvallisuusviestinnän

huomioiminen

strategian

turvallisuusviestinnän

pääkohtina
toteuttamisessa

ovat
ja

varautumisen edesauttamisessa elinkaarimallin mukaisesti, teknologian ja yhteistyön
lisääminen

muiden

toimijoiden

(viranomaiset,

yhteisöt,

media)

sekä

turvallisuusviestinnän roolin korostaminen jokapäiväisessä työskentelyssä kehittämällä
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ja ylläpitämällä henkilöstön osaamista ja motivaatiota turvallisuusviestintätyöhön.
Näiden periaatteiden mukaisesti pelastuslaitoksissa turvallisuusviestinnän suunnittelua
toteutetaan (kuva 2.) Turvallisuusviestinnän strategiassa määritellään suuntalinjat myös
pelastustoimen strategiassa mainituille kohderyhmille ja niihin kohdennettavat
riskiperusteiset viestinnän toimet (arjen turvallisuus, alkoholi osuus onnettomuuksissa,
kulttuurillisten erojen vaikutus) sekä asetetaan tavoitteen viranomaisyhteistyön,
sosiaalisen median ja toiminnan tehokkuuden parantamiseksi ja kehittämiseksi
(Turvallisuusviestinnän strategia, 2013.)

Kuva 2 Laadukas turvallisuusviestintä turvallisuusviestinnän strategian periaatteiden mukaisesti
(Pirkanmaan pelastuslaitos 2017)

2.4

Palvelutasopäätös

Jokaisella pelastuslaitoksella on lain määräämä velvollisuus määrittää palvelutasonsa ja
kehittää sitä (Pelastuslaki 379/2011, 28 ja 29§). Pelastuslaitokset laativat edellä
mainittujen pykälien puitteissa palvelutasopäätökset, joissa ilmenee määrätylle
ajanjaksolle korostettuja erityishuomiota sekä tavoitteita ja suunnitelmia toiminnan
kehittämiseksi tälle ajanjaksolle.
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Palvelutasopäätöksissä käsitellään pelastuslaitosten lakisääteisien tehtävien hoitamisen
tuloksia, kehityskohteita ja tavoitteita. Näin ollen myös turvallisuusviestintä on osa
käsiteltäviä

asioita.

Palvelutasopäätöksissä

määritellään

pelastuslaitoksen

turvallisuusviestinnän tavoitteet, kohderyhmien huomioiminen pelastuslaitoksen
alueella

sekä

yleisesti

keinoja

ja

kehityskohteita

toiminnan

suhteen.

Palvelutasopäätöksissä määritellään myös resurssit suunnitteluun ja toteuttamiseen,
joita pelastuslaitos on asettanut tavoitteiksi palvelutasopäätöksen ajanjaksolle sekä jo
mahdolliset kehityssuunnat tulevaisuuteen.

2.5

Turvallisuusviestinnän suunnitelmat ja ohjelmat

Palvelutasopäätöksissä mainittujen turvallisuusviestinnän katsausten ja tavoitteiden
asettamisen lisäksi lähes kaikki pelastuslaitokset ovat laatineet tietylle ajanjaksolle
myös erillisen turvallisuusviestinnän suunnitelman. Näissä suunnitelmissa käsitellään
tarkemmin valtakunnallisia kohderyhmiä, niiden jakautumista pelastuslaitoksen
alueella,

muita

pelastuslaitoksen

alueen

erikoispiirteitä,

keinoja

ja

turvallisuusviestinnän

suunnitelmia

tavoitteiden

tavoitteita

ja

saavuttamiseksi.

Turvallisuusviestinnän suunnittelun piiriin kuuluvat myös muut pelastuslaitosten
omakohtaiset toimintamallit ja toteutussuunnitelmat, joissa ohjataan pelastuslaitoksen
oman alueen turvallisuusviestinnän toimintaa konkreettisemmalla tasolla.

Pelastuslaitosten omien suunnitelmien ja toimintamallien lisäksi turvallisuusviestintää
ohjataan yleisesti valtakunnallisen tason suunnitelmilla, oppailla ja asiakirjoilla.
Tällaisia asiakirjoja ovat esimerkiksi Suunnitteluopas pelastuslaitosten valistustyöhön
(sisäministeriö 2003), ohjekirjat NouHätä!-kampanjan (SPEK 2015), 112-päivän (112päivän info 2018) ja Päivä paloasemalla-tapahtuman (Päivä paloasemalla Tapahtumajärjestäjän opas 2018) järjestämiseen. Näiden ohjeiden avulla alueelliset
pelastuslaitokset ja yksittäiset paloasemat sekä muut yhteisöt voivat järjestää näitä
valtakunnallisia

tapahtumia

omalla

alueellaan

ja

osallistua

turvallisuusviestintätyöhön valmiilla toteutuspohjilla ja tavoitteilla.

täten

helposti
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TURVALLISUUSVIESTINNÄN TOIMIJAT

Turvallisuusviestintä ei kuulu ainoastaan pelastustoimen tehtävänkuvaan, vaan tähän
valistustyöhön osallistuvat niin muut turvallisuusviranomaiset, valtiolliset ja
kunnalliset

organisaatiot,

yritykset,

järjestöt

kuin

muutkin

yhteisöt.

Turvallisuusviestintää toteutetaan myös näiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa
yhteistyössä erilaisin kampanjoin ja projektein turvallisuusviestinnän eri aihealueilla.
Pelastusviranomaisen tehtävänä on toimia tämän yhteistyötoiminnan alullepanijana
sekä yhteensovittajana alueellaan (Pelastuslaki 379/2011 42 ja 47§.) Tässä luvussa
tarkastellaan tarkemmin näiden turvallisuusviestintätyön toteuttamista ja yhteistyötä
pelastustoimen kanssa.

Suomen ulkopuolella pelastuslaitosten ja yhteisöjen toiminta ja organisaatio vaihtelevat
enemmän tai vähemmän kotimaisesta toteutuksesta. Kuitenkin turvallisuusviestinnän
tavoitteet ja keinot ovat maasta riippumatta samanlaiset tai hyvin yhtenevät. Tavoitteita
onnettomuuksien ehkäisyyn ja yhteistyöhön asetetaan myös kansainvälisesti
esimerkiksi Euroopan Unionin tasolla. Luvun lopussa teen tiiviin katsauksen Ruotsin,
Ison-Britannian, Yhdysvaltojen sekä Viron pelastustoimien valistustoiminnan
suunnittelun perusteisiin sekä kansainväliseen yhteistyötoimintaan.

3.1

Pelastuslaitokset

Pelastuslaitosten turvallisuusviestintä voidaan jakaa, kuten jo aiemmin todettiin,
kolmeen yleiseen toteutuksen muotoon: neuvontaan, koulutukseen ja valistukseen.
Koulutus ja valistus ovat pääsääntöisesti suunnitellumpia ja koordinoidumpia
toimintoja, kun taas neuvonta tapahtuu muun toiminnan ja kanssakäynnin ohessa.

Turvallisuuskoulutus käsittää pelastuslaitoksien toiminnassa pääasiassa turvallisuus- ja
alkusammutuskoulutukset

sekä

turvallisuuskävelyt

yrityksille

ja

yhteisöille.

Koulutusten tavoitteena on antaa yrityksen tai yhteisön jäsenille perustaitoja
työturvallisuuden sekä jokapäiväisen arjen turvallisuuden parantamiseksi. Koulutukset
kirjataan PRONTO-rekisteriin. Valistusta pelastuslaitokset tekevät pääpainoisesti joko
kaluston tai toiminnan esittelynä päiväkodeissa, kouluissa ja tapahtumissa sekä
ajankohtaisena valistamisena esimerkiksi sosiaalisen median kautta.

