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Mitä viestinnässä tapahtui 
ja mitä siitä seurasi? 1



Turun puukotusisku
Viestintäammattilaisten

panos
pe 18.8.-su 20.8.

Perjantai 18.8.:
• Tieto viestintään radiosta kello 16.20, hytolta 16.54, virallista

hälytystä poliisilta tai pelastukselta ei tullut. Pelastusjohtaja infosi 
kaupunginjohtajan klo 16.27.

• Töissä 6 henkilöä (osa etänä)
• Mitä tehtiin: 

• Verkkosivu: kriisipäivystysuutinen turku.fi-pääsivulle ja 
hyvinvointitoimialan sivulle; jatkuvaa sisällön päivittämistä 
ja uutisointia.

• Somekanavat: poliisin viestinnän seuraaminen ja 
jakaminen sekä omien viestien välittäminen

• Tiedotteet: kriisipäivystyksen tiedote ja -uutinen; 
kommenttitiedote ja -uutinen kj:n sitaateilla poliisin infon 
jälkeen; tiedote lauantain suruliputuksesta ja muusta 
reagoinnista

• Muu: poliisin tiedotustilaisuuteen osallistuminen; median 
puheluihin vastaaminen

Lauantai 19.8.:
• Töissä 5 henkilöä (osa etänä) 
• Mitä tehtiin: 

• Verkkosivu: sisällön päivittäminen.
• Somekanavat: poliisin viestinnän seuraaminen ja 

jakaminen sekä omien viestinnän välittäminen.
• Tiedotteet: Hiljainen hetki kauppatorilla; Turkuun virtaa 

surunvalitteluja.
• Muu: poliisin tiedotustilaisuus; median kyselyihin 

vastaaminen

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

• Tiedotteet: Päiväkotien ja koulujen valmiuksia lisätty; 
tiedote myös Wilman kautta; Kriisipäivystys jatkuu

Kaikki materiaali tehtiin suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 



Kaikki kaupungin kriisiviestintä tapahtuu seuraavassa järjestyksessä: 

1. tieto henkilöstölle (sisäinen kriisiviesti, sisäinen uutinen, vaihde) 

2. tieto sosiaaliseen mediaan – Facebook ja Twitter 

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

4. tieto kaupungin muihin viestintäkanaviin  (tienvarsien digitaulut)

5. tieto medialle

6. mahdollisen tiedotustilaisuuden järjestelyt käyntiin

Turun kaupungin 
kriisiviestintäjärjestys

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


Kaikki kaupungin kriisiviestintä tapahtuu seuraavassa järjestyksessä: 

1. tieto henkilöstölle --> sisäisen viestinnän kriisielementtiä ei käytetty, 

viestintäjohtaja kiersi Yo-kadun 1-5 -kerrokset + vaihteen, 
kriisiviestintää ei virallisesti käynnistetty, sisäinen viestintä unohtui 

pe, viestintämatriisin hälyttäminen unohtui, tiedvast-spostilistan
huomioiminen unohtui

2. tieto sosiaaliseen mediaan – Facebook ja Twitter  jaettiin poliisin 
twiitit ja tiedotteet, toimi hyvin, hoidettiin kolmella kielellä

3. tieto www.turku.fi-verkkosivulle ja toimialan sivulle  etusivu ja hyton
sivu käytössä nopeasti alusta alkaen ja sito sunnuntaina, 

emergency-nosto unohtui, markkinointielementtien siivoaminen 
pois unohtui, neutraaleja kuvia ei ole

4.  tieto kaupungin muihin viestintäkanaviin  (tienvarsien digitaulut)  ei 
muistettu 

5.  tieto medialle  omat tiedotteet (kriisityön alkaminen + kgin
kommentti, suruliputus, kirjastosilta, muistotilaisuus, koulujen ja 

päiväkotien valmiudet) nopeasti 

6.  mahdollisen tiedotustilaisuuden järjestelyt käyntiin  poliisi

Turun kaupungin 
kriisiviestintäjärjestys/puukotusisku 18.8.

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


-perustettiin WhatsApp-ryhmät: kaupungin jory, viestintämatriisi, 
tiedotusvastaavat, konserniyhtiöiden tiedotusvastaavat

-lisättiin ao. ryhmät kriisiviestintäohjeeseen

-lisätiin viestintävastaavan tsekkauslista kriisiviestintäohjeeseen 

-täsmennettiin kriisivalmiuden ja -viestinnän käynnistämistä sekä 
prosessia sekä toimialojen kriisiviestintäsuunnitelmia

-selvitettiin omien kääntäjien ja ostopalveluiden 24/7-valmiudet 
ostopalveluna liian kallista, omat kääntäjät mahdollista hälyttää

-selvitettiin (jälleen) viestinnän ammattilaisten hälytysringin perustamista 
 liian kallista

Mitä huomioista seurasi?



www.turku.fi

• Kriisitilanteen alkuvaiheen verkkouutisointia tukemaan ja 

nopeuttamaan on tehty Kriisiuutisen pohja. 

