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Kunnan rooli 
kriisiviestinnässä



1. Kunnan rooli kriisiviestinnässä

2. Turun kaupungin kriisiviestintä / Turun terroriteko



• Viestintää ihmisiä, ympäristöä tai organisaation toimintaedellytyksiä tai mainetta 
uhkaavassa poikkeuksellisessa tilanteessa.

• Kriisiviestinnän kulmakivi on oikean tiedon välittäminen oikea-aikaisesti oikealle 
kohderyhmälle. 

• Viestinnässä käytetään pääasiassa samoja kanavia kuin yleensäkin, mutta 
tehostetusti ja nopeutetusti. 

• Kriisiviestintä on osa tilanteen johtamista. 

• Yhteiskuntaa koskettavan häiriötilanteen edellyttämää kriisiviestintää kutsutaan 
häiriötilanneviestinnäksi. 

(Kokonaisturvallisuuden sanasto TSK 50)

Kriisiviestintä 



• Kriisiviestintä kehittyy koko ajan, samoin kuin viestinnän tahti.

• Passiivisesta kriisitiedottamisesta on siirrytty aitoon, monisuuntaiseen 
viestintään

• Tsernobylin ydinvoimalaonnettomuuden 1986 jälkeen Suomen 
valtionhallinto piti ensimmäisen tiedotustilaisuutensa vasta vuorokausien 
kuluttua tapahtuneesta

• Vuonna 2004 tsunamikatastrofin aikana toimineet Rayadiversin nettisivut 
välittivät ajantasaisinta tietoa maailmalle

• Jokelan koulusurmien aikana 2007 ensimmäinen viesti julkistettiin 
keskustelupalstalla vain 10 minuuttia ensimmäisestä hätäilmoituksesta, 
ennen kuin ensimmäinen poliisipartio ehti paikalle.

• Nyt yritysten, toimijoiden ja median odotetaan reagoivan yhtä nopeasti kuin 
media eli minuuteissa –tai heti.

Kriisiviestintä



• Kriisitilanteeseen tulee varautua tekemällä kriisiviestintäsuunnitelma, 
jossa mm.

• määritellään organisaation viestintävastuulliset kriisitilanteessa

• tunnistetaan mahdollisia kriisitilanteita ja suunnitellaan valmiiksi 
kriisitilanteessa käynnistettäviä prosesseja. 

• Kriisiviestintää on myös harjoiteltava.

Valmistautuminen on kaiken avain



• Perusperiaate on, että tiedottaminen on aloitettava nopeasti ja kerrottava itse 
ensimmäisenä totuudenmukaisesti tapahtuneesta sekä toimenpiteistä 
tilanteen korjaamiseksi. 

• Tällöin vältytään mahdollisilta huhuilta ja väärien tietojen leviämiseltä. 

• Henkilöstölle pitää tiedottaa aina ensimmäisten joukossa. 

• Sähköisiä viestintävälineitä kannattaa mahdollisuuksien mukaan hyödyntää 
eniten, koska ne ovat nopeita viestinvälittäjiä.

• Toimenpiteet kellonaikoineen eli loki ja median juttujen kerääminen pitää 
aloittaa heti kriisin alettua.

Kriisitiedottamisen perusteet



• Onnettomuustilanteissa tiedotusvastuu on aina tilannetta johtavalla viranomaisella 
riippumatta tilanteen suuruudesta. Muut viranomaiset ja tahot tukevat 
viestintävastuussa olevaa.

• Tiedottamisvastuu
• Pelastuslaitos tiedottaa pelastustoiminnasta

• Poliisi tiedottaa tutkinnasta ja uhrin henkilöllisyydestä

• Kunta tiedottaa kunnan vastuulla olevista asioista

• Muista myös vapaaehtoisten rooli suurissa tilanteissa: minkä osan vapaaehtoiset 
hoitavat, esimerkiksi valistus ovelta ovelle tai henkinen tuki.

• ÄLÄ TIEDOTA MITÄÄN TIETOA, MITÄ VIRANOMAINEN EI OLE VAHVISTANUT

Kriisiviestinnän viranomaisvastuut 



• Kerro, että onnettomuustiedottamisesta vastaa tilannetta johtava viranomainen.

• Voi kertoa, mitä on tapahtunut.

• Voi kertoa, mikä viranomaistaho hoitaa tilannetta ja tiedottaa etenemisestä.

• Voi kertoa viranomaisten vahvistaman henkilömäärän, jota onnettomuus 
koskettaa, mutta ei nimiä tai muita tietoja.

