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TIIVISTELMÄ 
 

Viime vuosina tapahtuneet kriisit, eritoten Nokian vesikriisi, käynnistivät 
Kangasalan kunnassa tarpeen tarkastella kunnan kriisiviestintävalmiuksia, 
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arvioida kunnan kriisiviestinnän nykytilaa ja löytää tarvittavat keinot sen 
kehittämiseen. 
 
Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu kriisiviestintään liittyvistä 
keskeisistä käsitteistä, viestintään liittyvästä lainsäädännöstä, valtiohallin-
non ja Suomen Kuntaliiton suosituksista sekä aiemmista tutkimuksista. Li-
säksi tausta-aineistona on käytetty kunnille suunnattujen varautumiskurs-
sien luentomateriaalia. Teoriaosassa on tarkasteltu myös kuntaorganisaa-
tion toimintaa ja sen roolia varautumisessa. 
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on aloittanut valmistautumisen seuraavaan valmiusharjoitukseen, joka on 
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ABSTRACT 
 
 

Crisis occurring during the last couple of years, especially the Nokia water 
crisis, started the need to examine crisis communications readiness in the 
Kangasala municipality. This led to the making of this thesis. The aim of 
the thesis is to evaluate the current state of crises communications in Kan-
gasala and to find necessary means to its development. 
 
The theoretical context consists of the major terms of crisis communica-
tion, legislation of communication, commendations of Finnish Govern-
ment and Finnish Local and Regional Authorities, and previous re-
searches. Lecture material from contingency courses organised for the 
municipalities has also been used as a resource. 
 
This thesis is based on a qualitative study but has also attributes of a case 
study and action research. The material was collected through material 
analysis, survey, and observation. The observation was accomplished in 
September 2008 when the Kangasala municipality took part in a catastro-
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The outcome of this thesis indicates that the planning and organisation of 
the crisis communication does not meet all demands. In order to optimise 
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1 JOHDANTO 

Kriisitilanteet voidaan määritellä eri tavoin alkaen vähäisistä palvelutuo-
tannon häiriöistä vaikutuksiltaan suurempiin katastrofeihin. Yhteistä niille 
on äkillisyys ja jonkinasteinen vaikutus organisaation toimintaan. Mikäli 
kriisin kohdannut organisaatio käynnistää viestintätoimenpiteet vasta siinä 
vaiheessa kun asia on jo vuotanut julkisuuteen, voidaan puhua kolarihoi-
dosta (Lehtonen 2003). Tässä vaiheessa organisaatio ei enää itse pysty hal-
litsemaan viestintäänsä, vaan jää altavastaajan rooliin. 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

Joulukuussa 2004 tapahtuneen Aasian hyökyaaltokatastrofin jälkeen valti-
onhallintoon kohdistui voimakasta arvostelua tilanteen kriisinjohtamisesta 
ja viestinnästä. Katastrofissa kuoli arviolta 300 000 ihmistä, joista suoma-
laisia oli lähes kaksisataa. Tilannetieto katastrofialueelta ei kulkenut Suo-
meen, kansalaisilta viranomaisille eikä viranomaisilta kansalaisille. Valti-
onhallinnon viestintä oli pääasiassa reaktiivista, vain kansalaisten välinen 
viestintä toimi tapahtuman alkuhetkistä asti internetin ja matkapuhelimien 
ansiosta. Tapahtuma on osoittautunut kriisiviestinnän murroskohdaksi ja 
sillä on ollut merkittävä vaikutus valtionhallinnon kriisiviestinnän kehit-
tämiseen (Huhtala & Hakala 2007, 8-9,15.)  
 
Viime vuosien aikana Suomessa on tapahtunut useita vakavia kriisejä, jot-
ka ovat osaltaan koskettaneet myös kuntia. Vuonna 2002 Myyrmannin 
kauppakeskuksessa nuori mies räjäytti omatekoisen pommin, minkä seu-
rauksena useita ihmisiä kuoli ja loukkaantui (SM 2003). Vuoden 2007 Jo-
kelan ja vuoden 2008 Kauhajoen koulusurmissa nuori mies ampui kuoli-
aaksi ja haavoitti useita henkilöitä (YLE 2008). Tämän kaltaisissa tilan-
teissa, kuten myös erilaisissa onnettomuustilanteissa, kriisiviestintää joh-
taa poliisi tai pelastusviranomainen. Kunnan tehtävänä on tukea ja auttaa 
viranomaisia heidän toiminnassaan ja vastata omaan toimintaansa liitty-
västä viestinnästä.(Yetts 2006, 25.) 
 
Kunta vastaa viestinnästä silloin kun kyseessä on esimerkiksi kunnan pal-
velutuotannon häiriötilanne, kuten Nokian vesikriisi 2007. Nokian kau-
punki epäonnistui vesikriisin ensitiedottamisessa ikävin seurauksin. On-
nettomuus tapahtui keskiviikkona 28.11, eikä vielä sunnuntainakaan 2.12. 
tieto veden käyttökiellosta ollut tavoittanut kaikkia nokialaisia, minkä 
vuoksi tuhannet nokialaiset sairastuivat eriasteisiin vatsatauteihin ja kol-
men epäillään kuolleen. Juomavesi oli kokonaan tai osittain käyttökiellos-
sa Nokialla lähes kolme kuukautta. (Aamulehti 2007a; Aamulehti 2007b; 
YLE 2007; MTV3 2007a.) 
 
Sisäministeriön kansliapäällikkö Ritva Viljasen mukaan viestinnän pitää 
olla nopeaa ja totuudenmukaista, kun kyse on ihmisen hengestä ja tervey-
destä. Viime kädessä viestinnästä vastaa kunnan johto. (MTV3 2007b.) 
Kriisitilanteissa kunnan velvollisuus on välittää kuntalaisille sekä kunnas-
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sa toimiville yrityksille ja yhteisöille konkreettisia toimintaohjeita. Kun-
nan pitää pystyä välittämään nämä tiedot kaikissa olosuhteissa. Viestinnän 
onnistuminen kriisitilanteissa edellyttää, että viestintä on hyvin suunnitel-
tua ja etukäteen harjoiteltua. (Kunnan viestintä 2004, 32 – 33.)  
 
 

1.2 Tutkimuksen tarve 
 
Kriisitilanteet ovat erilaisia niin vaikutuksiltaan kuin kestoltaankin, eikä 
niitä voida täsmällisesti ennakoida, mutta tiedonkulun merkitys on kaikis-
sa tilanteissa osoittautunut kiistattomaksi. Kritiikkiä kriisin luonteesta 
riippuen on kohdistettu nimenomaan kriisijohtamiseen ja viestintään. Huh-
talan ym. (2007, 7) mukaan toistuvia ongelmia kriiseissä ovat olleet muun 
muassa epäselvä vastuunjako, tiedotuskanavien riittämättömyys ja tukkeu-
tuminen sekä epäsystemaattisesti rakennetut tilannekuvat. 
 
