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1 Yleistä  
 

Viestintä on noussut yhä suurempaan rooliin osana erilaisia häiriö- tai 
kriisitilanteita. Erityisesti sosiaalinen media edellyttää kriisissä monikanavaista 
viestintää lähes vuorokauden ympäri. 
 
Paimion kaupungin kriisiviestinnän perusteet on määritetty kaupungin 
valmiussuunnitelman yleisessä osassa kohdassa 8 ”Viestintä ja tilannekuvan 
kokoaminen”. 
 
 
Kriisiviestinnän käsitteistö 

 

Kriisiviestintä: Kriisiviestintä on tehostettua viestintää tilanteissa, joissa yhteisön 
toimintaedellytykset tai muu etu ovat uhattuna. 
 
Kriisi: Organisaation itsensä tai jonkun ulkopuolisen tekijän aiheuttama tila/yllättävä 
tapahtuma, joka uhkaa organisaation toimintaa ja vaatii välitöntä viestintää. 
 
Turvallisuustilanteet: 
 

1. Normaaliolot: Yhteiskunnan pääsääntöinen tila, jossa yhteiskunnan 
elintärkeät toiminnot on turvattu. Normaalioloissakin voidaan joutua 
tehostamaan viestintää - esimerkiksi silloin, kun ennakoidaan kriisitilanteen 
syntymistä. 
 
2. Normaaliolojen häiriötilanteet: Uhka tai tapahtuma, joka vaarantaa 
yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja ja jonka hallinta edellyttää viranomaisten ja 
muiden toimijoiden tavanomaista laajempaa tai tiiviimpää yhteistoimintaa ja 
viestintää (sähkökatko, vedensaannin ongelmat, sään ääri-ilmiöt, 
onnettomuudet). 
 
3. Poikkeusolot: Yhteiskunnan tila, jossa on niin paljon tai niin vakavia häiriöitä 
tai uhkia, että on tarpeen mahdollistaa viranomaisten tavanomaisesta 
poikkeava  toimivaltuuksien käyttö. Valmiuslaki 3 § määrittelee poikkeusolot 
(sotatila, sodanuhka, talouskriisi, vakava suuronnettomuus, pandemia). 
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Sisäinen viestintä: Sisäinen viestintä luo perustan ulkoisen viestinnän onnistumiselle. 
Sisäisellä viestinnällä pyritään varmistamaan, että kaikilla organisaatiossa toimivilla on 
käytössään toiminnan tavoitteiden kannalta olennainen tieto. Sisäisen tiedonkulun 
onnistuminen on olennainen osa kriisinhallintaa, sillä tiedon täytyy kulkea mahdollisimman 
hyvin kriisiä hoitavien välillä. 
 
Ulkoinen viestintä: Käsittää tiedottamisen asioista ulospäin ja yhteydenpidon eri yhteistyö- 
ja kohderyhmien välillä. 
 

2 Kriisiviestinnän tavoitteet 
 
1) Varmistaa ihmisten turvallisuus. 

 

Viranomaisviestinnän tärkein tavoite on ihmisten hengen ja turvallisuuden 
varmistaminen. Tehokkaalla viestinnällä voidaan myös ehkäistä ja minimoida 
aineellisia vahinkoja. 

 

2) Turvata organisaatioiden toimintaedellytykset. 
 

Kriisiviestinnän tarkoituksena on turvata oman organisaation toimintarauha. 
Tehokas viestintä antaa johdolle työrauhan tilannekuvan muodostamiseen ja 
päätöksentekoon. 
 
Kriisiviestinnässä on myös aina huomioitava, ettei viestitä ulospäin sellaisia 
tietoja, jotka voivat kriisin ollessa käynnissä tai myöhemmin aiheuttaa 
turvallisuusuhan. 

 

3) Tiedottaa palvelujen järjestelyistä. 
 

Kaupunkilaiset tarvitsevat tietoa kaupungin vastuulla olevien palvelujen 
jatkumisesta ja mahdollisista poikkeusjärjestelyistä 

 
4) Varmistaa, että julkisuudessa on totuudenmukainen kuva tilanteesta. 
 