• Voi vahvistaa henkilövahinkojen määrän vain, jos se on jo viranomaisten 
vahvistama.

Lausuntojen antamisen periaatteet 
onnettomuus- ja vaaratilanteessa



• Onnettomuus- ja vaaratilanteiden tiedotustoimintaa valmistellaan ja 
toteutetaan aina yhteistyössä poliisi-, pelastus- ja muiden viranomaisten 
kanssa. 

• Erityistilanteiden tiedottamiselle on ominaista alkuhetkien vaikeus. Tällöin 
ei välttämättä ole vielä tarpeeksi tietoa tapahtuneesta, sen syistä ja 
seurauksista. 

• Tärkeää on hyvä yhteistyö tiedotuksesta vastaavien viranomaisten ja 
toimittajien kanssa. 

• Vääriä tietoja ei saa antaa missään vaiheessa ja turhaa selittelyä on 
syytä välttää. 

Erityistä



• Ole aktiivinen: aloite viestinnästä omiin käsiin ja nopea tiedotus.

• Kerro kaikki kerrottavissa oleva informaatio heti ja rehellisesti.

• Muista luotettavuus ja oikeellisuus: kaiken, mitä kerrotaan pitää ehdottomasti olla 
totta. Tapahtuman syytä ei pidä arvailla eikä etsiä syyllisiä. Tilanteen vakavuutta ei 
pidä vähätellä tai tarpeettomasti suurennella.

• Ymmärrä toimittajien työskentelytavat ja -tilanteet. Auta heitä heidän työssään niin 
autat itseäsi.

• Ymmärrä sidosryhmien tiedontarve. Toimimalla oikein saat heistä auttajia.

• Tietoa pitää tarjota niin kauan kuin tilanne vaatii, säännöllisesti ja aina, kun jotain 
uutta ilmenee. Kokonaisuuden on oltava johdonmukainen. 

Kriisiviestinnän perusperiaatteet 1/2



• Tiedottamisen yhteydessä on hyvä aina ilmoittaa seuraava ajankohta, koska 
annetaan taas lisätietoa.

• Kriisitilanteessa organisaatiokin nähdään inhimillisenä toimijana, jonka odotetaan 
tuntevan, kärsivän, katuvan, nöyrtyvän ja pyytävän anteeksi. Pelkkien faktojen 
varaan heittäytyminen tai pykälien taakse vetäytyminen ei riitä. Siitä voi olla jopa 
haittaa.

• Muista sisäinen viestintä.

• Muista, että kriisiin liittyy aina jälkihoito.

• Kriisin mentyä ohi, on muistettava tiedottaa palvelujen palautumisesta ennalleen 
ja mahdollisista pysyvistä muutoksista.
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• Viranomaisen antama tiedote, jonka tarkoitus on varoittaa vaarallisesta tapahtumasta ja 
antaa siihen liittyviä toimintaohjeita.

• Vaaratiedote voidaan antaa silloin, kun vaarallisen tapahtuman seurauksena voi aiheutua 
hengen- tai terveysvaara ihmisille tai merkittävä vaurioitumis- tai tuhoutumisvaara omaisuudelle. 
Vaaratiedote voidaan lisäksi antaa, kun tapahtuma, jonka perusteella tiedote on annettu, on ohi. 

• Vaaratiedote välitetään väestölle tiedoksi radiossa. Lisäksi vaaratiedote voidaan välittää 
televisiossa, jos tiedotteen antava viranomainen niin päättää.

• Vaaratiedotteita voivat antaa pelastusviranomaiset, poliisi, rajavartioviranomaiset, 
Hätäkeskuslaitos, Poliisihallitus, Säteilyturvakeskus, Ilmatieteen laitos, Liikennevirasto, 
Liikenteen turvallisuusvirasto, Elintarviketurvallisuusvirasto, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 
valvontavirasto, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus sekä ministeriöt.

• Kaupunki ei voi antaa vaaratiedotetta. Kaupunki voi pyytää pelastusviranomaista välittämään 
vaaratiedotteen.

Vaaratiedote



Muista henkilöstön rooli mediatyössä ja sosiaalisessa mediassa

• Miten henkilöstön odotetaan toimivan kriisitilanteessa? 

• Mitä saa kertoa ja mitä ei?

• Kuinka vastataan esimerkiksi omien ystävien uteluihin Facebookissa?

• Kenelle raportoidaan mahdollisista aihetta käsittelevistä keskusteluista?