Kriisitilanteet ovat kuntaorganisaatiolle erittäin haastavia. Kunnalla ei ole 
samanlaisia valmiuksia kriisitilanteiden varalta kuin poliisilla ja pelastus-
laitoksella, joiden toiminta on organisoitu nimenomaan kriisitilanteita aja-
tellen.  Kuntien kriisiviestintäohjeistus on ollut pitkälti osana kunnan laki-
sääteistä valmiussuunnitelmaa. Kuntien valmiussuunnitelmat on laadittu 
ensisijaisesti poikkeusoloja ajatellen. Poikkeusolot astuvat voimaan val-
tioneuvoston päätöksellä, jolloin kyse on jo vaikutuksiltaan erittäin vaka-
vasta ja vaikutuksiltaan laajasta tilanteesta kuten sodasta, sodan uhasta, 
ydin- tai luonnonkatastrofista (ValmiusL 1080/91, 2 §). Vasta viime vuo-
sina valmiussuunnitelmissa on otettu huomioon myös erilaiset normaa-
liolojen häiriötilanteet eli kriisitilanteet, joita ovat esimerkiksi katkokset 
sähkön- tai vedenjakelussa, erilaiset onnettomuudet, vahingot ja rikokset. 
Näissä kriisitilanteissa viranomaiset toimivat normaalein toimintavaltuuk-
sin. (Kunnan viestintä 2004, 32.)  
 
Viime aikoina tapahtuneet kriisit herättivät kunnat tarkastelemaan kriisi-
viestintävalmiuksiaan, näin kävi myös Kangasalla. Kunnan johto päätti, 
että kuntaan on laadittava yleinen kriisiviestintäohje, mitä varten perustet-
tiin erillinen työryhmä.  
 
Työryhmään nimettiin  
- apulaiskunnanjohtaja Reijo Riekkola, joka toimii varautumisen vas-

tuuhenkilönä (varautumisella tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joilla 
varmistetaan tehtävien häiriötön hoito kriisitilanteissa, tarkemmin 
kohdassa 2.5.3) 

- henkilöstöpäällikkö Riitta Turtonen, joka toimi poikkeusolojen tiedo-
tuspäällikkönä vuoden 2007 loppuun saakka 

- tekninen isännöitsijä Reino Hopeela, joka toimii varautumisen yh-
dyshenkilönä 

- ympäristöpäällikkö Anna-Maija Hallikas, joka vastaa varautumisesta 
ympäristöpalvelukeskuksen osalta 

- johdon sihteeri Marja Mielonen, joka nimettiin poikkeusolojen tiedo-
tuspäälliköksi vuoden 2008 alusta lähtien. 
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Samalla kun työryhmä aloitti toimintansa, syntyi ajatus, että kunnan krii-
siviestintävalmiuksia voisi tarkastella laajemminkin, mikä johti tämän tut-
kimuksen tekemiseen. Tämän tutkimuksen on tehnyt johdon sihteeri Marja 
Mielonen. Työryhmän rooli muuttui luonteeltaan ohjaavaksi.  
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2 TUTKIMUKSEN VIITEKEHYS 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen viitekehys, joka muodostuu kriisi-
viestintään liittyvistä keskeisistä käsitteistä, viestintää säätelevästä lain-
säädännöstä ja aiemmista tutkimuksista sekä kohdeorganisaation esittelys-
tä. Luvussa esitellään kohdeorganisaation, Kangasalan kunnan, perusteh-
tävä ja hallinto-organisaatio sekä sen rooli varautumisessa.  

2.1 Viestintä 

Viestinnän tutkimus ja opetus on laaja-alaista ja se sisältää monia erilaisia 
lähestymistapoja. Viestintään liittyy sen omien teorioiden ja käsitteiden li-
säksi myös muita tieteenaloja. Sen poikkitieteellisyyden vuoksi viestinnän 
käsitteistö on erittäin laaja. Elisa Juholin (1999, 21) toteaakin, että viestin-
nän määrittely ei ole helppoa. Hän viittaa teoksessaan Klaus Mertoniin, 
joka on löytänyt viestintä-sanalle 160 erilaista määritelmää. 
 
Viestintää voidaan kuvata prosessiksi, jossa välitetään informaatiota siten, 
että viestin lähettäjän ja vastaanottajan välinen ymmärrys kasvaa (Juholin 
1999, 20). Viestintä on sanomien lähettämistä, niiden tulkintaa sekä pa-
lautteen antamista ja kuulemista. Viestintä on onnistunut silloin kuin vas-
taanottaja ymmärtää sanoman sisällön samanlaiseksi tai lähes samanlai-
seksi kuin sanoman lähettäjä. Tämä vaatii sen, että sanoman lähettäjän ja 
vastaanottajan tausta ja kokemusalue ovat lähellä toisiaan. Sanoman lähet-
täjän ja sen vastaanottajan taustat ja kokemukset vaikuttavat niin sanoman 
muotoiluun kun sen vastaanottamiseen. (Isohookana 2007, 11 - 12) 
 
 

 

KUVA 1 Viestintäprosessi (mukailtu Isohookana 2007, 12) 
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Viestintää voidaan tarkastella neljästä eri näkökulmasta: 
 

1. Prosessinäkökulman mukaan viestintä on yksinkertaista sanomien 
siirtoa ja siihen liittyviä vaikutuksia, mistä syystä siitä käytetään 
usein myös termiä siirtonäkökulma. (Huhtala ym. 2007, 30.) Aulan 
(1999, 13) mukaan viestintä on lineaarinen prosessi, jossa 
sanomien merkitykseen ei kiinnitetä huomiota. Viestien sisällöllä 
ei ole merkitystä, vaan itse prosessilla. Perusajatus on, että 
viestintä voidaan saada toimimaan mahdollisimman tehokkaasti 
organisoimalla prosessi yksinkertaiseksi, määrittelemällä 
kohderyhmät selkeästi ja toistamalla viestiä riittävästi (Åberg 
2000, 26 - 33). Etenkin julkishallinnon organisaatioissa, jotka ovat 
perinteisiä linjaorganisaatioita, prosessimallin mukainen ajattelu on 
ollut yleistä. Nämä organisaatiot ovat hierarkisia, niiden toiminta 
on tarkoin säänneltyä ja ohjeistettua ja niissä on selkeät ja 
yksityiskohtaiset toimenkuvat. Prosessimalli toimii hyvin muun 
muassa puolustusvoimien ja poliisin organisaatiossa, joissa 
toiminta on hyvin suunniteltua ja sitä harjoitetaan jatkuvasti 
(Huhtala ym. 2007, 31).  

 
2. Merkitysnäkökulman mukaan viestintää ei voi tutkia vain 

mekaanisena sanomansiirtona, vaan se on paljon laajempi prosessi, 
johon vaikuttavat myös lukuisat taustatekijät. Viestintä on 
nimenomaan merkitysten tuottamista ja vuorovaikutusta, missä 
yhdistetään prosessin sisältöjä, tavoitteita ja tarkoituksia. 
Viestintään liittyy aina myös kulttuurisia merkityksiä, joiden 
syntyyn vaikuttaa viestinnän olennaisten elementtien 
vuorovaikutus. Näitä elementtejä ovat tekstit, merkit, kieli sekä 
niitä tulkitsevat ihmiset, joiden kykyyn tulkita näitä merkityksiä 
vaikuttaa kunkin kulttuurinen tausta, ympäristö, menneisyys ja 
tietoisuus ulkoisesta todellisuudesta. (Aula 1999, 7-10; Aula 2008, 
15.)  