Totuudenmukainen kuva varmistetaan oma-aloitteisuudella ja avoimuudella. 
Luotettava viestintä ylläpitää kaupungin mainetta ja luottamusta kaupungin 
toimintaan. 

 
5) Varmistaa sisäisellä viestinnällä kaikkien asian hoitoon liittyvien tahojen tietoisuus 
vallitsevasta tilanteesta ja sen kehittymisestä. 
 
6) Vahvistaa turvallisuudentunnetta. 
 
7) Ennakoida mahdolliset häiriöt ja kriisit sekä valmistautua niihin hyvissä ajoin.  
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Paras tapa ennakoida ja estää häiriöt ja kriisit, on tunnistaa ne hyvissä ajoin. 
Viestintä välittää ennakointitietoa ja hälventää tarpeettomia huolia. Tehokkaalla 
mediaseurannalla voidaan havaita kansalaisten keskuudessa esiintyvää 
epätietoisuutta ja vääriä huhuja. 
 
 
Paimion kaupungin kriisiviestinnän tulee olla 

• avointa 

• nopeaa 

• aloitteellista 

• ennakoivaa 

• kaksisuuntaista. 
 

3 Viestintätilanteiden luokittelu ja vastuut 
 
1) Laaja valtakunnallinen julkisuuskynnys ja/tai kansainvälinen julkisuuskynnys ylittyy. 
 

• Kaupunginjohtaja ja johtoryhmä vastaavat alkuvaiheessa, myöhemmässä 
vaiheessa laaditaan erillinen viestintäsuunnitelma ja hyväksytään se 
kaupunginhallituksessa. 

• Ylin luottamusjohto pidetään koko ajan tietoisina tapahtumista ja heidän 
rooliaan viestinnässä voidaan erikseen sovittavalla tavalla hyödyntää.  

• Valmistaudutaan vastaamaan valtakunnan median sekä kansainvälisen 
median kysymyksiin. 

 
2) Paikallinen ja pienimuotoinen valtakunnallinen julkisuuskynnys ylittyy. 
 

• Kaupunginjohtaja ja johtoryhmä vastaavat kriisiviestintäohjeen mukaisesti. 

• Ylin luottamusjohto pidetään koko ajan tietoisina tapahtumista ja heidän 
rooliaan viestinnässä voidaan erikseen sovittavalla tavalla hyödyntää.  

 

3) Paikallinen julkisuuskynnys ylittyy. 
 

• Viestintävastuu voidaan jakaa toimialan ja keskushallinnon kesken 
tarkoituksenmukaisella tavalla. 

 
4) Ei ulkopuolista julkisuutta, organisaation sisäinen tietoisuus tapahtumista. 
 

• Vastuu on ensisijaisesti toimialan toimijoilla, jotka tiedottavat tapahtumasta 
tarpeellisia tahoja. 
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4 Viestinnän tarpeiden syntymekanismit 
 
1) Äkilliset onnettomuudet ja palvelukatkot 
 

• Tulipalot kaupungin toimitiloissa 

• Kaupungin alueella tapahtuvat suuronnettomuudet 

• Veden, lämmön tai sähkön äkilliset jakeluongelmat 

• Isoa joukkoa koskevat ruokamyrkytykset 
 
On viestittävä siitä, miten kaupunki tarjoaa korvaavia palveluita sekä 
opastettava kaupunkilaisia toimimaan halutulla tavalla. 

 
2) Hitaasti kehittyvät kriisit 
 

• Työtaistelut 

• Luonnon ääri-ilmiöt 

• Epidemiat 
sekä muut vastaavat kriisit, joihin on pystytty varautumaan ennakolta. 
 

Viestitään ennakolta, miten kaupunkilaisten toivotaan varautuvan 
kriisitilanteeseen. Kaupungin viestintä täydentää viranomaisviestintää 
erityisesti niissä tilanteissa, kun kyse on alueellisesta tai valtakunnallisesta 
kriisitilanteesta. 