Tärkeä huomioida ja muistaa



• Kun akuutti viestinnän tarve on ohi, käydään läpi kriisitilanne, viestintä ja siinä 
onnistuminen. Kriisi, tilanteen eteneminen ja keskeiset viestintätoimet 
dokumentoidaan vaiheittain: 

• mitä tapahtui ja tapahtumien kulku 

• miten tiedonvälitys toimi; kuka raportoi tilanteesta ensimmäisenä ja miten 
tieto eteni

• viestintätoimet, sisäinen ja ulkoinen viestintä

• viestinnän onnistuminen: oliko ongelmia? Missä onnistuttiin? Mitä pitää 
parantaa? 

• viestintävastuullisten havaitsemat ongelmat tiedonkulussa 

• vastuunjako eri toimijoiden välillä, mahdolliset ongelmat ja epäselvyydet

Kriisiviestinnän jälkeen 



• Viestinnän onnistumisen ytimessä on saumaton yhteistyö eri viranomaisten 
kesken ja riittävä yhteydenpito niin ”rauhan” kuin kriisin aikana. 

• Viranomaisyhteistyössä on tärkeää, että toimijat luottavat toisiinsa ja ymmärtävät 
yhteistyön merkityksen. Tämä edellyttää keskustelua, yhteydenpitoa ja 
toistemme tuntemista.

• Yhtenä kehittämiskohteena on riittävän viestintäosaamisen varmistaminen 24/7. 
Kaupungin viestintäammattilaiset eivät päivystä iltaisin ja viikonloppuisin. 
Toisaalta poliisi- ja pelastusviranomaiset päivystävät.

Viranomaisten välinen luottamus ja 
yhteistyö



• Nykyään kuka tahansa voi ryhtyä välittämään ”tietoa” ja 
levittämään kuvia. Mediakriittisyys unohtuu helposti.

• Muistopäivänä viranomaiset viestivät lähinnä 
Twitterissä, kun taas mielenosoittajilla oli useita eri 
livelähetyksiä Youtubessa.

• Livelähetyksillä oli useita satoja seuraajia lähetyksen 
aikana sekä näyttöjä liven jälkeen. Poliiseja kuvataan ja 
useiden kasvot ovat tunnistettavissa.

Sosiaalisessa mediassa kuka tahansa on 
”tiedonvälittäjä”



• Sosiaalisessa mediassa uutiset ja huhut leviävät nopeasti ja laajalle -
myös virheelliset tiedot tai käsitykset. 

• Keskustelu voi ryöstäytyä nopeasti käsistä, jolloin edessä voi olla 
someraivo. Someraivolle ovat tyypillisiä kiihkeät tunteenpurkaukset ja 
kohteena olevien osapuolten syyttely.

• Somessa kriisi voi olla joko:

• somessa levinnyt uutinen, huhu tai tieto, joka saa aikaan kiihkeää 
keskustelua ja palauteryöpyn 

• muu kriisiviestintätilanne kaupungilla (esim. saastunut juomavesi), 
joka vaatii reagointia muun kriisiviestinnän ohella myös somessa.

• Sillä ei aina ole lopulta paljonkaan merkitystä, kuka asiassa on faktisesti 
oikeassa. 

Someraivo



Turun kaupungin kriisiviestintä / 
Turun terroriteko



Kaikki kaupungin kriisiviestintä tapahtuu seuraavassa järjestyksessä: 

1. tieto henkilöstölle 

2. tieto sosiaaliseen mediaan – Facebook ja Twitter 

3. tieto www.turku.fi-verkkosivulle ja toimialan sivulle 

4. tieto kaupungin muihin viestintäkanaviin  

5. tieto medialle

6. mahdollisen tiedotustilaisuuden järjestelyt käyntiin

Turun kaupungin kriisiviestintäjärjestys

http://www.turku.fi-verkkosivulle/


• Turun kaupunki käyttää myös muilla viranomaisilla (esim. poliisi) käytössä olevaa 
periaatetta. 

• Punaisen ja vihreän tiedon periaate tarkoittaa ennalta sovittua jakoa sellaiseen 
tietoon, mitä kuka tahansa voi periaatteessa antaa, ja sellaiseen, joka aina pitää 
hyväksyttää ennen tiedon julkistamista. 

• Huom! Vaikka tieto olisikin vihreää tietoa, medialausunnoista vastaa 
kriisiviestinnän ryhmä ja määritelty henkilö. 

• Tieto jaetaan vihreään ja punaiseen johtokeskuksessa esim. fläppitauluilla tai 
muuten helposti näkyvillä olevalla tavalla.