 
3. Yhteisönäkökulmassa korostetaan viestinnän merkitystä 

yhteisöllisyyden luojana ja ylläpitäjänä eli viestintä on yhteisyyden 
tuottamista, jakamista ja ylläpitämistä (Huhtala ym. 2007, 31). 
Näkökulma korostaa sitä, että viestinnässä on kysymys ihmisten 
välisistä suhteista ja vuorovaikutuksesta. Viestintä vahvistaa 
kulttuurista yhteisyyttä. Viestintä on yhdessä jakamista ja 
osallistumista. Keskeisintä on yhteisön ylläpitäminen ajassa ja 
informaation välittäminen. (Aula 2008, 15.) 

 
4. Leviämisen eli disseminaation näkökulmasta viestintä käsitetään 

ensisijaisesti sanomien leviämisenä. Disseminaatio-käsitteen 
kehittäjän, John Durham Petersin, mielestä viestintä ei ole 
lähettäjäkeskeistä toimintaa, vaan ratkaisevaa on viestin 
vastaanottajan tausta ja tilanne. Petersin mukaan olennaista on 
viestien vapaa leviäminen ja maaperä, johon viesti levitetään. 
(Huhtala ym. 2007, 33 – 34.) 
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Nämä näkökulmat eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan ne täydentävät toi-
siaan (Isohookana 2007, 12). Viestintää ei voi pelkistää ainoastaan yhteen 
malliin sopivaksi. Jokainen viestintätapahtuma on ainutlaatuinen, eikä sen 
tuloksia voi etukäteen ennustaa. Åberg (2000, 52 - 54) näkee viestinnän 
vuorovaikutusprosessina, jossa kaikki osapuolet ovat aktiivisia toimijoita 
ja jotka tekevät tulkintoja tapahtumasta ja välittävät näitä tulkintojaan 
eteenpäin. Viestintää ei synny ilman prosessia, ja jos viestintää tarkastel-
laan pelkästään yksinkertaisena prosessina, unohdetaan viestinnän moni-
ulotteisuus. Åbergin mukaan viestintä on niin laaja-alainen prosessi, että 
sen määrittelyssä on otettava huomioon useita asioita ja näkökulmia.  

2.1.1 Organisaatiot ja viestintä 

Organisaatio tarvitsee toimintansa ylläpitämiseen ja tavoitteidensa saavut-
tamiseen viestintää. Viestintä on organisaation elinehto, ilman sitä organi-
saatiota ei edes ole olemassa (Kortejärvi-Nurmi & Hyppönen 2008, 7). 
 
Organisaation viestinnän malleihin ovat vaikuttaneet vallitsevat organisaa-
tio- ja johtamisteoriat. Organisaatioviestinnän määritelmiä ja lähestymis-
tapoja on useita ja sen määrittely on seurannut muun viestintätutkimuksen 
vanavedessä. (Aula 2008, 13; Jyväskylän yliopisto 2008.) Organisaa-
tioviestinnästä käytetään myös termiä yhteisöviestintä, joka on ehkä ylei-
sempi termi Suomessa (Jyväskylän yliopisto 2008).  Tässä tutkimuksessa 
käytetään molempia termiä riippuen siitä, mitä tutkija, jota tekstissä on 
lainattu, käyttää. 
 
Åberg (2000, 95) määrittelee organisaatioviestinnän seuraavasti:  
 

Organisaatioviestintä on prosessi, tapahtuma, jossa merki-
tyksien antamisen kautta tulkitaan sellaisten asioiden tilaa, 
jotka koskevat työyhteisön toimintaa tai sen jäsenten yhtei-
söllistä toimintaa, ja jossa tämä tulkinta saatetaan muiden 
tietoisuuteen vuorovaikutteisen, sanomia välittävän verkos-
ton kautta. 

 
 
Prosessinäkökulman mukaan organisaatioviestintä on sanomien vaihdan-
taa työyhteisön osien välillä, mikä mahdollistaa työyhteisön ja sen jäsen-
ten tavoitteiden toteutumisen eri tilanteissa. Viestintä on työyhteisön työ-
kalu, voimavara, joka liittää sen osat toisiinsa ja koko työyhteisön ympä-
ristöönsä. Merkitysnäkökulman mukaan organisaatioviestintä on tietyssä 
organisatorisessa kontekstissa tapahtuva prosessi, jossa ihmiset yhdessä 
sanomien avulla luovat, ylläpitävät, käsittelevät ja muokkaavat erilaisia 
merkityksiä. (Åberg 2000, 92.) Organisaatioviestinnän yhteisönäkökulmaa 
kuvaa Aulan (1999, 22) määritelmä, jonka mukaan kaikki organisaatiot 
ovat perimältään ihmisten vuorovaikutussuhteiden verkostoja, eikä näitä 
suhteita ole ilman viestintää.  
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Viestinnän organisoinnissa voidaan erottaa kolme kehityslinjaa: hajautet-
tu, keskitetty ja matriisimalli (Åberg 2000, 249 – 250) 
 
1. Hajautettumalli on perinteisin malli, jossa viestinnän ammattilaisia 

on vähän tai sitä hoidetaan oman työn ohella. Viestintää ei mielletä 
omaksi funktiokseen, vaan se on hajautettu organisaation eri yksiköi-
den alaisuuteen. Hajautetussa mallissa ongelmia voi aiheuttaa se, että 
kenelläkään ei ole kokonaiskäsitystä organisaation viestinnästä, mikä 
estää viestinnän pitkäjänteistä suunnittelua ja kehittämistä. 

 
2. Keskitetyssä mallissa viestintä on oma funktionsa ja se on keskitetty 

yhteen yksikköön, jonka toiminnasta vastaa viestintäjohtaja. Yksi-
kössä on organisaation kaikki viestintäosaaminen atk-osaamista myö-
ten. Keskittäminen vahvistaa viestinnän ammattilaisten keskinäistä 
vuorovaikutusta, mutta sen heikkoudeksi voi muodostua, että viestin-
täyksikössä ei tunneta riittävästi organisaation muiden yksiköiden 
toimintaa. 

 
3. Matriisimalli on ns. ristikkäisohjausmalli, jossa tehtävät on jaettu ho-

risontaalisesti ja vertikaalisesti. Matriisimallissa toiminta voidaan or-
ganisoida kahdella tai useammalla eri tavalla. Yhdistelmä tuottaa 
monijohtajuutta, eli yhdellä toimijalla on kaksi tai useampi esimies. 
Matriisimalli on käytössä monissa yrityksissä, joilla on laaja alueor-
ganisaatio. Matriisimallin eräs sovellus on tiimimalli, johon kerätään 
organisaation eri osa-alueilta pienehkö ryhmä henkilöitä, joilla on 
toisiaan tukevia taitoja. 