Tämän
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tarkoituksena

on

Valistustoimintaa

antaa

tietoja

seurantaan

ja
ja

taitoja

onnettomuuksien

suunnitellaan

samalla

välttämiseksi.
tavalla

kuin

turvallisuuskoulutusta, ja ainakin esittelytapahtumat kirjataan PRONTO-rekisteriin
turvallisuusviestinnän toiminnaksi. Neuvontaa toteutetaan myös muun toiminnan
ohessa esimerkiksi valvontakäyntien, koulutusten ja valistustilaisuuksien, tai muiden
kanssakäyntien yhteydessä. Tämän vuoksi neuvontaa itsessään ei suunnitella tai seurata
tarkemmin, sillä neuvonta on yleensä kohde- ja tapaussidonnaista sekä ennakoimatonta.
(Kumppanuusverkoston viestintäohje 2015, 10)

3.2

Sopimuspalokuntien turvallisuusviestintä

Vakinaisen henkilöstön lisäksi pelastuslaitosten alueella toimivat pelastusviranomaisen
lisäksi sopimuspalokunnat, jotka toimivat ja hoitavat tehtäviä pelastuslaitoksen kanssa
laaditun

sopimuksen

mukaan.

Usein

tähän

sopimukseen

kuuluu

myös

turvallisuusviestinnän hoitamisessa auttaminen ja toimiminen. Kuten muussakin
sopimuksenalaisessa

toiminnassa,

pystyy

sopimuspalokunnat

hoitamaan

turvallisuusviestintää paikallisella tasolla esimerkiksi osallistumalla paikallisiin
yleisötapahtumiin ja valistustapahtumiin. (Turvallisuusviestinnän strategia 2012, 8)
Suurimmassa osassa turvallisuusviestintäsuunnitelmissa sopimuspalokunnat mainitaan
osana turvallisuusviestinnän toteutusta pelastuslaitoksen alueella, mutta vain kolmessa
suunnitelmassa (Itä-Uusimaa, Kymenlaakso ja Länsi-Uusimaa), on osallistuminen ja
tehtävät määritelty tarkemmin osallistumisiksi massavalistustapahtumiin sekä
alkusammutuskoulutusten järjestämiseksi (ks. kuva 3). Muissa suunnitelmissa
sopimuspalokunnan rooli on mainittu toteutuvan pelastuslaitosten kanssa laadittujen
sopimusten mukaisesti.
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Sopimuspalokunnat turvallisuusviestinnän
suunnitelmissa
25
20
15
10
Pelastuslaitokset
5

Saadut tuvisuunnitelmat

0

Maininta sopimuspalokunnista
Tarkemmat tehtäväkuvaukset

Kuva 3 Sopimuspalokuntien roolin käsittely turvallisuusviestintäsuunnitelmissa

3.3

Sisäministeriö, aluehallintovirastot ja kunnat

Sisäministeriön tehtävänkuvaan kuuluu Suomen sisäisen turvallisuuden takaaminen ja
parantaminen,

ja

tätä

kautta

sen

toimiin

kuuluu

valvoa

ja

kehittää

turvallisuusviranomaisten toimintaa, myös niiden turvallisuusviestinnän toteutusta.
Sisäministeriössä on eri viranomaisille omat johtavat osastonsa kuten pelastustoimella
pelastusosasto, joka toimii ylimpänä viranomaisena Suomessa. Näiden osastojen
tehtävänä on johtaa, ohjata ja valvoa maassa toimivien viranomaisten toimintaa.
Sisäministeriön ja niiden osastojen kautta toteutetaan hallituksen laatimia strategioita
sekä

suuntalinjoja,

joilla

Suomi

pyritään

samaan

entistä

turvallisemmaksi

yhteiskunnaksi. Tätä kautta on laadittu myös edellä mainitut pelastustoimen ja
turvallisuusviestinnän strategiat, joiden avulla ohjataan ja kehitetään pelastuslaitosten
turvallisuusviestinnän toteutusta omilla alueillaan (Sisäministeriön toiminnan esittely
2019)

Aluehallintovirastot toimivat alueen pelastuslaitoksen toiminnan valvojana ja
ohjaajana. Niille kuuluu myös turvallisuusviestinnän toiminnan suorittamisen ja
tuloksellisuuden seuranta ja tarvittaessa ohjaus. (Aluehallintovirastojen toiminnan
esittely 2019)
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Kunnat toimivat turvallisuusviestinnän osalta pääasiassa epäsuorasti ja yhteistyössä
muiden viranomaisten toiminnan kautta. Toiminnan pääkanavat ovat sosiaalitoimen
toiminnan kautta etsivänä ja ennaltaehkäisevänä riskien kartoittamisella ja hoitamisella
sekä koulutustoimen tehtävien kautta valistustoiminnalla. Ennaltaehkäisevän toiminnan
pääpainona on pyrkiä valistamalla ja uudelleenohjaamalla minimoitua ennakkoriskit
yleisessä turvallisuudessa (Sisäisen turvallisuuden ohjelma 2012.) Kunnat laativat
turvallisuussuunnitelmia, joissa käydään läpi kunnan alueella toteutettavia toimia,
joihin

kuuluu

muun muassa ennaltaehkäiseviä

toimia

arjen turvallisuuden

parantamiseksi yhteistyössä pelastustoimen ja poliisin kanssa. Kunnat osallistuvat myös
erinäisiin valistuskampanjoihin etenkin koulutustoimen kautta, jolloin saadaan
tavoitettua tehokkaasti lapset, kouluikäiset ja nuoret. (Arjen ja asumisen turvallisuus
2018)

3.4

Muut viranomaiset

Viranomaiset

pelastustoimen

ohella

harjoittavat

omalla

toimialueellaan

turvallisuusviestintää. Turvallisuus on kokonaisuus, joihin kaikkien on pyrittävä
vaikuttamaan ja tähän viranomaiset pyrkivät omalla alueellaan. Kuten pelastuslain 42
§:ssä ja 43 §:ssä mainitaan, pelastusviranomainen toimii eri viranomaistahojen kanssa
yhteistyössä onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja toiminnan kehittämiseksi. Tähän
toimintaan turvallisuusviestintä kuluu olennaisena osana.

Poliisin turvallisuusviestintä on suunniteltu ja toteutettu erittäin laajasti. Poliisin
tehtäviin kuuluu kansalaisten turvallisuuden ja turvallisuuden tunteen ylläpitäminen ja
parantaminen, ja tähän poliisin harjoittama turvallisuusviestintä keskittyy. Poliisin
ulkoinen viestintä rakentuu poliisin toiminnan esittelyyn ja kuvaamiseen, johon lisätään
myös valistusta aihealueeseen liittyen. Tässä tehtävässä poliisi panostaa kansalaisten
helppoon ja vuorovaikutteiseen kohtaamiseen, näin saadaan selkeästi ja ytimekkäästi
välitettyä turvallisuuskoulutusta suurille joukoille etenkin sosiaalisen median kanavien
kautta. Poliisin viestinnässä korostuu myös oman hyvän maineen ylläpito, jolla myös
ylläpidetään luottamusta poliisiin kansalaisten keskuudessa. (Poliisin sisäisen ja
ulkoisen viestinnän käsikirja, 19) Informaation saatavuuden ja kasvavan ääriajattelun
nykymaailmassa poliisin työssä on elintärkeää pystyä toimimaan luotettava tiedon
lähteenä ja olla kaikille suomalaisille tavoitettavissa. Sosiaalisen median alustat antavat
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työkalut tällaiseen tavoitettavuuteen ja esilläoloon, etenkin nuorten parissa. (Poliisin
ennalta estävän työn strategia 2018, 11-12, 19, 30, 32)

Hätäkeskuslaitoksen osalta turvallisuusviestintä perustuu tilannekohtaiseen kontaktiin
kansalaisten kanssa hätäpuheluiden kautta annettujen ohjeiden myötä. Tämän
ohjeistamisen

ohella

hätäkeskuslaitoksen

turvallisuusviestinnän

pääpaino

on

ennaltaehkäisevässä ohjeistamisessa; kuinka toimia onnettomuustilanteessa ja missä
tapauksissa on soitettava hätänumeroon ja missä ei. Hätäkeskuslaitokset ovat myös
päävastuussa 112-kampanjan vetäjänä. (Hätäkeskuslaitoksen viestinnän strategia 2010,
15)

Hätäkeskuslaitosten, ja muiden viranomaisten toiminnan helpottamiseksi on vuodesta
2013 toiminut kansalaisneuvontapalvelu. Väestörekisterikeskuksen ylläpitämässä
palvelussa kansalaiset saavat neuvontaa ja ohjausta asioinnista viranomaisten kanssa,
osoittaen oikeat keinot ja viranomaistahot eri asioiden hoitamiseksi. Tämä helpottaa
viranomaisten omaa toimintaa ja vapauttaa resursseja ylimääräisistä yhteydenotoista ja
helpottaa ihmisten asiointia viranomaisten kanssa. (Tietoa Kansalaisneuvonnasta 2018)

3.5

Järjestöt, yritykset ja yhteisöt

Monille järjestöille, yrityksille ja yhteisöille valistaminen ja turvallisuustyö ovat joko
tärkeä osa toimintaa tai sen nimenomainen tavoite. Tällaiset toimijat järjestävät omia
kampanjoitaan sekä toimivat yhteistyössä eri viranomaistahojen kanssa.