Vihreän ja punaisen tiedon periaate



Vihreä tieto:
•mitä, missä ja milloin sekä mitä seuraavaksi tapahtuu

Punainen tieto:
•kaikki henkilövahinkoihin liittyvä tieto ennen kuin 
viranomaiset ovat sen vahvistaneet: henkilömäärä, 
loukkaantumiset, mahdolliset kuolleet
•kaikki onnettomuuden syihin liittyvä tieto 



• Turun terrori-iskun jälkeen kriisiviestintäohjeet tiivistettiin kahteen 

huoneentauluun:

• Koko henkilökunnan huoneentaulu

• Viestinnän ammattilaisten huoneentaulu

Huoneentaulut







Mitä Turun viestinnässä tehtiin ja 
mitä siitä seurasi? 



Turun puukotusisku
Viestintäammattilaisten

panos
pe 18.8.-su 20.8.2017

Perjantai 18.8.:
• Tieto viestintään radiosta kello 16.20. 
• Töissä 6 henkilöä
• Mitä tehtiin: 

• Tiedotteet: 
-kriisipäivystys käynnistyy 
-tapahtuneen kommenttitiedote kaupunginjohtajan sitaateilla
-Turku suruliputtaa lauantaina

• Verkkosivu: omien tiedotteiden ja tapahtuneen uutisointi poliisin tietojen perusteella.
• Somekanavat: L-S poliisin ja KRP:n viestinnän seuraaminen ja viestien jakaminen sekä omien 

uutisten välittäminen
• Muu: poliisin tiedotustilaisuuteen osallistuminen; median puheluihin vastaaminen

Lauantai 19.8.:
• Töissä 5 henkilöä  
• Mitä tehtiin: 

• Tiedotteet: 
-Hiljainen hetki kauppatorilla sunnuntaina
-Turkuun virtaa surunvalitteluja 

• Verkkosivu: sisällön päivittäminen.
• Somekanavat: poliisin viestinnän seuraaminen ja jakaminen sekä omien viestinnän 

välittäminen.
• Muu: poliisin tiedotustilaisuus; median kyselyihin vastaaminen

Sunnuntai 20.8.
• Töissä 5 henkilöä (kaikki etänä) 
• Mitä tehtiin:

• Tiedotteet: 
-Päiväkotien ja koulujen valmiuksia käsitellä asiaa lisätty, myös Wilman kautta
-Kriisipäivystys jatkuu



• Turun kaupunki jakoi L-S Poliisin, Keskusrikospoliisin, Sisäministeriön ja 
valtionjohtajien twiittejä. 

• Kaupungin omia suomenkielisiä twiittejä katsottiin yhteensä 575 000 kertaa. 
Parhaiten tavoittivat kriisiapua välittävät twiitit, joita jakoivat niin tiedotusvälineet 
kuin kansalaiset. 

• Kaupungin englanninkieliset twiitit saivat yhteensä 176 000 katselua 

• Facebook-päivitykset tavoittivat kaikki kymmeniä tuhansia käyttäjiä, lauantain 
suruliputus yli 100 000. Facebook-päivityksiä myös jaettiin paljon, mutta 
kommentointi ei ollut yhtä runsasta kuin tiedotusvälineiden uutisissa, ja myös 
paljon maltillisempaa. 

• Instagramissa julkaistu muistokynttilä-kuva sai 75 000 näyttökertaa ja keräsi yli 
sadan kansainvälisen kommentoijan joukon esittämään osanottoaan ja tukeaan.

Turun kaupungin somenäkyvyys
(18.-21.8.2017)



• Täsmennettiin kriisivalmiuden ja -viestinnän käynnistämistä ja  prosessia sekä toimialojen 
kriisiviestintäsuunnitelmia.

• Käytiin läpi tapauksen viestintä poliisin ja pelastuksen kanssa.

• Tehtiin yksinkertainen kriisiviestintävastaavan tsekkauslista kriisiviestintäohjeeseen.

• Harjoiteltiin kriisitilanteen viestintää.

• Perustettiin kaupungin sisäiset WhatsApp-ryhmät: kaupungin johtoryhmä, viestintämatriisi, 
tiedotusvastaavat, konserniyhtiöiden tiedotusvastaavat.

• Selvitettiin omien kääntäjien ja ostopalveluiden 24/7-valmiudet. 

• Selvitettiin viestinnän ammattilaisten hälytysringin perustamista. 