 
Organisaatioviestintä eroaa viestinnän yleisistä määritelmistä siten, että se 
on ensisijaisesti tavoitteellista ja että sillä on organisaation toimintaan liit-
tyvä selkeä tehtävä (Aula 2008, 18). Se on moniulotteinen, vuorovaikut-
teinen prosessi, jonka avulla varmistetaan organisaation tavoitteiden saa-
vuttaminen. Se on työyhteisön resurssi, jota tulee suunnitella, ohjata ja 
seurata kuten minkä tahansa muunkin resurssin käyttöä (Åberg 2002. 
104).  

2.1.2 Organisaation sisäinen ja ulkoinen viestintä 

Organisaatioviestinnän lähtökohtana on tavoittaa ja vaikuttaa ihmisiin niin 
organisaation sisällä kuin sen ulkopuolellakin. Organisaatioviestintä on 
perinteisesti jaettu sisäiseen ja ulkoiseen viestintään, mutta nykyisin jakoa 
ei katsota enää tarkoituksenmukaiseksi, vaan viestintää tarkastellaan ko-
konaisuutena. Jaottelu voi kuitenkin auttaa jäsentämään viestinnän merki-
tystä organisaatiolle. (Kortejärvi ym. 2008, 103; Aula 2008, 18.) 
 
Osmo A. Wiio (Åberg 1999, 31) on todennut, että sisäinen viestintä on 
työyhteisön työkalu, joka liimaa työyhteisön osat toisiinsa. Aula (2008, 
18) määrittelee sisäisen viestinnän tehtävän organisaation toimintaa ja ta-
voitteita koskevan perustiedon välittämiseksi organisaation jäsenille.  
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Sisäisellä viestinnällä pyritään myös ymmärryksen rakentumiseen ja li-
säämiseen organisaatiota koskevissa asioissa, mistä Åberg (2000, 73) 
käyttää termiä ”tolkun ottaminen” eli sense-making. Juholinin (1999, 43) 
mukaan sisäisen viestinnän avulla ohjataan koko organisaatiota tavoitel-
tuun suuntaan ja sitoutetaan henkilöstö näihin tavoitteisiin. 
 
Sisäisen viestinnän perustehtävät (Juholin 1999, 43): 
1. tiedonkulun varmistaminen 
2. vuoropuhelun ja vaikuttamisen mahdollistaminen  
3. organisaation tietosisältöjen (visio, strategia, arvot) käsittely.  

 
Organisaation ulkoisen viestinnän yksi tärkeimmistä tehtävistä on infor-
maation välittäminen sidosryhmille. Toisaalta ulkoisen viestinnän tavoit-
teita on myös maineenhallinta ja myönteisten mielikuvien rakentaminen 
organisaatiosta, sillä hyvällä maineella on suuri vaikutus yrityksen menes-
tymiseen. (Aula 2008, 19) 
 
Ulkoisen viestinnän perustehtävät (Isohookana 2007, 117): 
1. organisaation uutisten välittäminen 
2. yhteiskunta- ja sidosryhmäsuhteiden hoitaminen 
3. organisaation markkinointi. 
 
Ulkoisen viestinnän kohderyhmät voivat vaihdella suuresta, rajaamatto-
masta joukosta pieneen ja rajattuun kohderyhmään. Laaja kohderyhmä on 
mahdollista tavoittaa joukkoviestimien – internet, tv, radio, lehdistö – väli-
tyksellä kun taas pienemmän kohderyhmän tavoittamiseen voidaan käyttää 
täsmällisempiä ja suorempia keinoja kuten puhelinta, sähköpostia tai kir-
jettä. (Isohookana 2007, 117.)  
 
Viestintä tukee organisaation toimintaa ja asetettujen tavoitteiden saavut-
tamista. Se on koko työyhteisön yhteinen asia ja voimavara. Niin ylimmän 
johdon, esimiesten kuin jokaisen työntekijänkin on omalta osaltaan huo-
lehdittava organisaation viestinnästä. Yhdeksi viestinnän tehtäväksi voi-
daankin määritellä organisaation todellisuuden rakentaminen, missä orga-
nisaation jäsenillä on merkittävä rooli. Kun organisaation jäsenet ymmär-
tävät osuutensa ympäristönsä rakentamisessa, tämä tietoisuus voi vaikuttaa 
myönteisesti organisaation toimintatapoihin. (Aula 2008, 19.) 

2.2 Kriisit ja viestintä 

Toimiva sisäinen viestintä luo pohjan organisaation ulkoiselle viestinnälle 
ja etenkin kriisiviestinnälle, joka on yksi organisaatioviestinnän erityisalu-
eista. Mikäli sisäisessä viestinnässä on puutteita, heijastuu se väistämättä 
myös organisaation kykyyn viestiä kriisitilanteissa. Organisaation viestin-
nän laatu testataan kriisitilanteissa, jolloin luotettavan ja ajantasaisen tie-
don tarve kasvaa voimakkaasti (Lehtonen 1999, 132). 
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Kriisit ovat luonteeltaan ja laajuudeltaan erilaisia ja ne voivat kohdata niin 
yksilöitä kuin yhteisöjä. Kriisitilanne voi olla äkillinen ja yllättävä tapah-
tuma, mutta se voi olla myös pitkäaikaisen kehityskulun tulos. Tilanne voi 
alkaa mitättömältä tuntuvasta tapahtumasta, joka paisuu ajan myötä odo-
tettua suuremmaksi. (Karhu & Henriksson. 2008, 25.)  
Sanana kriisi tarkoittaa vakavaa häiriötä, äkillistä muutosta tai ratkaisevaa 
käännettä. Kriisi sisältää uhkan, mutta myös käännekohdan mahdollisuu-
den. (Huhtala ym. 2007, 14.) Åbergin mielestä (2000, 260) kriisi on usein 
liian voimakas ilmaisu joillekin kielteisille tapahtumille, mutta yhteistä 
niille on, että tilanne on odottamaton ja edellyttää nopeaa reagointia.  
 

Organisaation kriisi on organisaation oman toiminnan tai 
toimintaympäristön tapahtumien synnyttämä odottamaton 
poikkeustilanne, joka uhkaa sen toimintaa ja mainetta, joka 
voi aiheuttaa huomattavaa taloudellista ja toiminnallista 
haittaa ja jolla usein on taipumus paisua julkisuudessa. 
(Lehtonen 2003.)  

 
Kriiseihin varautuminen on osa organisaation riskienhallintaa, jonka avul-
la pyritään ennakoimaan ja vähentämään organisaation toimintaan liittyviä 
riskejä. Yksi kriisihallinnan tärkeistä osa-alueista on kriisiviestintä, joka 
tarkoittaa viestintästrategisten ratkaisujen tekemistä odottamattomissa ja 
äkillisissä tilanteissa (Lehtonen 2003). Ennakoivalla eli proaktiivisella 
kriisiviestinnällä pyritään ehkäisemään ja vähentämään kriisin kielteisiä 
vaikutuksia. Ennakoiva toiminta käsittää suunnitelman siitä, miten, millai-
sella organisaatiolla ja mille osapuolille mahdollisesta kriisitilanteesta tie-
dotetaan ja miten yhteyttä ylläpidetään. Jos organisaatio ryhtyy toimenpi-
teisiin vasta, kun kielteiset vaikutukset alkavat vaikuttaa sen toimintaan, 
on kyseessä reaktiivinen toimintatapa eli ns. kolarihoito. (Lehtonen 2003.) 
Kristiina Toivanen (Juholin 1999, 216) on määritellyt vielä kolmannen 
toimintatavan. Hän puhuu oppivasta toimintatavasta, jossa yhdistyy proak-
tiivinen ja reaktiivinen toimintatapa. Oppiva tapa on toiminnan jatkuvaa 
kehittämistä, missä aiempien kokemusten pohjalta kriisiviestinnän suunni-
telmia jatkuvasti analysoidaan ja parannetaan. 
 