Yksi merkittävimpiä turvallisuusviestinnän palveluja tuottavista järjestöistä on Suomen
Pelastusalojen

Keskusjärjestö

eli

SPEK.

Järjestön

tavoitteena

on

toimia

yleishyödyllisenä turvallisuuden asiantuntijana, johon turvallisuusviestintä vahvasti
kuuluu. SPEK tuottaa paljon turvallisuusviestintään ja kouluttamiseen liittyvää
materiaalia, jota etenkin sopimus- ja vapaapalokunnat käyttävät henkilöstönsä
kouluttamiseen sekä kansalaisten tietoisuuden ja turvallisuuskulttuurin parantamiseen.
(SPEK:n esittely 2019) SPEK osallistuu yhdessä pelastuslaitosten, liittojen ja muiden
järjestöjen kanssa paloturvallisuusviikon

järjestämiseen. Paloturvallisuusviikko

pidetään marraskuun ja joulukuun vaihteessa, ja siihen kuuluu sekä Päivä paloasemalla
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-tapahtuma, jolloin paloasemilla on avoimet ovet ja toiminnan esittelyä sekä
palovaroitinpäivä 1.12., jolloin muistutetaan palovaroittimien tärkeydestä ja niiden
kunnossapidon

säännöllisyydestä.

Paloturvallisuusviikkoon

kulu

myös

muita

paloturvallisuuteen liittyviä kampanjoita ja tiedon levittämistä, esimerkkinä Palometri
-testi ja kilpailu omasta paloturvallisuustietämyksestä. (Paloturvallisuusviikon esittely
2019)

SPEK osallistuu isossa roolissa myös NouHätä!-kampanjan järjestelyssä, toteutuksessa
ja resurssoinnissa. NouHätä!-kampanja toimii yläkoululaisten turvallisuusviestinnän
tärkeimpänä valistuskampanjalla valtakunnallisesti, jolla pyritään tuomaan nuorille
tietoja ja taitoja onnettomuuksien ehkäisemiseen. NouHätä! -kampanja on Suomen
suurimpia yksittäisiä turvallisuusviestinnän toimintoja. NouHätä! -kampanjaan
osallistuu vuosittain noin 40 000 - 45 000 kahdeksasluokkalaista ja vuonna 2018
kaikkiaan 524 koulua, ja määrät ovat jatkuvasti kasvamassa. (Nouhätä!-kampanjainfo
2019)

Suomen Palopäällystöliitto (SPPL) on järjestö, jonka tavoitteena on kehittää
pelastustoimen tehtävien hoitamista sekä yleistä turvallisuuskulttuuria. SPPL järjestää
koulutuksia niin pelastustoimen henkilöstölle kuin yrityksille ja yhteisöille,
esimerkkinä

joka

kuukauden

alussa

järjestettäviä

Tunti

turvallisuutta

-

verkkoluentokokonaisuuksia, joissa käsitellään yritysten turvallisuuden parantamista.
Opetustilaisuuksien ja -materiaalien lisäksi SPPL antaa asiantuntijapalveluita
esimerkiksi lausuntojen ja hankkeiden osalta. Turvallisuusviestinnän toiminnassa
suurin vastuu järjestössä on riskienhallintajaostolla, joka osallistuu koulutusten
järjestämiseen,

tarjoaa

asiantuntijapalveluita

ja

lausuntoja

sekä

osallistuu

turvallisuusviestintämateriaalien tuottamiseen. (SPPL esittely 2018)

Suomessa toteutetaan turvallisuusviestinnän saralla myös useita järjestöjen ja
viranomaisten yhteistyössä toteutettavia maanlaajuisia kampanjoita, joiden tavoitteena
on valistuksen toteuttaminen painotettuna erilaisiin aiheisiin. Näitä kampanjoita ovat
muun muassa Liikenneturvan järjestämät valistuskampanjat, joiden tavoitteena on
parantaa liikenneturvallisuutta asennemuutoksilla. Liikenneturva ja muut vastaavat
turvallisuuskulttuurin parantamiseen tähtäävät järjestöt ja yhteisöt toimivat yhteistyössä
valistustyön saralla myös viranomaisten, erityisesti poliisin ja pelastuslaitoksen kanssa.
(Liikenneturvan kampanjatietoa 2019) Myös vakuutusyhtiöt ovat viime aikoina
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aloittaneet yhteistyön yhdessä pelastuslaitosten, SPEK:n ja SPPL:n kanssa esimerkiksi
alkusammutuskoulutusten ja muiden tapahtumien järjestämisessä. (LähiTapiolan
Sankarikoulutuksen

esittely 2019)

Suomen

Punainen

risti

organisoi

myös

kotitapaturmien ehkäisytoimintaa, joka tarjoaa turvallisuusmateriaalia eri toimijoille ja
järjestää kampanjoita, esimerkiksi Tapaturmapäivä. Tapaturmapäivällä ja -kampanjalla
pyritään lisäämään valistusta ja tietoa jokapäiväisen turvallisuuden ja tapaturmien
estämisen parantamiseksi (Kotitapaturmakampanjan esittely 2019.)

3.6

Kansainvälinen toiminta

Turvallisuusviestintää

toteuttavat

pelastusviranomaiset

ympäri

maailmaa.

Perusajatukset ja toimintatavat ovat turvallisuuden parantamisessa pääasiallisesti
kulttuurista ja maasta riippumatta samat. Valistustoiminnan suunnittelu ja toteutus
vaihtelevat

maittain

joissain

määrin,

pääasiassa

organisaatiorakenteiden

ja

vastuuttamisen eri toteutusten seurauksena. Tässä luvussa käsittelen lyhyesti havaintoja
turvallisuusviestinnän organisaatioista, pääpainoja ja toteutusta Ruotsissa, IsossaBritanniassa, Yhdysvalloissa sekä Virossa.

Ruotsin pelastustoimi rakentuu kuntien järjestämän pelastusviranomaisten toimintaan.
Kansallisella tasolla pelastusviranomaisten ja turvallisuusviestinnän suunnitteluun
osallistuu viranomais- ja turvallisuustyönvirasto (Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, MSB). Viraston luoman strategian pääpainona on, kuten Suomessa,
kansalaisten
viranomaisten

taitojen

varmistaminen

yhteistyön

tärkeyden

paloturvallisuustyön

strategia

turvallisuusviestintä

kuuluu

paloturvallisuustyöhön

2010.)

onnettomuuskorostaminen

poikkeustiloissa
valistustyössä

Pelastustoimen

strategisena

(systematisk

ja

suunnittelun

osana

brandskyddsarbete).

sekä

(MSB:n
osalta

järjestelmälliseen
Järjestelmällisen

paloturvallisuustyön yleinen tavoite on parantaa paloturvallisuuskulttuuria niin
kansalaisosaamisessa, viranomaisten taidoissa kuin rakenteellisissa toteutuksissa.
(Vägledning systematisk brandskyddsarbete, Medelpads räddningstjänst)

