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Aineistot: 

▪ https://www.kuntaliitto.fi/tapahtumat/2019/viestinta-ja-

markkinointi-avoimuutta-ja-avaruutta

Kuntamarkkinoinnin Suomen mestari 2019 

▪ Anu Männikkö, Seinäjoen kaupunki

Kuntien yhteinen matkailumarkkinointi

▪ Milja Henttonen, Drama Queen Communications Oy

Kuntien tytäryhtiöiden julkisuus

▪ Anna-Riitta Wallin

Alueellisen kriisiviestinnän malli 

▪ Jari Seppälä, Kuntaliitto
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Alueellisen 
kriisiviestinnän 
malli

Kehitysprojektin raportti 4.9.2019



Alueellisen kriisiviestinnän kehitysprojekti 
2018-2019

• Taustalla: Maakunta- ja sote-uudistus

• Kehyksenä: Maakuntien yhteisen varautumisen kehittämisohjelma

• Rahoitus: Sisäministeriö

• Toteutus: Uusimaa2019, työryhmä ja Kaiku Helsinki Oy

• Pilotit: Uusimaa ja Etelä-Karjala

• Seminaari ja kaksi työpajaa, sähköiset kyselyt

Yhteensä noin 120 

viestinnän ja varautumisen 

asiantuntijaa

yli 70 organisaatiosta



Mitä tapahtunut?
Koskeeko minua?

Miten läheiseni voi ?
Miten suojaan kotini?
Miten pääsen töihin?

Kauanko kestää?
Miten selviydyn?
Mihin majoitun?

Kuka korvaa?
Mistä apua?

Mitä teen?

Kriisiviestintä palveluna kansalaisille

Media



Imatran 

seutukunta/kunnat

Ympäristötoimi Sihteeristö

EKTURVA

Etelä-Karjalan turvallisuus-

ja valmiustoimikunta

Maakunnan ylimmän johdon suunnittelu- ja 

tiedonvaihtofoorumi

Konsepti kokonaisturvallisuuden 

yhteensovittamiseen ja koordinointiin

Etelä-Karjalan maakunnassa

KUNTATURVA
Paikalliset & 

alueelliset 

turvallisuustyöryhmät

EKTURVA

Viestintä

Länsi-Saimaan 

kunnat

EKTURVA

Energia

Viestinnän yhteistyöverkosto

• Pelastuslaitos, poliisilaitos ja rajavartiolaitos

• Alueen suuret kaupungit ja pienemmät kunnat

• Kunnan ympäristötoimi

• Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote

• Alueen sähköyhtiöt ja suuret teollisuusyritykset

• Maasotakoulu ja yliopisto

• Aluehallintovirasto ja ELY-keskus

• Yle Kaakkois-Suomi

Etelä-Karjalan malli



Alueellisen kriisiviestinnän yhteistyöverkosto

Esimerkki 1: ”vapaamuotoinen” toimintamalli



Alueellisen kriisiviestinnän yhteistyöverkosto

Esimerkki 2: osittain sopimuksellinen toimintamalli



ENNAKOINTI &

VARAUTUMINEN
KRIISITILANNE

Yhteiset

pelisäännöt ja 

periaatteet, 

yhteydet,

materiaalit, 

harjoitukset...

Toimivat yhteydet, yhteinen viestinnän 

tilannekuva ja tavoitteet, tukitoiminta…

JÄLKIVAIHE

Arviointi ja 

jatkokehitys

Käytännön yhteistyö

Yhteinen 

viestintäkanava?

Kriisiviestinnän 

toimintakortit?

Perusviestien 

mallipohjat?

Kriisiviestinnän 

valmiusryhmä?



Jatkotyö ▪ Alueellinen aloite – koollekutsuminen – järjestäytyminen

▪ Jo toimivan yhteistyön evästykset

▪ Kuntien kriisiviestintäoppaan (2009) päivitys 

▪ Työvälineiden ja järjestelmien pohdinta

▪ Pelastustoimen viestintäverkosto (SM)

▪ Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston viestintäverkosto (Kuntaliitto)
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kuntaliitto.fi
PL 200, 00101 Helsinki

Kuntatalo, Toinen linja 14

00530 HelsinkiOnnistuva Suomi tehdään lähellä

Kriisitöntä, avointa ja 
avaraa viestinnän ja 
markkinoinnin 
yhteistyötä!

https://www.facebook.com/kuntaliitto
https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.youtube.com/kuntaliitto