Åberg (2000, 262) on jaotellut kriisiviestinnän toimintamallit kiisto-, vah-
vistus- ja kääntömalleihin. Kiistomallissa asia kiistetään kokonaisuudes-
saan eli kielletään ongelman olemassaolo. Vahvistusmallissa pyritään 
vahvistamaan entistä myönteisempää mielikuvaa. Onnistuakseen tämä 
edellyttää sitä, että myönteisiä mielikuvia on jo ennestään olemassa ja että 
ne ovat riittävän voimakkaita peittääkseen alleen kielteiset mielikuvat. 
Kääntömalli jakaantuu vielä kärjen katkaisu-, mustamaalaamis- ja synti-
pukkimalliin. Kärjen katkaisussa kielteinen mielikuva pyritään kääntä-
mään myönteiseksi. Mustamaalaamalla pyritään väitteen esittäjä esittele-
mään mahdollisimman kielteisessä valossa, mikä malli lienee politiikasta 
tuttu. Syntipukkimallissa tapahtumalle osoitetaan yksi tai useampi synti-
pukki, jotka saavat tapahtuman syyt ja seuraukset kantaakseen.  
 



Kolarihoidosta hallittuun kriisiviestintään? 
 
 

 
10 

Elisa Ikävalkon (1999, 122 - 123) mielestä kriisiviestinnän paras toimin-
tamalli on kertoa kaikki ja heti. Karhu ja Henriksson (2008, 48) toteavat, 
että mikään kriisi ei ole niin vaikea, ettei sitä salailulla voisi vielä pahen-
taa. Nopeus, avoimuus ja rehellisyys ovat kriisiviestinnän perusperiaattei-
ta. Niiden lisäksi aloitteellisuus, vastuullisuus ja inhimillisyys ovat erittäin 
tärkeitä. On myös syytä muistaa, että nopeus ei tarkoita hätiköintiä tai ho-
sumista. Avoimuus ei saa merkitä sitä, että levitellään liikesalaisuuksia tai 
henkilökohtaisia asioita. Rehellisyydestä ei voi tinkiä, mutta tarvittaessa 
täytyy uskaltaa olla kommentoimatta ihan kaikkea mahdollista, mitä toi-
mittaja vain keksii kysyä. (Karhu ym. 2008, 27.) Kriisitilanteissa viestin-
nän on oltava avointa ja totuudenmukaista, jotta organisaatio säilyttää luo-
tettavuutensa, mutta viestinnän on oltava myös harkittua ja maltillista, ett-
ei aiheuteta turhaa hälyä ja levottomuutta.  

2.2.1 Kriisiviestintätilanteet ja toimivaltuudet 

Kriisiviestinnän tehtävänä on välittää nopeasti ja riittävästi tietoa sitä tar-
vitseville tahoille ja näin pyrkiä minimoimaan kriisin seuraukset. Tilan-
teen luonne ja laajuus vaikuttavat siihen miten ja milloin viestitään. Krii-
sin aikana pyritään toimimaan mahdollisimman pitkään normaaliaikojen 
toimintatapojen mukaisesti, mutta tehostetusti..   
 
Kriisiviestintää vaativat tilanteet on perinteisesti jaoteltu kahteen pääryh-
mään: normaaliolojen häiriötilanteisiin eli kriisitilanteisiin ja poikkeus-
oloihin. Tämä jako perustuu viranomaisten toimivaltuuksiin. Poikkeusolot 
astuvat voimaan valtioneuvoston päätöksellä, jolloin toimivaltuudet sääde-
tään asetuksilla (ValmiusL 1080/91). Normaaliolojen häiriötilanteissa eli 
kriisitilanteissa toimitaan voimassa olevilla toimivaltuuksilla eli toimitaan 
kuten normaaliaikoina, mutta tehostetusti. Normaaliolojen häiriötilanteista 
käytetään myös termejä kriisitilanne, erityistilanne tai poikkeustilanne. 
(Kunnan viestintä 2004, 32.) Tässä tutkimuksessa käytetään yleisesti ter-
miä kriisitilanne.  
 
Juholin ja Kuutti (2003, 74) ovat jaotelleet kriisityypit perinteisiin ja mo-
derneihin kriiseihin. Perinteisiksi kriiseiksi he lukevat muun muassa on-
nettomuudet, rikokset, hyökkäykset, tuotevirheet ja tuotannossa tapahtu-
neet virheet. Modernit kriisit taasen ovat erilaisten intressi- tai painostus-
ryhmien käynnistämiä asioita kuten esimerkiksi turkistarhaiskut tai Green 
Peacen iskut valaanpyyntialuksia vastaan.  
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Seuraavassa taulukossa on havainnollistettu kriisitilanteiden ja poikkeus-
olojen jaottelua.  
 
TAULUKKO 1 Kriisitilanteet ja poikkeusolot 

 
Kriisitilanteet (erityistilanteet, 
poikkeustilanteet, normaaliolojen 
häiriötilanteet ) 

Poikkeusolot 
 

 
1. Onnettomuudet: tulipalo, tulva, 

saastepäästö, sähkökatko, 
liikenneturma, sortuma, myrsky, 
lumi 

2. Väkivalta: pahoinpitely, ryöstö, 
ekoterrori, pommi, sabotaasi, 
tuhopoltto, ilkivalta, 
tunkeutuminen, vahingonteko 

3. Henkilöstökriisit: lakko, 
mielenosoitus, rasismi, yt-lain 
rikkomukset, 
työpaikkakiusaaminen, 
työtapaturmat, irtisanomiset 

4. Talouskriisit: tuotantokatkokset, 
väärinkäytökset, viallinen tuote, 
poliittinen vehkeily 

5. Toimialakriisit: toimialan 
onnettomuus, alan boikotti, 
ympäristöliikkeen aktiot, 
toimialan laiminlyönnit, 
eturistiriidat 

6. Julkisuuskriisit: virheelliset 
huhut ja uutiset, 
harkitsemattomat lausunnot, 
salailusyytökset, taitamaton 
viestintä, ”Karpot ja 
Kuningaskuluttajat” 

 
(Karhu ym. 2008, 33 - 36; Siukosaari 
1999, 197 - 198) 

 