Isossa-Britanniassa pelastustoimi rakentuu pääpiirteittäin entisten kreivikuntien
mukaisten alueiden järjestämien pelastuslaitoksiin, joita johtaa sisäministeriö, sekä
jokaisen hallintoalueen (Englanti, Wales, Skotlanti ja Pohjois-Irlanti) oma sisäinen
hallintoelin. Jokaisen alueen pelastustoimi toteuttaa turvallisuusviestintää omalla
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osallaan turvallisuuskoulutuksena. Sisäministeriön kautta hoidetaan myös laajaa
valistuskampanjointia, ja tämä materiaali on kaikkien katsottavissa ja käytettävissä
esimerkiksi internetissä. Valistusmateriaali on laajaa ja käsittää tarkasti monet elämän
osa-alueet ja erityisaikoihin ja juhliin liittyvät ominaispiirteet. (Fire and rescue services
framework, 2018)

Yhdysvalloissa pelastustoimi rakentuu Britanniaakin vahvemmin kaupunkien, kuntien
ja yhteisöjen vastuulle, samoin valistustyö. Sisäministeriön alaisuudessa toimii myös
pelastusvirasto (United States Fire Administration, USFA). Kuten Britanniassa, USFA
tuottaa

yhteiseen

käyttöön

materiaalia

turvallisuusvalistuksen

käyttöön

niin

pelastuslaitoksille kuin kansalaisille itselleen käytettäväksi (kuva 4). Materiaalit ovat
lyhyitä tietoiskuja, joilla pyritään antamaan toimintaohjeita ja turvallisuusvinkkejä
yksinkertaisessa ja visuaalisessa muodossa. (FEMA Strategic Plan 2014-2018 2013)

Kuva 4 Esimerkkejä FEMA:n valistusmateriaaleista (FEMA Strategic Plan 2014-2018 2013)

Virossa pelastustoimen toiminnan haasteet ja kehityksen kohteet ovat paljolti vastaavat
Suomen tilanteeseen ja arvioituun kehitykseen. Palo- ja onnettomuuskuolemien
vähentäminen, päihteiden vaikutuksen minimoiminen, syrjäseutujen turvallisuuden
varmistaminen,

henkilöstön

riittävyys,

teknologian

hyödyntäminen

sekä

yhteistyötoiminnan syventäminen viranomaisten ja kohderyhmien kanssa ovat
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keskiössä

tulevaisuuden

pelastustoiminnan

kehittämisessä.

Valistus

ja

turvallisuusviestintä on avainasemassa kansalaisten helpompaan tavoittamiseen sekä
onnettomuuksien estämiseen parantuneiden turvallisuustietojen ja -taitojen kautta
(Viron pelastustoimen strategia 2016.)

Kansainvälisen yhteistyön toimijana turvallisuusviestinnän ja muiden pelastusalan
tehtävien rintamalla toimii International Safety Education Seminar. Tämä seminaarien
sarja tuo eri maiden pelastustoimen ja muiden tahojen asiantuntijoita yhteen.
Seminaareissa käsitellään ajan keskeisimpiä aiheita, etenkin paloturvallisuuden ja
erityisesti valistuksen parantamiseksi. Seminaari on erinomainen tapa vaihtaa hyviä
käytänteitä ja toteutusmalleja eri maiden välillä. (Summary International Safety
Education Seminar 2017)
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SELVITYS JA SIIHEN KÄYTETYT MENETELMÄT

Tämän osuuden tarkoituksena on kuvata työn kulku. Käyn läpi työn etenemistä, siihen
kuuluneita vaiheita ja niitä keinoja, joilla tämän työn laadin. Pääpaino kuvauksessa on
selvityksen laadinnassa, alkuperäisen ohjeenlaadintaprojektin osalta olen maininnut
tiedonkeruun ja vaiheet ennen projektin luonteen muuttumista.

4.1

Aineiston kerääminen selvitystä varten

Opinnäytetyöni

alkoi

turvallisuusviestinnän

suunnittelun

ohjeen

laadintana

pelastuslaitoksille. Tätä työtä varten pyysin Suomen pelastuslaitoksilta jo olemassa
olevia turvallisuusviestinnän suunnitelmia sähköpostin kautta pelastuslaitosten
turvallisuusviestinnästä vastaavilta henkilöiltä. Kesän ja syksyn 2017 aikana sain
vastaukset jokaiselta 22 pelastuslaitokselta, mitä pidän erinomaisena tuloksena.
Vastanneista pelastuslaitoksista 17:stä sain turvallisuusviestintäsuunnitelman, kahdelta
palvelutasopäätöksen

ja

yhdeltä

turvallisuusviestintäaikataulun

eli

turvallisuusviestintäkellon. Kahdelta pelastuslaitokselta sain vastauksen, mutta en
varsinaista turvallisuusviestinnän suunnittelun materiaalia.

Syksyllä 2017 osallistuin palkattuna tutkimusapulaisena Pelastusopiston ajamaan
Pelastuslaitosten viestinnät käytännöt -hankkeeseen. Hankkeen yhteydessä keräsin
materiaalia myös tätä selvitystä varten, pääasiassa keskittyen palvelutasopäätöksiin ja
pelastuslaitosten yleisen viestinnän suunnitteluun. Nämä dokumentit sivuavat
turvallisuusviestintää yleisellä tasolla, tällä tavoin saa laajemman kuvan myös
turvallisuusviestinnän suunnittelun perusteista. Tueksi hankin myös suunnitelmia ja
oppaita turvallisuus- ja muun viestinnän toteutuksesta pelastustoimesta sekä muiden
viranomaisten toiminnasta, joita myös hyödynnän tässä työssä.

Työn muuttuminen ohjeen laadinnasta alustavan selvityksen tekemiseksi kesällä 2018
ei muuttanut paljoakaan jo koossa olleen materiaalin käytettävyyttä. Selvitystä varten
piti aineiston tarkastelun painotusta kohdentaa aikaisempaa enemmän myös
suunnittelun nykytilaan ja ilmeneviin kehityskohteisiin.
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4.2

Saadun aineiston analysointi

Pelastuslaitoksilta saaduista turvallisuusviestinnän suunnitelmista laadin sisällöllisen
analyysin, mitä nämä suunnitelman sisältävät teemoittain ja aihealueittain ja missä
laajuudessa niitä on käsitelty. Kun työ muuttui ohjeen laadinnasta nykykäytäntöjen
selvitystyöksi, tarkensin tätä analyysia. Kävin suunnitelmista läpi niissä mainittavat
asiat ja tein näistä tiedoista vertailutaulukon Excel-taulukko-ohjelmalla. Näin pystyin
vertaamaan, mitä suunnitelmissa on, ja mitä niissä tulisi kehittää suhteessa annettuihin
strategioihin ja tavoitteisiin (liite 1). Taulukkoon laitoin tarkasteltaviksi tekijöiksi
sellaiset tekijät, jotka nousevat esiin suunnitelmien rakenteessa ja mitä strategioissa
mainitaan olennaisiksi aihealueiksi turvallisuusviestinnän toteuttamisessa. Näiden
kategorioiden pohjalta tutkin pelastuslaitosten suunnitelmat ja merkitsin havainnot
taulukkoon. Jos aihe on mainittu mielestäni kattavasti, on se merkattu pelastuslaitoksen
kohdalle merkillä x. Jos aiheesta ei ole pelastuslaitoksen suunnitelmassa mainittu
mielestäni riittävissä määrin tai on mainittu yleisestä käytännöstä poikkeavasti, olen
merkinnyt kyseiseen kohtaan, miten asia on suunnitelmassa mainittu ja missä
yhteydessä, ja jos aihetta ei ole käsitelty, ei ole merkintää tehty.

Lisäsin tämän analyysin yhteyteen suunnitelmista jo työn aikaisemmassa vaiheessa
keräämiäni hyviä käytäntöjä ja malleja, joita voidaan mielestäni suoraan tai muunnellen
käyttää hyväksi yhtenäisen suunnittelumallin tai -ohjeen laadinnassa tulevaisuudessa.
Pyrin myös

selvittämään palvelutasopäätösten,

toimintastrategioiden

antamien

suuntalinjojen

laajempien suunnitelmien

näkymistä

ja

turvallisuusviestinnän

suunnitelmissa ja sitä, miten niiden ilmenemistä ja painottamista voisi tulevaisuudessa
kehittää.