• Uutiseen on listattu asiat, jotka on muistettava kertoa. 

• Uutispohjassa on valmiina huutomerkki-huomiokuva, jonka lisäksi 
järjestelmässä on myös muita neutraaleja kuvitusvaihtoehtoja

• Uutisesta saa tehtyä kriisiviesti-noston, jolloin uutisen sisältö näkyy 
kaikilla turku.fi -sivustoilla ja alisivustoilla punaisena ilmoitusnauhana. 

• Sama ohjeistus on tehty kriisiuutisen tekemiseksi myös sisäisessä 
verkossa 

Luotiin uudet kriisielementit verkkosivulle 
ja sisäisen verkon uutisointiin 



www.turku.fi





Kriisiviestiä varten 

Valitse myös tämä!



Metku Kriisiviesti – ilmoitus Metkun etusivulle

• Käytetään kriisitilanteessa, jossa henkilökunta on tavoitettava nopeasti

• Käyttöoikeudet on viestintävastaavilla

• Miten käytän: 

1. Suora linkki kriisiviestiin: https://tyo.turku.fi/Lists/Kriisiviestit/AllItems.aspx

tai seuraa polkua: etusivu  Ilmoitukset  kriisiviestit  uusi ilmoitus

2. Täytä tiedot alla olevan esimerkin mukaisesti ja paina lopuksi tallenna.

3. Viesti ilmestyy vain etusivulle ja näkyy pienellä (n. 5min) viiveellä

Muista asettaa jokin päivämäärä ja 
valita kyllä, muuten viesti ei näy!

Vain otsikon teksti näkyy 

Metkun etusivulla

https://tyo.turku.fi/Lists/Kriisiviestit/AllItems.aspx


• Metkuun on mahdollista tehdä pakotettu ilmoitus. Se näkyy kaikille Metkun 

käyttäjille pop up -ikkunana, joka ei sulkeudu ennen kuin viestin on lukenut ja 

klikannut OK.

• Pakotettu ilmoitus tehdään kuten tavallinen ilmoitus seuraamalla polkua: 

etusivu  Ilmoitukset  uusi ilmoitus  uudelleen uusi ilmoitus

Metku



• Pakotetun viestin voi kohdentaa kaikille valitsemalla Digityöpöytä-alkuisista 

AD-ryhmistä joko kaikki tai sopivimmat.

• Sulkemalla pop up -ikkunan sivun alalaidan Ok-näppäimellä se ei ilmesty 

enää toistamiseen ruudulle.

Metku



• Myös Metkussa samanlainen kriisiuutisen pohja kuin Drupalissakin.

• Uutispohja löytyy suoraan tällä linkillä: 
https://tyo.turku.fi/uutiset/Sivut/Kriisiuutisen-pohja.aspx

• Tarvittaessa pelkkä kriisiuutisen kuva löytyy Metkun kuvakansiosta 
hakusanalla kriisi.

Metku

https://tyo.turku.fi/uutiset/Sivut/Kriisiuutisen-pohja.aspx


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

4. Huolehdi tilannekuvasta  
-Mieti tiedonkulku häiriötilanteen joryn ja viestinnän välillä: esim. kun

viestintäjohtaja joryssä, viestintäpäällikkö on vastuussa

Luotiin viestinnän tsekkauslista (1/3)



5. Muista viestintäjärjestys

-sisäinen viestintä, some, turku.fi, tienvarsitaulut, media, 
tiedotustilaisuus

-valitse pääkanava ja kerro siitä ulkoisesti ja sisäisesti
-valitse #tunnus

6. Muista verkon kriisielementit
-Sisäisen verkon kriisiviesti

-Emergency-mahdollisuus turku.fi:ssä
-Valmis Emergency-uutispohja 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
-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)



Pelasta ihmishenget

Soita yleiseen hätänumeroon 112.

Ota yhteyttä esimieheen.

Esimies ilmoittaa tilanteesta toimialajohtajalle, riskienhallintapäällikölle ja 
viestintäjohtajalle.

Viestintä huolehtii tiedottamisesta.

Seuraa tilannetta sisäverkosta, kaupungin verkkosivuilta ja 

somekanavista.

Älä levitä huhuja tai vahvistamattomia tietoja.

Kriisitilannetta johtaa kaupunginjohtaja, kriisiviestintää viestintäjohtaja.

Henkilökunnan huoneentauluun tuli 
muutoksia 

https://oma.turku.fi/profiili/hvahakuo
https://oma.turku.fi/profiili/smalila


• Kaupungin nimissä lausuntoja antaa ainoastaan kaupunginjohtaja, 

toimialajohtaja, riskienhallintapäällikkö, viestintäjohtaja tai erikseen 
määrätty henkilö 

• Tiedotusvälineitä saattaa kiinnostaa ensimmäisen silminnäkijän tai 
muun asiaan keskeisesti liittyvän työntekijän henkilökohtainen 

kokemus. Tässäkin tapauksessa haastatteluja annetaan vain 
kriisijohdon luvalla.