 
1. Suomeen kohdistuva aseellinen 

hyökkäys, sota ja sodan jälkitila 
2. Suomen alueellisen 

koskemattomuuden vakava 
loukkaus tai sodanuhka 

3. Vieraiden valtioiden välinen sota 
tai sodanuhka tai niihin verrattava 
Suomen ulkopuolella sattunut 
tilanne, joka voi aiheuttaa erityistä 
vaaraa kansallisen olemassaolon ja 
hyvinvoinnin perustalle 

4. Välttämättömien polttoaineiden tai 
muun energian, raaka-aineiden tai 
muiden tavaroiden tuonnin 
vaikeutumisesta tai estymisestä tai 
muusta vastaavasta syystä 
aiheutuva vakava uhka väestön 
toimeentulolle sekä maan 
talouselämälle 

5. Suuronnettomuus, jolla on laajat ja 
vakavat vaikutukset. 

 
 
 
 
(ValmiusL 1080/91, 2 §) 

 
 
Normaaliolojen eli normaaliaikojen aikaisissa onnettomuuksissa ym. vas-
taavissa tilanteissa tiedotusvastuu kuuluu pelastustointa johtavalle viran-
omaiselle: poliisi, pelastuslaitos, rajavartiolaitos (Kunnan viestintä 2004, 
32). Yleisperiaate on, että pelastustoimintaa johtava viranomainen vastaa 
tilanteen kokonaisviestinnästä ja muut viranomaiset, kuten myös kunta, 
tukevat vastuussa olevaa (Valtioneuvoston kanslia 15/2007, 15). Pääsään-
tönä on, että vastuu kokonaisviestinnästä on samassa paikassa kuin ylin 
johtamisvastuukin 
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Kuvassa 2 on esimerkki viranomaisten viestintävastuista vesihuoltoon liit-
tyvissä kriiseissä. 
 

 

KUVA 2 Viranomaisten viestintävastuu vesihuoltoon liittyvissä kriiseissä (Vesihuolto-
laitoksen kriisiviestintäohje 2009, 8) 

 
 
Poikkeusoloissa tiedotusvastuu omasta toiminnasta säilyy kullakin viran-
omaisella, ja tiedotusjärjestelyt pidetään niin pitkään kuin mahdollista sa-
manlaisina kuin normaalioloissa. Poikkeusoloissa valtion oma tiedottami-
nen keskitetään valtioneuvoston tiedotusyksikölle. Alueellista tiedottamis-
ta johtaa lääninhallitus. Kunta vastaa omalla alueellaan valtion ja muiden 
viranomaisten tiedon välittymisestä kuntalaisille. (Valtioneuvoston kanslia 
15/2007, 11 - 12) 
 
Myös poikkeusoloissa tiedotuksen peruslähtökohtia ovat luotettavuus, 
avoimuus ja aktiivisuus. Tiedottamisen tavoitteena on välittää kansalaisille 
tietoa heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan sekä pitää heidät ajan ta-
salla tilanteen suhteen. Poikkeusoloissa on tiedotettava erityisesti niistä 
toimenpiteistä, joihin on ryhdytty väestön yleisen turvallisuuden ja tervey-
den ylläpitämiseksi. (Kuntien tiedotuspäälliköiden valmiuskurssi 2008) 

2.2.2 Kriisiviestintään varautuminen 

Kriisitilanteet vaikuttavat voimakkaasti organisaation toimintaan, joten 
organisaation tulee varautua niihin.  Varautumisella tarkoitetaan kaikkia 
niitä toimenpiteitä, joilla varmistetaan tehtävien mahdollisimman häiriötön 
hoitaminen kriisitilanteissa. Näitä toimenpiteitä ovat muun muassa valmi-
ussuunnittelu, etukäteisvalmistelut ja valmiusharjoitukset. (Yetts 2006, 
73.)  
 
Kriisiviestinnässä voidaan erotella neljä kriittistä vaihetta, jotka ovat 
ennakointi, valmistautuminen, toiminta ja jälkihoito (Karhu ym. 2008, 31- 
32). 
 



Kolarihoidosta hallittuun kriisiviestintään? 
 
 

 
13 

1. Ennakointi 
 
Kriisiviestinnän suunnittelu perustuu organisaatiota mahdollisesti uhkaa-
vien kriisitilanteiden ennakointiin. Ennakointi tarkoittaa niiden kriisitilan-
teiden kartoitusta, jotka ovat todennäköisiä kullekin organisaatiolle. (Juho-
lin 1999, 220 - 221.) Kartoituksen pohjana voi käyttää esimerkiksi taulu-
kossa 1 esitettyä jaottelua kohdassa 2.2.1. 
 
Kartoituksessa on otettava myös huomioon kriisiviestintä. Kriisitiedotta-
misen kohderyhmät kartoitetaan kriisin luonteen ja laajuuden perusteella.  
 
Karhun ja Henrikssonin (2008, 64) mukaan kohderyhmiä voivat olla ne 
- joita kriisitilanne koskee 
- jotka voivat jotenkin vaikuttaa kriisitilanteeseen 
- jotka ovat osallisia kriisitilanteessa 
- joiden täytyy saada asiasta tietoa 
-  joista voi olla apua kriisitilanteessa  
 
Henkilöstö on yksi tärkeimpiä kriisiviestinnän kohderyhmiä, sillä se muo-
dostaa merkittävän kontaktipinnan ja tiedotuskanavan ulospäin. Tehokas 
sisäinen viestintä on ulkoisen viestinnän onnistumisen edellytys. Sisäisellä 
viestinnällä varmistetaan, että kaikilla organisaatiossa toimivilla on tiedos-
saan kriisitilanteen osalta oleellinen ja oikea tieto. Muut kohderyhmät 
määräytyvät organisaation toiminnan luonteen mukaan. Kohderyhmät 
voivat olla asiakkaita, kilpailijoita, viranomaisia, kansalaisjärjestöjä tai 
muita sidosryhmiä. (Karhu ym. 2008, 63 – 65.)  
 
Ennakointiin kuuluu myös kriisien tunnistaminen eli luotaus. Osan krii-
seistä tunnistaa helposti, mutta on olemassa myös sellaisia kriisejä, jotka 
kehittyvät vaivihkaa. Nämä kriisit voivat jäädä organisaatiolta huomaa-
matta. Hitaasti kehittyvien kriisien tunnistamiseksi organisaation tulisi 
seurata toimintaympäristöään luotaamalla eli etsiä eri menetelmiä apuna 
käyttäen sisäisiä ja ulkoisia heikkoja signaaleja muutoksesta. Luotausta 
voi tehdä esimerkiksi seuraamalla päivittäistä uutisointia ja ajankohtaisia 
puheenaiheita. (Siukosaari 2000, 200; Aula 2008, 55.)  
 