 
3) Väkivallan teot ja uhkailut 
 

• Väkivallan teot ja uhkailut esimerkiksi kouluissa, muissa kaupungin tiloissa 
tai liiketiloissa. 

 
Viestinnällä on useita, toistaan poikkeavia kohderyhmiä (paikalla olleet, 
näiden läheiset, laaja yleisö), joille pitää tarjota kohdennettua viestintää. 
 

4) Keskusteluilmapiiri, informaatiovaikuttaminen 
 

• Julkiseen keskusteluun osallistuminen. 

• Väärien tietojen oikaisu 

 

Informaatiovaikuttamiseen reagointi nopealla ja selkeällä viestinnällä. 
 
 

5) Maineeseen liittyvät kriisit, jotka voivat syntyä: 
 

• yhden henkilön 

• koko kaupungin, 

• jonkin palvelutuottajan tai  
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• paikkakunnalla tapahtuneen toiminnan kautta. 
 

Viestinnän on oltava avointa ja vastuuntuntoista. 
 

5 Viestinnän vastuut 
 
Tilannekuvan syntymisen osalta vastuu sisäisen viestinnän osalta ulottuu kaikille. Luvussa 4 
mainittujen kriteerien täyttyessä asia tulee saattaa ao. toimialajohtajan ja kaupunginjohtajan 
tietoon. 
 
Paimion kaupungin hallintosäännön 5 § mukaan kaupungin viestintää ja tiedottamista johtaa 
kaupunginhallitus, joka myös hyväksyy kaupungin viestintäohjeen. Viestinnästä vastaa 
kaupunginjohtaja yhdessä johtoryhmän kanssa apunaan kaupungin viestintäsuunnittelija. 
Hallintokuntien viestinnästä vastaa toimialajohtaja tai määräämänsä. 
 
Kaupunginjohtajalla on erityisestä syystä oikeus keskittää vastuu viestinnästä itselleen tai 
jollekin viran- tai toimenhaltijalle. Kriisitilanteissa viestintä useimmissa tapauksissa 
keskitetään. Viestintää ei tule antaa sellaisen henkilön hoidettavaksi, jonka työpanos 
tarvitaan kriisitilanteen hoitamisessa. 
 
Mikäli johtoryhmä on koottu kriisitilanteen hoitamista varten, käsittelee se myös 
kriisiviestintää. Viestintään voidaan tarpeen mukaan osoittaa lisäresurssia ao. toimialan 
toimistoresurssista. 
 

5.1 Henkilöstön tavoitettavuus 
 

Hälytys- ja viestijärjestelyihin liittyy oleellisena osana tavoitettavuus. Toimialojen tulee 
ylläpitää tarvittavia yhteystietolistoja ja huolehtia siitä, että häiriö- tai kriisitilanteen sattuessa 
avainhenkilöt ovat lähtökohtaisesti tavoitettavissa. 
 
Kaupungin johtoryhmän osalta tavoitettavuus virka-ajan ulkopuolella varmistetaan 
virkapuhelinnumerot sisältävällä yhteystietolistauksella, joka on toimitettu Varsinais-Suomen 
pelastuslaitoksen tilannekeskukseen. Jokainen toimiala sopii, miten toimialalla 
tavoitettavuus toimii virka-ajan ulkopuolella. Kunkin toimialan tehtävänä on lisäksi 
varmistaa, että toimialalla on käytössä työntekijöiden yhteystiedot. 
 
Tarvittaessa viranomaiset ottavat yhteyttä viranhaltijoihin, joiden on käynnistettävä 
toimenpiteet kriisin estämiseksi/rajoittamiseksi tai hoitamiseksi. 
 
Sisäisen ja ulkoisen viestinnän toimivuuden kannalta on tärkeää, että toimintaan 
vaikuttavista vioista tai häiriöistä ilmoitetaan aina ko. toimialan toimialajohtajalle tai 
vastuuhenkilölle ja tarvittaessa kaupunginjohtajalle ja viestintäsuunnittelijalle. Vain näin 
voidaan varmistaa, että viestintä organisaation sisällä ja organisaatiosta ulos toimii. 