Etenkin turvallisuusviestinnän kanavien käytössä turvauduin materiaaliin myös
Pelastuslaitosten viestinnän käytännöt -hankkeesta. Tätä kautta sain myös laajemman
käsityksen turvallisuusviestinnän toteutuksen konkreettisista keinoista, joita voidaan
nykytilanteen valossa käyttää myös kehityskohteiden esille saamiseksi. Lisäksi tämän
projektin ohessa tein paljon laadullista analyysia pelastuslaitosten viestinnän
asiakirjoista, joiden sisältöjen pystyin hyödyntämään omassa työssäni taustoittavana
tietona.
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Loppuvaiheessa työtäni lisäsin toimintakentän tutkimiseen myös kansainvälisen
näkökulman

tutkimalla

turvallisuusviestinnän

pääpiirteittäistä

toteuttamistapaa

Ruotsissa, Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa sekä Virossa. Tavoitteena oli osaltaan
saada perspektiiviä siihen, mitä Suomessa voidaan ottaa huomioon ja hyödyntää
muualla

toteutetuista

malleista

valistustoiminnassa.

Turvallisuusviestinnän

taustoittamiseksi lisäsin tähän työhön myös opetusteoreettista pohjaa, sillä
turvallisuusviestintäkin on turvallisuustietojen ja -taitojen opettamista.

Aineiston analyysia tehdessäni suurimmat haasteet olivat aineiston oikeanlainen
hyödyntäminen sekä suunnitelmien, palvelutasopäätösten ja muiden dokumenttien
yhteensovittaminen mielekkäällä ja selkeällä tavalla. Havaintojen ja niiden sopiva ja
selkeä esittäminen vaativat selvitystyön taustoittamisessa huomattavasti aikaa.
Analyysin ja sen taustoittamisen selkeyttäminen auttoi minua myös selvityksen
laadinnassa. Tästä sain myös selvitystä tehdessäni apua suunnittelun nykytilanteen ja
kehitysehdotusten välisen suhteen ilmentämiseksi tarkemmin.

4.3

Muokkaaminen selvitykseksi

Analyysin ja työn lopullisen tavoitteen valmistuttua aloitin varsinaisen selvityksen
laadinnan. Tehdyistä havainnoista pyrin nostamaan esille sellaisia seikkoja, joita
voidaan hyödyntää tulevaisuudessa kaikkien pelastuslaitosten suunnittelutoiminnassa.
Tuon myös esille havaitsemiani kehityskohteita, joita jo nykyään painotetaan tai
tulevaisuudessa

tullaan

painottamaan

turvallisuusviestinnässä.

Näiden

kehityskohteiden osalta pyrin antamaan sellaisia kehitysehdotuksia ja mahdollisia
esimerkkejä jo tehdystä työstä aiheen saralla, joita voidaan ottaa käyttöön muilla
pelastuslaitoksilla.
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5

TEHDYT HAVAINNOT JA NIIDEN HYÖDYNNETTÄVYYS
TURVALLISUUSVIESTINNÄN SUUNNITTELUSSA

Tässä osiossa esittelen aineiston analyysissä havaittuja huomioita nykyisestä
turvallisuusviestinnän toteutuksesta ja suunnittelusta. Saatuja huomioita olen avannut
suhteessa laajempiin strategisiin tavoitteisiin, joita turvallisuusviestinnälle ja
pelastustoimen tehtäviksi on asetettu. Tämän vertailun perusteella esitän myös
kehityskohteita, joita voidaan tulevaisuuden suunnittelussa huomioida.

5.1

Sosiaalinen media

Jokaisella pelastuslaitoksella on palvelutasopäätöksissään, strategioissaan ja ohjeissaan
suunnitelmia

kansalaisten

tavoittamisesta

etenkin

tiedottamisessa

ja

turvallisuusviestintätyössä. Osana tätä tavoittamisen päämäärää mainitaan lähes yhtä
usein sosiaalisen median roolin korostaminen. Kuitenkin keinot ovat jääneet lähes
poikkeuksetta yleiselle maininnan tasolle. Suunnitelmat ja päätökset eivät sisällä
konkreettisesti niitä keinoja, millä tavalla sisältöä tulisi kohdentaa esimerkiksi eri
kohderyhmille ja kuinka ne varsinaisesti tavoittavat nämä viestinnän kohteet ja kuinka
tehokkaasti tämä tapahtuu.

Sosiaalinen media toiminta-alustana koetaan tärkeäksi tulevaisuuden viestinnässä myös
viranomaisten kokemuksien perusteella. Sosiaalisen median käyttöä niin sisäisen,
viranomaisten välisen kuin turvallisuusviestinnän kentässä koetaan viranomaiskentällä
tärkeäksi ja hyödylliseksi välineeksi. Tosin asenteiden, taitojen ja vastuunjaon osalta
koetaan toiminnassa haasteita ja kehittämistarpeita. (Sisäministeriö 7/2015, 12 - 17)

Pelastustoimen viestinnän käytännöt -hankkeessa kysyttiin pelastuslaitoksilta muun
muassa turvallisuusviestinnän kanavien käyttöä (kuva 3). Pelastuslaitoksille annettiin
lista erilaisia viestinnän keinoja, välineitä ja tilanteita, joita voidaan käyttää
turvallisuusviestinnän

toteuttamisessa.

Näistä

vaihtoehdoista

pelastuslaitokset

kertoivat, mitä jo nykyään käyttävät, mitä ovat suunnitelleet tulevaisuudessa ottavansa
käyttöön ja mitä eivät käytä tai ole suunnitelleet käyttävänsä. Vastauksista saatiin
tarkempi kuvan siitä, miten turvallisuusviestintää toteutetaan ja miten sitä on ajateltu
kehitettävän.

27
Kyselyn tuloksista ilmenee, että lähes jokaisella pelastuslaitoksella on käytössään sekä
Facebook-tili että internetsivut, joiden avulla välitetään turvallisuusviestinnällistä tietoa
kansalaisille. Lisäksi usealla pelastuslaitoksella on käytössään lisäksi Twitter tai
YouTube. Muun sosiaalisen median teknologian, esimerkiksi QR-koodien, nuorison
suosiman Snapchatin tai muiden mobiilisovellusten ja pelien käyttö pelastuslaitoksissa
on huomattavasti harvinaisempaa (kuva 5)

Summa /
Kyllä
Summa / Ei
Summa /
Suunnittelilla
Summa / Ei
osaa sanoa

25
20
15
10

Älypuhelinsovellukset

Twitter

Youtube

Turvallisuuskoulutukset

Sähköposti

Tekstiviestit

Snapchat

QR-koodit

Päivystävä puhelin…

Puhelut kohderyhmille

Periscope

Oppaat yms.…

Muut

Messut, tapahtumat

Mediatiedotteet

Mainokset

Mediatapaamiset

Liikelahjat

Lisätyt turvallisuusviestit

Kampanjat

Kasvokkain kohtaaminen

Jakotavarat

Instagram

Internet-sivut

Facebook

0

Pelit (mobiili, netti, lauta…

5

Kuva 5 Turvallisuusviestinnän kanavat ja niiden käyttö pelastuslaitoksissa (mukailtu Pelastuslaitosten
viestinnän käytännöt- hankkeen kyselystä)

Pelastustoimen strategiassa (Sisäministeriö 18/2016) sekä turvallisuusviestinnän
strategiassa (2012) painotetaan pelastustoimen tarvetta tavoittaa kansalaiset ja lisätä
luottamusta pelastusviranomaiseen jakamalla tietoa turvallisuuteen liittyvistä asioista
sekä omasta toiminnasta. Tähän käyttöön sosiaalinen media eri kanavineen on erittäin
oiva ja helppo väline. Pelastuslaitosten tulisikin panostaa jatkossa entistä enemmän
sosiaalisen median käyttöön ja sisällön tuottoon myös konkreettisen suunnittelun
tasolla. Tässä voidaan ottaa huomioon myös sovellusten käyttäjäkuntien ikärakenteet
esimerkiksi suuntaamalla turvallisuusviestintää nuorille Snapchatin sekä mobiilipelien
kautta ja vanhemmille käyttäjille Facebookin kautta. Kampanjoiden ja erilaisten
tapahtumien näkyvyys kasvaa sosiaalisen median keskitetyillä kampanjoilla
esimerkiksi teemapäivien ympärille rakennettuna. Viestinnän tavoitettavuuden
mittaamiseen tulee jatkossa asettaa tarkempia tavoitteita sekä kehittää seurantaa etenkin
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viestinnän kohdentumisen osalta, esimerkiksi sosiaalisen median palveluiden
tarjoamilla tavoittavuuden mittaamisen ominaisuuksilla.