Mallivastaukset median haastattelupyyntöihin:

”En ole oikea ihminen vastaamaan tähän, joten voinko ottaa 
soittopyynnön ja asiaan palataan mahdollisimman pian?” 

 Tämän jälkeen soittopyyntö välitetään viestintäjohtajalle.

Henkilökunnan huoneentaulu / media



Turun tekemän viestinnän 
näkyvyys2



Kaupunki tarjoaa kriisiapua kauppatorin tapahtumien johdosta (18.8.2017)

www.turku.fi/uutinen/2017-08-18_kaupunki-tarjoaa-kriisiapua-kauppatorin-tapahtumien-johdosta

Uutista luettu 6152 kertaa.

Randell: Pysytään rauhallisina, pysytään yhtenäisinä, eikä anneta pelolle valtaa (18.8.2017)

www.turku.fi/uutinen/2017-08-18_randell-pysytaan-rauhallisina-pysytaan-yhtenaisina-eika-anneta-pelolle-

valtaa

Uutista luettu 2218 kertaa.

Hiljainen hetki sunnuntaina Turun kauppatorilla ja tuomiokirkossa (19.8.2017)

www.turku.fi/uutinen/2017-08-19_hiljainen-hetki-sunnuntaina-turun-kauppatorilla-ja-tuomiokirkossa

Uutista luettu 1958 kertaa.

Turun puukotustragedia on koskettanut ja järkyttänyt monia (20.8.2017)

www.turku.fi/uutinen/2017-08-20_turun-puukotustragedia-koskettanut-ja-jarkyttanyt-monia

Uutista luettu 1199 kertaa.

Toimialajohtaja Jalonen: Lasten ja nuorten on turvallista mennä kouluun tai päiväkotiin (20.8.2017)

www.turku.fi/uutinen/2017-08-20_toimialajohtaja-jalonen-lasten-ja-nuorten-turvallista-menna-kouluun-tai

Uutista luettu 94 kertaa.

Kaupungin tekemät uutiset 

http://www.turku.fi/uutinen/2017-08-18_kaupunki-tarjoaa-kriisiapua-kauppatorin-tapahtumien-johdosta
http://www.turku.fi/uutinen/2017-08-18_randell-pysytaan-rauhallisina-pysytaan-yhtenaisina-eika-anneta-pelolle-valtaa
http://www.turku.fi/uutinen/2017-08-19_hiljainen-hetki-sunnuntaina-turun-kauppatorilla-ja-tuomiokirkossa
http://www.turku.fi/uutinen/2017-08-20_turun-puukotustragedia-koskettanut-ja-jarkyttanyt-monia
http://www.turku.fi/uutinen/2017-08-20_toimialajohtaja-jalonen-lasten-ja-nuorten-turvallista-menna-kouluun-tai


• Turun kaupunki jakoi L-S Poliisin, Keskusrikospoliisin, 

Sisämininisteriön ja valtionjohtajien twiittejä. 

• Kaupungin omia suomenkielisiä twiittejä katsottiin yhteensä 

575 000 kertaa 18.8.-21.8. Parhaiten tavoittivat kriisiapua 
välittävät twiitit, joita jakoivat niin tiedotusvälineet kuin 

kansalaiset. 

• Kaupungin englanninkieliset twiitit saivat yhteensä 176 000 

katselua 18.8.-21.8.

• Facebook-päivitykset tavoittivat kaikki kymmeniä tuhansia 

käyttäjiä, 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





Facebook: 
(sininen = post clicks, punainen = reaktiot, kommentit, jaot)













Viestinnän opit 
puukotusiskun jälkeen3





• Toimenpiteiden ja viestinnän samanaikainen nopeus ja 

rauhallisuus  lisää turvallisuuden tunnetta

• Reagointitavan miettiminen

-tuomitaanko, kauhistellaanko, pelätäänkö, surraanko
-päätettiin käyttää sanoja: Ei anneta pelolle valtaa.

-Kokemuksia kysyttiin myös Barcelonasta ja Tukholmasta

• Tunteiden huomioiminen, tilan antaminen ja kaupungin 

pulssilla eläminen:
-suruliputus heti seuraavana aamuna, Kirjastosillan valaisu, 

muistotilaisuus sunnuntaina, johto paikalla, kukka- ja 
kynttilämeren rauhoittaminen, omenapuun tuominen tilalle , 

muistotilaisuus Turun päivänä

• Toimenpiteistä syntyi kuukauden pituinen kaari, joka tuntui 

sopivan pituiselta.

• Muistopuu poistettiin Kauppatorilta 1.11. ja istutettiin 

Tähkäpuistoon. 

Turku rauhoitti nopealla viestinnällä 
ja antamalla surulle tilaa 





Turun 

Kirjastosilta 
17.9.2017




