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Kriisiviestintä ja viestintäkriisi

• Seuraava kriisi on päivä päivältä lähempänä –
varautuminen on välttämätöntä

• Kriisi ei useimmiten ole ennakoitavissa

• Viestintäkriisi on turha ja vältettävissä

• Kriisi + viestintäkriisi = ongelma²
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Onko kunnassasi kriisiviestintäohje? (N=173)

Kuntaviestintä 2017
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Harjoitellaanko erityistilanteiden viestintää? (N=173)

Kuntaviestintä 2017
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Yleisten valmiusharjoitusten yhteydessä

Erikseen säännöllisesti
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Kriisiviestinnän tavoitteet

• Varmistaa ihmisten turvallisuus ja 
rauhoittaa 

• Turvata organisaatioiden 
toimintaedellytykset

• Tiedottaa palvelujen järjestelyistä

• Varmistaa, että julkisuudessa on 
totuudenmukainen kuva tilanteesta

• Ennakoida mahdolliset kriisit ja 
valmistautua niihin hyvissä ajoin

www.kuntaliitto.fi/kirjakauppa
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Kriisiviestintäseminaari 2.11.2017
• Materiaalit: www.kuntaliitto.fi/tapahtumat/2017/kriisiviestintaseminaari
• Taltiointi: https://www.kunta.tv/suorat-lahetykset/kuntaliitto-live/kriisiviestintaseminaari-2-11-2017/

• Kunnan viestinnän roolit kriisitilanteessa ja somen merkitys, Turun case / viestintäjohtaja Saara Malila, 
Turun kaupunki

• Median rooli ja vastuu kriisitilanteessa, Turun case / päätoimittaja Kari Vainio, Turun Sanomat

• Viestintäyhteistyö kunnan, maakunnan sote-toimijan ja poliisin kesken, Imatran case / viestintäjohtaja 
Saara Raudasoja, Eksote ja hyvinvointipalveluiden päällikkö Arja Kujala, Imatran kaupunki

• Viestinnän jatkuvuus ja psykososiaalinen tuki / psykososiaalisen tuen valtakunnallisen valmiuden 
koordinaattori Riikka Vikström, Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystys

• Kriisiviestintäohjeen päivitys / valmiuspäällikkö Johanna Franzén, Etelä-Karjalan pelastuslaitos ja 
viestintäpäällikkö Raija Korhonen, Kuopion kaupunki
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Kuntalaiset kunnan toiminnan ja päätöksenteon seuraajina 
ajanjaksolla 2008 - 2017

Niiden vastaajien osuus, jotka seuraavat usein tai silloin tällöin (%)

MPS 14.9.2017
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Sosiaalisen median kautta

Kunnan www-sivulta

Yhdistysten tms tiedotuslehdistä

Kunnan omasta tiedotuslehdestä tms

Radiosta tai TV:stä

Sanomalehdestä*

2008 2011 2015 2017
* Maakunnallisesta tai paikallisesta sanomalehdestä, ilmaisjakelulehdestä tms.

N-2017= 10 997–11 531; N-2015= 11 092 – 11 666;
N-2011= 10 446 – 11 011; N-2008= 12 184 – 12 798
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Some on osa kunnan viestintää

• Sosiaalinen media on osa normaalia työntekoa. Kunta ja 
kunnan henkilöstö ovat somessa vuorovaikutuksessa 
kuntalaisten ja sidosryhmien kanssa.

• Sosiaalisen median hyödyntäminen kunnan toiminnassa 
edellyttää suunnitelmallisuutta, säännöllistä sisällöntuotantoa, 
yhteisöjen aktivointia ja aktiivista osallistumista. 

• Sosiaalisen median palvelujen tulee tukea kunnan strategiaa ja 
niiden käyttöä pitää pohtia osana kokonaisviestintää.

• Sosiaalisen median aktiivinen käyttö 
» lisää hallinnon avoimuutta ja tuo esiin asiantuntemusta,
» antaa kasvot kunnan toiminnalle ja mahdollistaa verkostoitumisen, 
» mahdollistaa kevyen ilmaisun ja epätyypillisten viestintäkeinojen 

käytön. 

[pvm] Etunimi Sukunimi titteli | Tapahtuma18
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Onko viestintäkriisillä väliä?

• Vaarantaako kohu itse asian järkevän toteutuksen?
• Huono julkisuus = muutenkin huono valmistelu?
• Vaikeuttaako julkinen riitely henkilöiden ja ryhmien yhteistyötä?
• Vaikutukset yhteisön ilmapiiriin ja yhteistyötahojen asenteisiin?
• Heikentääkö julkisuus kunnan mainetta?

» Mitä seurauksia maineen heikkenemisellä on?

• Lumipalloefekti ja luurangot kaapissa: Sopuli-ilmiö, rikkinäinen 
puhelin, some, klikkijournalismi, Google

• Vaikuttaako myös muiden asioiden valmisteluun?
• Viestinnän resurssit: suunnitelmallisuus vai paljon työtä tyhjästä

18.1.2018 etunimi sukunimi Titteli | Tapahtuma
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EVA-työkalu

• Julkisuuden ennakkoarviointi - miltä asia näyttää?
» Heikkojen signaalien seuranta arkityössä
» Herkät alueet, eri väestöryhmät jne.
» Uutiskriteerit, erityisesti klikkijournalismin syötit
» Väärinkäsitysten mahdollisuudet (tahaton tai tahallinen)
» Kytkeytyminen muihin tekijöihin
» Aiemmat kokemukset

• Kriisinlukutaito – ammattilaiset vakavasti mukaan
» Kokemukset ja ”piruja seinille”
» Ulkopuolinen näkemys ja tunnetilat
» Asian muotoilu: ajoissa, rehellisesti, monipuolisesti ja ymmärrettävästi
» Havainnollistavat keinot, tausta-aineisto
» Avoimuuden merkitys
» ”Worst case” markkinointikeinoksi?

18.1.2018 etunimi sukunimi Titteli | Tapahtuma