PAIMION KAUPUNKI  Kriisiviestintäohje 

7 
 

 

5.2 Verkkosivut, Facebook ja muu sähköinen viestintä  

 

Ensisijainen vastuu julkaisemisesta, mediaseurannasta ja siihen reagoinnista on 
viestintäsuunnittelijalla. Toimialojen jatkuvuussuunnitelmassa on määritelty tarvittava 
lisäresurssi. 
 
Järjestelmien teknisestä toiminnasta vastaa tietohallintopäällikkö, hänen varahenkilönään 
on ICT-pääsuunnittelija. 
 

Kaupungin verkkosivuilla on oma häiriötiedotekomponentti, jolla voi julkaista sekä tekstiä 
että kuvia. Kun häiriötiedotteita on julkaistu, muodostetaan sivuston kaikille sivuille ennen 
ylätunnistetta paikka, jossa näytetään kaikki aktiiviset häiriötiedotteet. Häiriötiedotetta on 
päivitettävä aina, kun on uutta tiedotettavaa. Kriisin päättymisestä on myös tiedotettava 
saman häiriötiedotteen päivitetyssä versiossa.  
 

Tärkeä ja nopea tiedotuskanava on kaupungin Facebook-tili. Käytettävissä ovat myös 
Instagram, LinkedIn, Twitter, Youtube-tili sekä oppilaitosten ja varhaiskasvatuksen 
viestintäväline Wilma. Kaupunkilaisia tavoitetaan hyvin myös massatekstiviestien avulla. 
 
Eri viestintäkanavien päivittäjistä ylläpidetään sisällöntuottajien listaa.  
 

5.3 Muut tiedotusvälineet 

 
Paikalliset, alueelliset ja valtakunnalliset tiedotusvälineet ovat tärkeitä viestintäkanavia 
kaupungin omien kanavien ohella. Viestintäsuunnittelija ylläpitää yhteystietolistaa 
ulkopuolisista tiedostusvälineistä, jotta ne tavoitetaan nopeasti poikkeustilanteissa. 
 

5.4 Organisaation sisäinen viestintä 

 

Sisäisessä viestinnässä hyödynnetään erityisesti kaupungin Intrasivuja, mutta myös 
sähköpostia, Microsoft Teamsin pikaviestejä sekä Wilmaa. Kiireelliset ja erityistä 
hienotunteisuutta vaativat tapaukset tiedotetaan henkilökohtaisesti. Tilanteesta riippuen 
tulee huomioida myös palvelupisteen opastaminen mm. kyselyihin vastaamiseen sekä 
puheluiden/tiedusteluiden ohjaamiseen. 
 

5.5 Tiedotustilaisuuden järjestäminen 

 
Vakavimmissa kriisitilanteissa järjestetään tiedotustilaisuus, jonka avulla annetaan 
tehokkaasti toimittajille ensikäden tietoa ja oikaistaan mahdollisia kriisiin liittyviä huhuja.  
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Tiedotustilaisuuden järjestämisestä vastaavat kaupunginjohtaja ja viestintäsuunnittelija.  
 

5.6 Haastattelut 

 
Heti kriisin alkuvaiheessa on päätettävä, kuka vastaa toimittajien kysymyksiin.  
Jos haastattelujen antajia on useampia, on työnjaosta sovittava selkeästi. Yleensä 
haastattelut antaa kaupunginjohtaja tai hänen varahenkilönsä.  
 

5.7 Viranomaisten kanssa tapahtuva viestintä 

 
Kaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä henkilö vastaa viranomaisviestinnästä. 
 
Virve-puhelinten sijainnit (Virve on maanlaajuinen viranomaisradioverkko): 
 

• Konsernihallinto – kaupunginjohtaja, tietohallintopäällikkö ja viestintäsuunnittelija. 