Sisällön tuottaminen sosiaaliseen mediaan on myös helppoa monen pelastuslaitoksen
työntekijöiden taidoilla. On luotava kuitenkin yhtenevät linjat sosiaalisen median
käyttäytymiselle, kuten muutamat pelastuslaitokset ovat jo tehneet omalta osaltaan.
Hyvänä esimerkkinä sosiaalisen median käytön suunnittelusta on Varsinais-Suomessa.
Siellä sosiaalisen median alustoilla toimii ”somepalotarkastaja”, johon voi ottaa
yhteyttä ja saada neuvontaa. (Varsinais-Suomen pelastuslaitos 2016, 13).

5.2

Yhteistyökumppanit

Pelastuslaitosten toiminnalle tulevaisuudessa olennainen tekijä on yhteistyön
kehittäminen ja syventäminen muiden viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa
(Pelastustoimen strategia 2016). Pelastuslaitosten osalta yhteistyötoiminta korostuu,
kun ottaa huomion pelastuslaista tulevan velvoitteen pelastuslaitoksista koordinoivana
ja toimeenpanevana toimijana viranomaisten yhteisessä toiminnassa ja nimenomaisesti
turvallisuusviestinnässä.

Kampanjatyöhön

ja

jokapäiväiseen

valistustoiminnan

yhteiseen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin yhteistyössä poliisin, sairaanhoidon,
yritysten, järjestöjen ja yhteisöjen kanssa tulee kiinnittää myös pelastustoiminnan
suunnitelmissa jatkossa lisää huomiota, jotta saadaan yhtenäisyyttä toteutukseen eri
toimijoiden

välillä

ja

luodaan

turvallisuuden

tunnetta

enenevässä

määrin.

Yhteistyökumppaneiden huomioiminen on muiden viranomaistahojen (poliisi,
ensihoito, puolustusvoimat, kunnat) kohdalla mainittu suunnitelmissa hyvin.
Sopimuspalokuntien merkitys turvallisuusviestintätyössä oli kuitenkin suunnitelmissa
yleisesti jätetty vain maininnan tasolle ilmaisten tämän toiminnan tapahtuvan
”sopimuksen mukaan” (ks. kuva 3).

Pelastustoimen

näkökulmasta

sopimuspalokuntien

rooli

turvallisuusviestinnän

toteuttamisessa on noussut viime aikoina yleisesti laajempaan tarkasteluun.
Sopimuspalokunnissa on suuri potentiaali valistaa, neuvontaa ja luoda turvallisuuden
tunnetta omalle lähialueelleen (Turvallisuusviestinnän strategia 2012, 8). Monessa
turvallisuusviestinnän suunnitelmassa kuitenkin sopimuspalokunnat on mainittu vain
yleisesti ja tehtävänkuva tässä kentässä ”sopimuksen mukaan”. Tästä syystä
sopimushenkilöstön

turvallisuusviestinnän

taitojen

kehittäminen

ja

vastuun
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sopimuspalokuntien vastuun kasvattaminen jo suunnittelun tasolla on tulevaisuudessa
olennaista. Sopimushenkilöstö tulee ottaa tulevaisuudessa entistä suurempaan rooliin
niin toiminnan suunnittelussa, tehtävien ja vastuun jaossa sekä kouluttamisessa
turvallisuusviestinnän toimintaan. Sopimuspalokunnille annetut valistustehtävät ja
niistä vastuussa olevat olisi suunnittelun selkeyttämiseksi määriteltävä tarkemmin
suunnitelmissa ja esimerkiksi työvuorojen turvallisuusviestinnän suunnittelussa (ks.
kuva 7). Sopimuspalokunnille on suositeltavaa järjestää turvallisuusviestintävastaavat
ja kirjata nekin vastuutoimijoiksi pelastuslaitoksen toimintakenttään, kuten PäijätHämeen pelastuslaitoksella on tehty (kuva 6).

Kuva 6, Luettelo sopimuspalokuntien valistusvastaavista (nimet poistettu) (Päijät-Hämeen pelastuslaitos
2016)
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5.3

Turvallisuusviestintätyön tehtävänjako

Turvallisuusviestinnän strategiaa (2012) myöten linjataan, että turvallisuusviestinnän
on oltava koko pelastuslaitoksen organisaation yhteinen työtehtävä. Tavoitteeksi on
asetettu, että jokainen olisi koulutettu ja motivoitunut tekemään turvallisuusviestintää
jokapäiväisessä

työssään.

Samaisessa

strategiassa

peräänkuulutetaan

myös

suunnitelmissa

työn

turvallisuusviestintätyön resursoinnin suunnittelua.

Nykyisellään

pelastuslaitosten

turvallisuusviestinnän

vastuuttamisessa, henkilöstön osallistamisessa sekä resursoinnin suunnittelussa on
paljon laitoskohtaisia eroja. Suurimmaksi osaksi suunnitelmien vastuujako on
kohdennettu koskemaan pelastuslaitoksen alueiden turvallisuusviestinnän vastaavat
paloasemaryhmittäin. Strategian visio henkilöstön osallistamisesta ei ole monestikaan
havaittavissa

turvallisuusviestinnän

suunnittelussa.

Tavoite

eli

jokaisen

pelastuslaitoksen henkilöstön osallistaminen ja vastuunjako valistustoimintaan jää
monin paikoin strategisen tavoitteen tasolle.

Vastuunjaossa tulisi tulevaisuudessa saada konkreettisempia jaotteluja, jotta
henkilöstön vastuut ja tehtäväalueet tulisivat selvemmäksi. Tästä hyvänä esimerkkinä
on Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella turvallisuusviestinnän suunnitelmaan liitetty
taulukko turvallisuusviestinnän eri toimintojen vastuuttamisesta eri toimijoille laitoksen
sisällä sekä sopimuspalokuntien rooli tässä toiminnassa (kuva 7).
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Kuva 7 Turvallisuusviestintätoiminnan rakentuminen ja vastuutahot (Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
2017)

Turvallisuusviestintätyön resurssointia tulee syventää suunnittelussa. Resursoinnin
tarkalla suunnittelulla saadaan mahdollisuus varautua ja valmistautua valistustyön
toteuttamiseen etukäteen ja ennakoivasti tarpeiden mukaan. Näin varmistetaan
tavoitteiden nykyistä tarkempi määrittäminen, henkilöstön riittävyys sekä valistustyön
parempi kohdentuminen (Pelastusopisto 2017a). Vastuuhenkilöiden lisäksi tulee
suunnitella turvallisuustyön toteuttamista myös työvuorojen tasolla eli sitä, miten myös
operatiivinen

henkilöstö

toteuttaa

muun

muassa

turvallisuuskoulutusta

tai

kalustoesittelyä. Toiminnan organisointi ja vastuuttaminen voidaan suunnitella tarkasti
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myös alemmilla tasoilla. Tällaista vuorojen tehtävälistaa ei ole turvallisuusviestinnän
suunnitelmissa vielä havaittavissa, mutta esimerkiksi sovellettu versio kuvan 7
mallisesta taulukosta, jossa esittelykäyntien, paloasemavierailujen ja koulutusten
järjestäminen ja aikataulutus, olisi selkeästi esillä.