2. Valmistautuminen 
 
Kriiseihin valmistautuminen pitää sisällään kriisiviestintäsuunnitelman, 
kirjalliset toimintaohjeet, avainhenkilöiden kouluttamisen sekä 
kriisiviestinnän säännöllisen käytännönharjoittelun (Karhu ym. 2008, 31). 
Viestinnälle tulee luoda riittävät toimintaedellytykset ja valmiudet. Nämä 
toimintaedellytykset luodaan kriisiviestintäsuunnitelmalla, jossa 
määritellään muun muassa viestinnän peruslinjat, organisointi, 
viestintävastuut, sidosryhmät ja niiden prioriteettiasemat sekä 
kriisiviestinnän toteutus käytännössä. (Juholin 1999, 218 - 219; Åberg 
2000, 226; Kortejärvi-Nurmi ym. 2008, 9 – 10.)  
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Isohookanan (2007, 208) mukaan kriisiviestintäsuunnitelmassa tulisi mää-
ritellä ainakin seuraavat seikat: 
- kriisilajit ja niiden kuvaus 
- viestinnän erityispiirteet  
- sidosryhmät, niiden priorisointi ja tiedontarpeet 
- viestintävastuut 
- kriisihallintaryhmä 
- toiminta kriisitilanteessa 
- toimintaohjeet 
- tilat ja välineet 
- kriisikeskus ja kriisipäivystys 
- toiminta kriisin jälkeen 
- jatkuvasta kriisivalmiudesta huolehtiminen 
- seuranta ja arviointi 
 
Kriisiviestinnän toimintaohjeilla tarkoitetaan operatiivisia ohjeita esimer-
kiksi tiedotteiden laatimisesta, tiedotustilaisuuden järjestämisestä, ko-
tisivujen ylläpidosta ja viestintäkanavien käytöstä. Toimintaohjeet ovat 
tarpeelliset, sillä stressi kriisitilanteessa saattaa alentaa toimintakykyä. Oh-
jeet ovat myös tarpeen niitä henkilöitä varten, jotka joutuvat yllättäen il-
man aiempaa kokemusta, hoitamaan kriisiviestintää vaativia tilanteita. 
(Juholin 1999, 228.) Toimintaohjeen on oltava sisällöltään selkeä ja riittä-
vän yksinkertainen. Ohje ei voi olla monisivuinen tai teoreettinen opus, jo-
ta ei pysty kriisitilanteissa hyödyntämään. Karhu ja Henriksson (2008, 42- 
46) ovat listanneet kriisiviestintäohjeissa esiintyviä yleisimpiä vikoja: 
 
- Ne ovat liian teoreettisia. Henkilöstö ei ymmärrä sisältöä. 
- Ne ovat liian laajoja ja yksityiskohtaisia. Kriisitilanteissa niihin ei ku-

kaan ennätä perehtyä. 
- Ne ovat liian suppeita, jolloin jokin tärkeä osa-alue jää huomioimatta. 
- Ne sisältävät vanhentunutta tietoa. Esimerkiksi yhteystiedot vanhenevat 

nopeasti. 
- Ne on rakennettu ulkopuolisen mallin mukaisesti. Organisaation omia 

erityispiirteitä ei ole otettu riittävästi huomioon. 
- Niitä ei ole harjoiteltu. Henkilöstö ei tunne ohjeiden sisältöä, eivätkä 

pysty soveltamaan sitä käytännössä. 
- Ne ovat liian keskusjohtoisia. Ohjeissa ei ole otettu huomioon organi-

saation toimipisteiden/tytäryhtiöiden kulttuurisia, maantieteellisiä tms. 
eroja. 

- Niissä säilytetään organisaation salaista aineistoa. Ohjeistus on tarkoin 
varjeltu ja vain muutaman avainhenkilön hallussa. 

- Ne ovat vain sähköisessä muodossa organisaation intranetissä. Sähkö- 
tai tietoteknisen katkon aikana ne ovat saavuttamattomissa. 

- Niissä ei ole huomioitu viestinnän nykyisin vaatimaa nopeutta. Online-
uutisointi edellyttää organisaatiolta nopeaa reagointia. 

 
Kriisiviestinnän onnistuminen paineen alla vaatii hyvää suunnittelua ja 
käytännön toimintaohjeita. Kriisitilanteet eivät ole samanlaisia, joten kai-
ken kattavia suunnitelmia ja ohjeita on mahdotonta laatia. Kirjallisten oh-
jeiden yleinen ongelma on se, että ne mielletään käskyiksi, joita on nouda-
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tettava. Kriisitilanteet eivät noudata mitään ennalta määriteltyä prosessi-
kaaviota, vaan se on kaoottinen ja yllättävä tapahtumasarja, joten ohjeita-
kin tulee noudattaa tilanteen luonteeseen soveltaen.  (Karhu ym. 2008, 46.)  
 
Kriisiviestintäsuunnitelmien ja -ohjeiden toimivuutta on testattava sään-
nöllisesti käytännönharjoituksissa. Harjoituksia suositellaan järjestettävän 
niin organisaation sisällä kuin ulkopuolisten tahojen kanssa. (Juholin 
1999, 229.) Tehtäväkuvat on hiottava ja harjoiteltava niin, että viestinnästä 
vastuussa olevat henkilöt pystyvät toimimaan tilanteen edellyttämällä 
tavalla. Organisaatiolla, joka on suunnitellut ja harjoitellut toimintaa etu-
käteen, on hyvät mahdollisuudet reagoida nopeasti, kun kriisi iskee. Val-
mistautumisella säästetään kallista aikaa, kun kriisin iskiessä aika ei mene 
perusasioiden pohtimiseen ja opetteluun. 
 
3. Toiminta 
 
Kriisitilanteissa organisaation pitää tiedottaa aktiivisesti ja mahdollisim-
man nopeasti. Kriisin ensimmäiset tunnit ovat ratkaisevia. Siinä ajassa or-
ganisaation pitäisi saada koolle tarvittavat avainhenkilöt, koota tiedot ta-
pahtumasta, määritellä toimintamalli, valmistella ja julkistaa ensimmäinen 
tiedote. Tähän pitäisi pystyä myös työaikojen ulkopuolella. Jos kriisi ta-
pahtuu lauantai-iltana, eivät media ja yleisö odota vastauksia maanantai-
aamuun. Kriisissä olevaa yhteisöä pommitetaan tiedusteluilla vuorokauden 
ympäri seitsemänä päivänä viikossa. Online-uutisointi on tehnyt mahdolli-
seksi sen, että uutiset ilmestyvät internetiin jo muutamia minuutteja tapah-
tuman jälkeen. (Karhu ym. 2008, 79.)  
 
Kriisitilanteissa on erittäin tärkeää, että sidosryhmille ja medialle saadaan 
lähetettyä ensitiedote, joka on lyhyt selvitys tapahtuman pääkohdista sekä 
tiedot siitä missä ja milloin tiedotusta jatketaan. Tiedote suositellaan lähe-
tettäväksi, vaikka ei olisi paljoakaan kerrottavaa. Näin alkutunnit saadaan 
rauhoitettua kriisin hoitamiseen ja saadaan lisäaikaa jatkotiedotusta varten. 
(Huhtala ym. 2007, 160.) Monet viestinnän ammattilaiset suosittelevat 
luonnostelemaan valmiita tiedotepohjia erilaisia kriisitilanteita varten, mi-
kä nopeuttaa tiedotteiden tekemistä kriisitilanteen aikana (Kuntien tiedo-
tuspäälliköiden valmiuskurssi 2008).  
 