• Tekninen toimiala – tekninen johtaja, Paimion Vesihuolto Oy:n toimitusjohtaja. 
 
Virve-puhelimia koordinoi tietohallintopäällikkö.  
 
 

5.8 Viestintä luottamushenkilöille 

 
Kaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä henkilö vastaa viestinnästä luottamushenkilöille.  
 
 

5.9 Tiivistelmä vastuista 

 
Kaupunginjohtaja 
 

• Johtaa häiriötilanteen viestintää tässä dokumentissa ja toimialojen 
jatkuvuussuunnitelmissa määriteltyjen periaatteiden mukaisesti. 

• Kaupunginjohtajan ollessa estynyt viestinnän vastuuhenkilönä toimii 
viestintäsuunnittelija. 
 
 

 
Viestintäsuunnittelija 
 

• Koordinoi kaupungin viestintää häiriötilanteessa kaupunginjohtajan ja johtoryhmän 
ohjeistuksen mukaisesti.   
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• Yhteensovittaa viestintää eri toimijoiden kesken (toimintaa johtava viranomainen, 
muut tilanteeseen liittyvät toimijat). 

• Osallistuu johtoryhmän kokouksiin kriisin aikana viestinnän edustajana. 

• Tukee tarvittaessa toimialan viestintää. 

• Laatii ja julkaisee tiedotteet. 

• Koordinoi sosiaalisessa mediassa käytävän keskustelun seurantaa ja osallistumista.  

• Huolehtii mediaseurannasta. 
 
Johtoryhmä 
 

• Tukee ja koordinoi kriisitilanteen viestintää. 
 
Toimialajohtaja 
 

• Vastaa toimialansa varautumisesta myös kriisiviestintään. 

• Ylläpitää tai huolehtii toimialan kannalta tärkeiden yhteystietolistojen ylläpitämisestä. 

• Tukee kaupungin kriisiviestintää toimialaa koskevin osin. 

• Vastaa viestinnästä vähäisissä toimialan sisäisissä häiriötilanteissa. 
 

6 Kriisitilanteen tilannekuvan syntyminen ja viestintä 
 
 
Häiriö- ja kriisitilanteista tulee aina tiedottaa asiaan liittyviä tahoja ja vastuullisia. Sisäisen 
viestinnän on toimittava kaikissa häiriö- ja kriisitilanteissa. Useimmissa tapauksissa on myös 
tiedotettava mahdollisimman nopeasti kaupunkilaisia. Viestintää voi tapahtua myös 
viranomaisilta (poliisi, aluepelastuslaitos, hyvinvointialue, aluehallintovirasto, ELY-keskus, 
puolustusvoimat) kaupungille tai kaupungilta viranomaisille. Lisäksi tiedottaminen on usein 
tarpeellista myös eri toiminnoista vastaaville ylikunnallisille yhtiöille, kuntayhtymille sekä 
naapurikunnille. 
 
Toimialakohtaisissa jatkuvuussuunnitelmissa on varmistettava tarpeellisten yhteystietojen 
olemassaolo ja niiden päivittäminen. Myös ulkoisen viestinnän osalta toimialakohtaisissa 
jatkuvuussuunnitelmissa on huomioitava tarpeellisten tahojen yhteystiedot. 
 
Kaupungin asukkaiden ja palvelunkäyttäjien tiedottamisesta päätetään tapauskohtaisesti. 
Pääsääntö on, että yleinen viestintä hoidetaan normaaliolojen mukaisesti verkkosivujen ja 
sosiaalisen median välityksellä, palvelupisteiden, käytössä olevien muiden sähköisten 
viestintäkanavien (kuten Wilma ja intranet) sekä tiedotusvälineiden kautta.  
 