5.4

Toiminnan seurannan kehitys

Turvallisuusviestinnän seuranta perustuu nykyisellä suunnittelulla PRONTO-rekisterin
kirjaukseen, ja niistä muodostuvien tilastojen ja toteutumien seurantaan. Lisäksi
turvallisuusviestinnän suunnitelmissa ilmenee pelastuslaitosten pyrkimys kerätä
turvallisuusviestintätilaisuuksista sanallista palautetta arviointilomakkeiden avulla.
Kuitenkin toiminnan tuloksellisuuden mittaaminen jää vain valistuksen kohtaamisten
numeeriseen tarkasteluun, ja näiden kohtaamisten laatu jää tarkastelusta pois kokonaan.

Turvallisuusviestinnän tavoitteissa määrällisten tavoitteiden lisäksi on tulevaisuudessa
painotettava entistä enemmän laadullisien tavoitteiden asettamiseen ja etenkin niiden
seurantaan. Sanallisen arviointilomakkeiden avulla saadaan arvokasta lisätietoa
turvallisuusviestintätoiminnan onnistumisesta ja niistä seikoista, joita tässä toiminnassa
voidaan kehittää valistustoiminnan tehokkuuden parantamiseksi. Tällainen helposti
täytettävä palautelomake on olemassa esimerkiksi Etelä-Karjalan pelastuslaitoksella
(kuva 8). Palautelomakkeiden avulla saadaan koulutettavilta suoraan arvio
koulutustapahtuman onnistumisesta niin järjestelyjen kuin toteutuksen kannalta, jolloin
saadaan myös tietoa siitä, mitä asioita ei hallita vielä ja mihin koulutuksissa kannattaa
jatkossa painottaa. Palautteen keräämisessä voidaan hyödyntää sovelletusti myös
ensikäden palautetta, esimerkiksi lapsilta voidaan kysyä, mitä on jäänyt palomiesten
käynnistä mieleen, tai massatapahtumissa järjestäjien tai median kautta saatu palaute
tapahtuman ja koulutuksen onnistuneisuudesta (Pelastusopisto 2017b.) Kun otetaan
hyödynnettäväksi myös teknologian tuomat mahdollisuudet, voidaan palautelomakkeet
ja niiden seuranta siirtää sähköiseksi, jolloin palautteen antaminen ja tulosten seuranta
helpottuu, kuten Helsingin pelastuslaitoksella on tehty (Turvallisuusviestinnän
työryhmä, 2019).
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Kuva 8 Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen koulutuksen palautelomake 2016

Toiminnan ja palautteen seurannalla pystytään kehittämään turvallisuusviestinnän
tarjontaa siihen suuntaan, johon sitä vastaanottavat kansalaiset osaltaan toivovat
vievän. Tällä tavalla pystytään osaltaan viemään turvallisuusviestinnän ja -koulutuksen
toteutus yhä paremmin ilmiöoppimisen tapaiseksi tapahtumaksi, jossa koulutettavien
oma aktiivisuus ja tietojen soveltaminen pystytään nostamaan esille. Näin voidaan
valistamisesta saada vastavuoroisempaa ja jokapäiväiseen elämään sovellettavaa, ja
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opit kytkeytyvät entistä paremmin myös ympäristöönsä, esimerkiksi kotiin, työpaikalle
tai harrastuksiin, joiden puitteissa koulutusta toteutetaan.

5.5

Yhteiset materiaalit

Turvallisuusviestinnän suunnittelun osana käytetään suunnitelmissa visuaalisia
materiaaleja. Suunnittelussa visuaalisella materiaalilla saadaan havainnollistettua
helposti ja ymmärrettävästi sellaisia monimutkaisia seikkoja, joiden kuvaaminen
pelkästään sanallisesti olisi raskasta ja hankalaa. Nykyisessä turvallisuusviestinnän
suunnittelussa tätä visuaalisuutta on epätasaisesti, tai nämä visualisoinnit ovat täysin
omina ja erillisinä kokonaisuuksinaan.

Pelastuslaitoksissa onnettomuuksien ehkäisyn ja turvallisuusviestinnän suunnitteluun
olennaisena osana kuuluu vuosittainen suunnittelu. Tähän vuosisuunnitteluun sisältyy
vuosittaiset kampanjat, erilaiset tapahtumat sekä vuodenaikojen ja erityisten juhlaaikojen tuomat haasteet turvallisuudelle, esimerkiksi keväällä heikot jäät ja syksyllä
liikenneturvallisuus pimenevissä illoissa (kuva 10). Ennakkoon suunnittelemalla ja
kartoittamalla

turvallisuusviestintätoiminnan

tarpeet

ja

painopisteet

voidaan

pelastuslaitoksilla soveltamaan ja tehostamaan turvallisuusviestinnän työskentelyä
esimerkiksi koulutusten järjestämisen osalta ja siten parannetaan turvallisuusviestinnän
laatua. Vuosittaisella suunnittelulla saadaan lisäksi yhtenäistettyä toimintaa ja
yhteistyötä laajemmin onnettomuuksien ehkäisyn toiminnan, kuten valvontatyön
kohdentamisen ja turvallisuussuunnittelun kanssa. Toiminta ja riittävät resurssit näille
kaikille toiminnoille on pelastuslaitoksissa hoidettu yhtäläisesti. (Pelastusopisto 2017b)

Vuosittaisen suunnittelun yksinkertainen ja selkeä visualisointi onnistuu helposti
vuosikellon avulla. Muutamilla pelastuslaitoksilla on jo olemassa tällainen vuosikello
(kuva 9) ja tällaisen luominen yhtenäisesti muillekin on erittäin suositeltavaa
tulevaisuudessa. Turvallisuusviestintävuosikello auttaa suunnittelua visualisoimalla ja
selkeyttämällä turvallisuusviestinnän toteutusta vaihtuvien teemojen ja tapahtumien
ympärille.

35

Kuva 9 Turvallisuusviestinnän vuosikello (Pohjanmaan pelastuslaitos 2016)

Kuva 10 Turvallisuusviestinnän vuosikalenteri (Itä-Uudenmaan pelastuslaitos 2017)
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Kuten

luvussa

valtakunnallisesti

3

todettiin,
kaikkien

Isossa-Britanniassa
käyttöön

ja

Yhdysvalloissa

turvallisuusviestinnän

laadittu

materiaaleja

pelastuslaitosten ja muiden yhteisöjen käyttöön (ks. kuvat 4 ja 11). Tämänlaisia
yksinkertaisia, visuaalisia ja tiettyyn aihealueeseen keskittyvät lyhyet tietoiskut voisivat
olla käyttökelpoisia myös Suomessa. Yhtenäisesti tehdyllä ja kaikkien käytössä olevalla
materiaalilla saadaan sama tieto kaikille helposti ja laajasti, jokaisen laitoksen ei
tarvitsisi laatia tätä materiaalia erikseen. Suomessa SPEK tuottaa omalta osaltaan
materiaalia turvallisuusviestinnän toteuttamiseen ja kouluttamiseen, mutta tämän
materiaalin lisäksi voitaisiin laatia kuvien 4 ja 11 esimerkkien mukaisia yleisiä,
yksinkertaisia materiaaleja kaikkien yleiseen käyttöön niin ammattilaisille, koteihin
kuin työpaikoille.

Kuva 11 Ote Fire safety for parents and child carers- ohjekirjasesta (Iso-Britannian sisäministeriö 2008)
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6

POHDINTA

6.1

Opinnäytetyöprosessin arviointia ja oma oppiminen

Tämän työn alkuperäisenä tarkoituksena oli laatia turvallisuusviestinnän suunnittelun
yhtenäinen ohje tai pohjamalli pelastuslaitosten käytettäväksi. Työn kuva oli
osapiirteittäin samanlainen: analysoin jo olemassa olevia suunnitelmia ja strategioita ja
pyrin luomaan niistä jo olemassa olevien hyvien esimerkkien ja havaittujen
kehitystarpeiden mukaisesti suunnitelmapohjan. Työn luonne ja tavoitteet muuttuivat
keväästä 2017, jolloin aloitin tämän työn laadinnan. Valmiin ohjepohjan laatiminen
havaittiin liian haasteelliseksi toteuttaa onnistuneeksi maakunta-, sote- ja muiden
uudistusten ja niissä tapahtuvien epävarmuuksien vaikuttaessa myös pelastustoimessa.
Lisäksi kaikkinensa työn määrä olisi yhdeksi työksi kasvanut liian suureksi, suhteessa
opinnäytetyön laajuuteen.