• Luotiin uudet kriisielementit verkkosivulle ja sisäisen verkon uutisointiin: valmis uutispohja 
ohjeineen ja neutraaleja kuvitusvaihtoehtoja.

Mitä opittiin?



www.turku.fi



1. Hälytä asianosaiset

Yleinen hälytysjärjestys:
-hälytä viestintäjohtaja 
-varmista ja sovi, että häiriötilanteen johtoryhmä on hälytetty 

Kriisiviestiviestinnästä vastaavan hälytysjärjestys:
-kj, akj, riskienhallinta, häiriötilanteen jory
-viestintämatriisi (WhatsApp)
-puhelinvaihde 

2. Aloita loki  
-Loki tehdään Dotkuun tai Google Docsiin tilanteesta riippuen
-Ilmoita, mitä käytetään

3. Käynnistä kriisiviestintä  
-miten viestintä hoidetaan, ketkä ovat mukana ja kuka johtaa 
viestintää
-ilmoita sisäisesti, ketkä kommentoivat asiaa medialle

4. Huolehdi tilannekuvasta  
-Mieti tiedonkulku häiriötilanteen johtoryhmän ja viestinnän välillä

Kriisiviestinnän tsekkauslista (1/3)



5. Muista viestintäjärjestys
-sisäinen viestintä, some, turku.fi, tienvarsitaulut, media, 
tiedotustilaisuus
-valitse pääkanava ja kerro valinnasta ulkoisesti ja sisäisesti
-valitse #tunnus

6. Muista verkon kriisielementit
-Sisäisen verkon kriisiviestinosto
-Ulkoisen verkon kriisinosto  
-Valmis kriisiuutispohja ja neutraalit kuvat
-Siivoa markkinointielementit sivulta

7. Jaa työt: 
-viranomaiset: viestinnän seuraaminen, reagointi ja yhteistyö
-ulkoinen viestintä: median ja somen seuraaminen, huhuihin 

reagoiminen, virheiden korjaaminen, tiedotteiden ja 
uutisten tekeminen, tiedotustilaisuuksien valmistelu ja 
hoitaminen

-sisäinen viestintä: uutisointi, sisäiset ohjeet
-media: puheluihin vastaaminen (kotimainen ja kv)
-käännökset: sisäisesti vai ostettuna

Luotiin viestinnän tsekkauslista (2/3)



6. Pidä pää kylmänä, älä spekuloi millään, mitä ei ole vahvistettu.

7. Huomioi inhimilliset rajoitteet ja tarpeet
-rauhallinen työtila
-kiire, pelko
-ruoka, juoma, lepo, vessa

8. Lopeta kriisiviestintä ja ilmoita asiasta
-viestinnän matriisi
-kaupungin häiriötilanteen johtoryhmä
-koko henkilökunta 

9. Jälkihoito
-ulkoinen: median kiinnostus ei pääty tapahtuneen päätyttyä
-sisäinen: käy tilanne läpi mukana olleiden ja viestinnästä 
vastaavien kanssa
-huomioi muutostarpeet kriisiviestintäohjeissa

Luotiin viestinnän tsekkauslista (3/3)



Viestinnän opit puukotusiskun 
jälkeen



• Turun Kirjastosilta 17.9.2017

Yhteisön tukeminen ja jatkuvuuden turvaaminen. 



• Toimenpiteiden ja viestinnän samanaikainen nopeus ja rauhallisuus yhteistyössä muiden 
toimijoiden kanssa lisää turvallisuuden tunnetta.

• Reagointitavan miettiminen
-tuomitaanko, kauhistellaanko, pelätäänkö, surraanko
-päätettiin olla vahvoja
-Kokemuksia kysyttiin myös Barcelonasta ja Tukholmasta

• Tunteiden huomioiminen, tilan antaminen ja kaupungin pulssilla eläminen:
-suruliputus heti seuraavana aamuna, Kirjastosillan valaisu lauantai-iltana, hiljainen hetki 

ensimmäisen uhrin kuolinpaikalla sunnuntaiaamuna (paikalla poliittinen ja virkajohto sekä 
poliisin, pelastuksen ja kirkon johto), kauppatorin kukka- ja kynttilämeren, omenapuun 
tuominen tilalle, muistotilaisuus Turun päivänä.

• Toimenpiteistä syntyi kuukauden pituinen kaari, joka tuntui sopivan pituiselta.

• Muistopuu poistettiin Kauppatorilta 1.11. ja istutettiin Tähkäpuistoon. Muistolaattaa ei tule, 
vuosipäivää vietettiin hiljaisesti.

Miten?





Kiitos!