Mikäli normaalit viestintäkanavat eivät esim. sähkökatkoksen vuoksi toimi, tietoa jaetaan 
väliaikaisilla ilmoitustauluilla kaupungintalon sekä muiden julkisten ja yksityisten 
palvelupisteiden pääovien läheisyydessä. Tarvittaessa voidaan jakaa tiedotteita 
postilaatikoihin ja ilmoitustauluille sekä käyttää kaupungin henkilökuntaa ja koulujen 
oppilaita tiedotteiden jakamiseen. 
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7 Normaaliolojen kriisiviestintä 
 
Normaaliolojen kriisiviestinnän osalta vastuutahot ovat samat kuin tämän ohjeen kohdassa 
5. Näissä tilanteissa kriisiviestintä tapahtuu usein asiaan liittyvien henkilöiden tai tahojen 
kanssa. Palvelualueilla ja työntekijöillä on kuitenkin vastaavat velvollisuudet asiasta 
informointiin kuin kriisitilanteidenkin sattuessa. 
 
Esimerkkejä mahdollisista kriisiviestintätilanteista: 
 

• Sitkeästi leviävät huhut, jotka aiheuttavat väärinkäsityksiä tai pelkoa (esim. veden 
saastuminen, häiriötilanne palveluissa yms.). 

• Kaupunkilaisten mielipiteiden kärjistyminen ja kaupungin joutuminen osalliseksi 
(esim. pakolaiskriisi, pakolaiskeskusten perustaminen jne.). 

• Lakko ja kaupungin palveluvelvoitteiden täyttäminen (esim. koululaisten ruokailu). 

• Kaupungin toiminta kyseenalaistuu rikosepäilyn vuoksi (esim. lahjusrikokset, 
hyväksikäyttötapaukset). 

  

Sellainen häiriö- tai kriisitilanne,  

• joka oleellisesti vaikuttaa kaupungin palveluiden saatavuuteen tai 
toimintaan, 

• aiheuttaa vaaratilanteen tai kasvattaa vaaratilanteen syntymisen riskiä,  

• sulkee merkittävästi liikenneyhteyksiä,  

• johtaa evakuointiin,  

• on julkiselta huomioarvoltaan suuri  

• tai on omiaan aiheuttamaan järkytystä tai pelkoa kaupunkilaisissa  
on välittömästi saatettava toimialajohtajan ja kaupunginjohtajan tietoon. 
Sisäisellä viestinnällä on myös varmistettava tarpeellinen kaupungin 
työntekijöiden informointi. 
 
Kaupungin johdon on viipymättä informoitava asiasta johtavia 
luottamushenkilöitä huomioiden kuitenkin kriisitilanne ja sen edellyttämät 
velvoitteet.  
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8 Yleisiä toiminta- ja viestintäohjeita  
 
• Kriisiviestintä vastuu keskitetään - pääsääntö: yksi henkilö antaa lausunnot 

kaupungin puolesta. 

• Viestintä on avointa, nopeaa, aloitteellista ja ennakoivaa. 

• Osoita empatiaa, ota osaa tai pyydä anteeksi. 

• Kanna vastuu. 

• Näytä viestinnällä, että teet kaiken, mikä tilanne huomioiden on mahdollista. 

• Kun on ilmeistä, että tilanne on ajautumassa viestinnälliseen kriisiin, vanha sanonta 
”kerro kaikki, kerro heti” on hyvä ohje alkuvaiheen viestintää ja tiedotteita 
pohdittaessa. 

• Kaikkia yksityiskohtia ei aina voi kertoa esim. rikosepäilyn tai vastaavan vuoksi. 
Tällöinkin on kerrottava jo alkuvaiheessa riittävästi ja riittävän yksityiskohtaisesti mitä 
on tapahtunut, miten asia liittyy kaupunkiin, miten kaupunki käsittelee asiaa tai 
osallistuu asian käsittelyyn, miten kaupunki toimii asian suhteen jatkossa ja miten 
varmistetaan, ettei sama tilanne tapahdu uudelleen. 

• Annettujen selvitysten on oltava keskenään johdonmukaisia, selitys ei voi vaihtua 
matkalla. Jos käy ilmi asioita, jotka eivät aiemmin ole käyneet ilmi, kerro niistä ja 
kerro miksi tilanne muuttuu. 