Jo työn alusta alkaen työ sai hyvän vastaanoton pelastuslaitosten keskuudessa, kun
keräsin tietoja pelastuslaitosten turvallisuusviestinnän suunnitelmista kesällä 2017.
Vastaus kyselyyn tuli kaikilta 22 pelastuslaitokselta, ja materiaalia sain lähes kaikilta.
Myös kiinnostusta projektia ja sen tulevaisuuden tuloksia varten oli ilmeistä.

Projektin kulku oli syksyn ja talven aikana 2017 hidas, osasyynä olivat muut aikaa
vievät projektit opintojen ja Pelastuslaitoksen viestintäkäytännöt -hankkeen osalta.
Myös konsensus siitä, mihin suuntaan ohjetta tulisi kehittää, nousi suureksi
kysymykseksi työn kehityksessä. Kevään 2018 aikana työn luonne puhtaana ohjeena tai
vaihtoehtoisesti valmiina mallipohjana pysyi edelleen ilman lopullista ratkaisua.
Ohjausryhmän, ja myös oman epävarmuuden takia työ ei valmistunut alkuperäiseen
tavoitteeseen mennessä, eli alkukesään 2018. Tässä vaiheessa kesän 2018 aikana
päätettiin arvioida ja muuttaa työn tavoitetta ja toteutusta. Lopputulemaksi tuli, että
ohjeesta ei tässä vaiheessa, pelastuslaitosten muutosten ja maakuntauudistuksen ollessa
vielä kesken, saada kattavaa ja ajankohtaista. Myös ohjauksessa tapahtui muutoksia.
Turvallisuusviestinnän työryhmän lisäksi myös aktiivisemmalla osallistujana OnEhkätyöryhmä, ja näiden työryhmien edustajista muodostettiin uusi ohjausryhmä. Tällä
kokoonpanolla saatiin suuntaviivat ja selkeämpi arvioinnin sujuvuus syksyllä ja talvella
tapahtuneeseen työn muuttamiseen selvityksen suuntaan.
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Tämä muutos oli mielestäni tervetullut jo siksi, että sain varman suunnan työn
tavoitteesta. Vaikka työ piti aloittaa loppukesästä 2018 lähestulkoon alusta, oli taustatyö
suunnitelmien osalta sekä keskeisimmät huomiot niiden suhteessa jo valmiiksi tehtynä.
Tästä syystä selvityksen laatiminen tapahtui suhteellisen nopeasti. Ulkomaiden
pelastustoimien turvallisuusviestinnän suunnittelu ja organisaation esittely ja
pintapuolinen analyysi ja opetuksen teoreettinen tarkastelu tuli tässä vaiheessa
tarkemmin mukaan selvitykseen, mikä tuotti hieman lisätyötä, koska luotettavien ja
ajankohtaisten lähteiden kokoaminen oli työlästä. Uskon kuitenkin, että myös muiden
maiden tarkastelu toi erittäin hyviä huomioita ja kehitysideoita suomalaiseen
turvallisuusviestintää. Myös työn loppuvaiheessa lisätty käyttäytymisen ja opettamisen
teorian tarkastelu toi työhön ja sen eri osa-alueiden käsittelyyn hyvää syvyyttä ja
perspektiiviä tarkastella pelastustoimen koulutus- ja valistustyön tarpeita laajemmasta
näkökulmasta.

Omassa työskentelyssä onnistuin siinä selvitystyössä, jolla pyrin saamaan tietoa
pelastuslaitosten turvallisuusviestinnän suunnittelusta, toteutuksesta sekä seurannasta.
Tämä avasi minulle erittäin laajalti viestinnän ja valistuksen toiminnan toteuttamista,
pääasiassa pelastustoimen, mutta myös muidenkin viranomaisten toiminnan
näkökulmasta. Uskon, että tällaisella selvityksellä on itsellenikin tulevaisuuden hyötyä,
sillä valistustyö ja siihen liittyvien kanavat ja menetelmät ovat olleet minulle erittäin
suuren mielenkiinnon aihe.

Omien havaitsemieni näkemysten, strategisten visioiden sekä jo olemassa olevien
havaintojen

kautta

uskon

saaneeni

tähän

selvitykseen

sellaisia

olennaisia

kehityskohteita, jotka on mainittu jo olemassa olevissa strategioissa, mutta joita ei vielä
laajalla skaalalla ole sisällytetty turvallisuusviestinnän suunnitteluun. Rajaus näihin
pääasioihin oli minusta onnistunutta. Myös myöhemmät lisäykset ja tarkennukset
teoriaan ja kansainvälisiin toteutuksiin pysyivät mielestäni hyvin rajauksen puitteissa ja
palvelivat tehtyä lisätyötä hyvin.

Opinnäytetyöprojektille oli omasta mielestäni varattuna hyvin aikaa. Tämä kuitenkin
saattoi omalta osaltani olla myös haaste, sillä opinnäytetyöprosessi on ollut aika ajoin
hidas ja kangerteleva. Esimerkiksi jo työn varsinainen luonne ja tarkoitus olivat minulle
ja ohjausryhmälle pitkään epävarmaa, mikä haittasi työn tekemistä. Omalta osaltani
tämä olisin pystynyt välttämään arvioimalla sekä oman ajallisten resurssien sekä työn

39
lopullisen suunnan määrittämisellä aikaisemmassa vaiheessa prosessia. Näin olisi
mielestäni vältytty myös ajoittaiselta projektin ”seisomiselta”, mikä aiheutti minulle
hieman sekaannusta ja turhautumista. Myös työn teon suhteellinen aikatauluttomuus
teki työskentelystäni ajoittain epätasaista ja venyvää, mikä puolestaan venytti työn
etenemistä jossain määrin. Tämä puolestaan teki hallaa myös omalle motivaatiolleni,
mikä asetti vaaran huonolle kierteelle työn etenemisen osalta. Hyvällä valmistelutyöllä
ja rakentavalla arvioinnilla sekä kiinnostavalla aiheella näistä vaikeuksista ei
kuitenkaan kasvanut liian suuria.

6.2

Opinnäytetyön hyödynnettävyys tulevaisuudessa

Tämän selvityksen tarkoituksena oli laatia kehitysehdotuksia turvallisuusviestinnän
suunnittelun tulevaisuuteen ja siihen liittyviin tarpeisiin. Mainitut kehitysehdotukset
palvelevat sekä havaittuja tarpeita valistustoimintaan että pelastustoimen tarvetta
yhtenäistää toimintojaan ja suunnittelunsa pohjaa.

Selvityksen hyödynnettävyyden suurimmat edut ovat tulevaisuuden kehitystyössä.
Havaintojen ja kehitysehdotusten pohjalta saadaan alusta sille suunnittelutyölle, jonka
tuloksena on tulevaisuudessa koko pelastusalan yhteiset turvallisuusviestinnän
suunnittelun ja toteutuksen perusteet. Yhtenäistämisen kautta tämänkin opinnäytetyön
pohjalta tulee tarvetta useille muille opinnäytetöille ja vastaaville projekteille. Tällainen
työ on esimerkiksi tämän projektin alkuperäinen tavoite eli turvallisuusviestinnän
yhtenäisen suunnitteluohjeen tai -pohjan laatiminen. Muita töitä voisivat olla muun
muassa tarkempi ja laajempi selvitys sosiaalisen median käytöstä tulevaisuudessa niin
turvallisuusviestinnässä

kuin

yleisessä

viestinnässä

pelastuslaitoksissa,

turvallisuusviestintätoiminta yhteistyössä muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa,
valistustoiminnan laadullisten seurantamenetelmien kehittäminen sekä ehdotettujen
yhtenäisten valistus- ja suunnittelumateriaalien laatiminen kaikkien pelastuslaitosten
käyttöön. Jos tästä selvityksestä ja sen antamista kehitysehdotuksista ja näkökulmista
on apua näiden töiden toteutuksessa, näen työn täyttäneen tarkoituksensa.
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