• Jos mediakriisi keskittyy johonkin yksittäiseen henkilöön (esim. kaupunginjohtaja, 
toimialajohtaja, rehtori, päiväkodin johtaja jne.), julkaistaan tiedote, jossa ko. henkilö 
kommentoi tapahtuneen asian riittävän seikkaperäisesti, eikä anna tämän jälkeen 
muita haastatteluja. Kaupungin viestintä keskitetään muille, ellei erityisistä syistä 
muuta johdu. 

• Sosiaalisen median seuraaminen ja disinformaation tyrmääminen keskeisimmillä 
kanavilla on erityisen tärkeää. Useimmissa viestintäkriiseissä, jotka pohjautuvat 
skandaaliin tai muuhun mieliä kuohuttavaan asiaan tai tapahtumaan, sosiaalinen 
media täyttyy paitsi asiaa koskevista mielipiteistä myös disinformaatiosta, eli ns. 
trolleista, joiden tarkoitus on levittää vääriä huhuja tai aiheuttaa yleistä sekaannusta 
asian ympärillä. 

• Viikonloppuihin on varauduttava riittävällä henkilöresurssilla, koska viikonloppu on 
some-viestinnän ”prime time”. Maanantaina on liian myöhäistä vastata perjantaina 
esitettyihin väitteisiin. 

• Jos kaupunkia tai jotain kaupungin tahoa syytetään väärin toimimisesta, ei kaupunki 
saa provosoitua. Kaupungin viestinnän tarkoituksena on tarjota oikeaa tietoa ja 
perusteluita sekä rauhoittaa yleisesti keskustelua. 

• Kaupungin viestinnän ei tule joutua vastakkainasetteluun tai some-väittelyyn 
yksittäisten kaupunkilaisten kanssa. Tiedotteet ja viestit laaditaan siten, että ne 
pitävät sisällään vain faktoihin perustuvia kannanottoja ja muutoin yleisesti 
perusteltavissa olevia kantoja. 

• Kaupunkiin tai yksittäisiin henkilöihin kohdistuvissa uhkauksissa yhteistyötä tulee 
tehdä poliisin kanssa. Monesta tilanteesta voidaan selvitä ilman rikostutkintoja ja 
prosessin eskaloitumista sillä, että poliisi puuttuu heti alkuvaiheessa asiaan. 
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• Jos viestintätilanne on muodostumassa organisaation osaaminen ja resurssit 
huomioiden hyvin vaikeaksi, voidaan tukeutua ulkopuoliseen apuun viestinnän 
suunnittelussa (esim. viestintään erikoistuneet toimistot ja konsultit). 

 

9  Kriisiviestinnän harjoittelu  
 
Kriisiviestintää harjoitellaan osana muita kaupungin valmiusharjoituksia. Harjoitukset voivat 
sisältää esimerkiksi seuraavia osa-alueita: 
 

• mediahaastattelu 

• some-viestintä 

• sisäinen viestintä 

 

10  Kriisiviestintäohjeen päivittäminen 
 
Kaupungin kriisiviestintäohjetta on päivitettävä säännöllisesti. Erityisesti liitteenä olevien 
yhteystietolistojen tiedot vanhenevat nopeasti. 
 

Kriisiviestintäohjeesta ja sen liitteistä on oltava myös paperiset versiot, jotka tarvittaessa on 
nopeasti otettavissa käyttöön. Kriisiviestintäohje on yksi osa kaupungin varautumisen 
suunnittelua. 
 

Liitteet: 
 
• Ensiviestipohjat 

• Uutis- ja tiedotepohja 

• Tiedotustilaisuuden järjestämisen muistilista 

• Kriisiviestijöiden yhteystietolista 

• Tiedotusvälineiden yhteystietolista 
• Viranomaisten ja muiden sidosryhmien yhteystietolista 

• Henkilökuntaohje häiriö- ja kriisitilanteeseen 
 

 

Lähteet 

 

• Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa (Kuntaliitto). 
 

 