Kriisiviestinnän toimenpiteet valitaan kriisin vakavuuden ja vaikuttavuu-
den mukaan. Karhun ja Henrikssonin (2008, 74) mukaan toimenpiteitä 
voivat olla esimerkiksi: 
- varautuminen median tiedusteluihin 
- rajattu tiedote (sisäinen, alueellinen, asiakastiedote, paikallislehdet)  
- valtakunnallinen lehdistötiedote 
- lehdistötilaisuus (alueellinen tai valtakunnallinen) 
- säännölliset lehdistötilaisuudet 
- lehdistökeskuksen perustaminen 
 
Näihin toimenpiteisiin liittyy erottamattomana osana internet-sivujen kaut-
ta tiedottaminen. Internetin välityksellä pystytään vähentämään suorien 
yhteydenottojen aiheuttamaa painetta. (Karhu ym. 2008, 74) 



Kolarihoidosta hallittuun kriisiviestintään? 
 
 

 
16 

Huhtala ja Hakala (2007, 154) painottavat kriisinaikaisen mediaseurannan 
merkitystä kriisiviestinnän onnistumisessa. Ei riitä, että tietoa lähetetään 
organisaatiosta ulospäin, vaan sitä tulee myös kerätä median lisäksi myös 
muista mahdollisista lähteistä. Tieto leviää niin ulkoisia kuin sisäisiä ver-
kostoja pitkin (vrt. disseminaatiomalli kohdassa 2.1). Jokainen tiedonmu-
runen on tärkeä ja tulisi kerätä talteen.  Päätöksiä joudutaan usein teke-
mään vajaan tiedon varassa. Yksi tärkeimmistä kriisinaikaisista tehtävistä 
on tilannekuvan ylläpito, johon kaikki päätöksenteko perustuu. Tilanneku-
va on päiväkirjatyyppinen asiakirja, johon merkitään aikajärjestyksessä 
tapahtumien kulku, tehdyt päätökset ja toimenpiteet (ks. kuva 8, s. 26). 
Ratkaisevaa tilannekuvan rakentamisessa on nopeus ja se, että pystyy siir-
tymään aiemmasta tulkinnasta toiseen tietojen täsmentyessä. Tilannekuvaa 
varten tietoja tulee kerätä mahdollisimman laajasti. (Hakala ym. 2007, 34; 
Kuntien varautumisen peruskurssi 2008.) 
 
Kriisiviestinnän tehtävänä on välittää nopeasti ja riittävästi tietoa sitä tar-
vitseville tahoille ja näin tukea organisaation toimintaa kriisin aikana. Ti-
lanteen luonne ja laajuus vaikuttavat siihen miten ja milloin viestitään. 
Kiireestä huolimatta kriisitilanteiden tiedottamisessa on käytettävä harkin-
taa ja tiedotustoimet on mitoitettava oikein, ettei aiheuta turhaa hälyä.  
Kriisitilanteissa viestinnän on oltava avointa ja totuudenmukaista, jotta or-
ganisaatio säilyttää uskottavuutensa. (Karhu ym. 2008, 27, 48; Juholin 221 
- 222) 
 
4. Jälkihoito 
 
Kriisitiedottaminen ei lopu kriisin päätyttyä. Kriisin jälkihoito on tärkeää, 
sillä yleisö ja etenkin organisaation sidosryhmät kaipaavat tietoja kriisiin 
johtaneista syistä, mahdollisista vaikutuksista ja siitä, mihin toimenpitei-
siin ryhdytään vastaavien tilanteiden varalta. (Kuntien tiedotuspäälliköi-
den valmiuskurssi 2008.)  
 
Viestinnän seuranta ja arviointi perustuvat kriisin aikaisen ja sen jälkeisen 
aineiston keräämiseen. Aineistoa kootaan kaikilta viestinnän osa-alueilta: 
strateginen johtaminen, viestinnän toteutus, media, verkkoviestintä, sidos-
ryhmät sekä kansalaiset. (Huhtala ym. 2007, 170 – 171.)  
 
Kriisin arvioinnissa Karhun ja Henrikssonin (2008, 94) mukaan tulisi esit-
tää muun muassa seuraavia kysymyksiä: 
 
- Mistä kriisi johtui? 
- Olisiko kriisi voitu havaita aikaisemmin? 
- Miten hälytysjärjestelmä toimi? 
- Miten kriisiryhmä pääsi aloittamaan työnsä? 
- Miten ja kuinka nopeasti tiedottaminen lähti käyntiin? 
- Olivatko tiedotuksen kohderyhmät oikeat? 
- Menikö oma viesti läpi mediassa? 
- Vääristyikö viesti jotenkin? 
- Liikkuiko julkisuudessa vääriä huhuja tai uutisia? 
- Korjattiinko nämä huhut? 
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- Miten avainhenkilöt pärjäsivät haastatteluissa ja tiedotustilaisuudessa? 
- Mitä muita puutteita viestinnässä havaittiin? 
 
Kriisin jälkeen on aika analysoida organisaation toimintaa ja tehdä 
tarvittavat korjaukset suunnitelmiin vastaisuuden varalle. Ikävalkon 
(Kortejärvi-Nurmi ym. 2008, 9) mukaan viestintä on jatkuva prosessi, 
jossa uuden suunnittelu pohjautuu menneen arviointiin. Kriiseistä on 
otettava opiksi mahdollista seuraava kertaa varten. Kriisistä saatavan 
palautteen voi hyödyntää kriisisuunnitelmien ja -ohjeiden kehittämisessä. 
Toivasen (Juholin 1999, 216) määrittelemän oppivan toimintatavan 
mukaisesti toimintaa tulee jatkuvasti kehittää aiempien kokemusten 
pohjalta. 
 
Kuvassa 3 on pyritty havainnollistamaan edellä mainittuja kriisiviestinnän 
kriittisiä vaiheita. 
 

 

KUVA 3 Kriisiviestinnän neljä kriittistä vaihetta 

2.2.3 Kriisiviestinnän kanavat 

Viestien välittämiseen tarvitaan toimivat viestintäkanavat. Vaihtoehtoja on 
lukuisia ja valintaan vaikuttaa mm. tilanteen luonne, laajuus, aikataulu, 
kohderyhmä ja sen maantieteellinen sijainti (Isohookana 2007, 226).  
 
Viestintäkanavia voidaan jaotella Lehtosen (2003) mukaan esimerkiksi: 
 
1. Suulliset, kirjalliset ja sähköiset kanavat 

Suullisia kanavia ovat esimerkiksi tiedotustilaisuudet, kokoukset, työ-
toverit, perhe ja ystävät. Kirjallisia kanavia ovat mm. tiedotteet, sano-
malehdet, ohjeet ja muistiot. Sähköisiä kanavia ovat radio, TV, inter-
net, sähköposti, tekstiviestit, puhelin, kaiutinautot ja väestöhälyttimet. 
 

2. Horisontaaliset ja vertikaaliset kanavat 
Horisontaaliset kanavat muodostuvat samassa ja rinnakkaistiimissä 
työskentelevistä työtovereista sekä läheisistä yhteistyökumppaneista. 
Viestinä on yleensä suullista ja epävirallista. Vertikaalisen viestinnän 
kanavat käsittävät organisaation virallisen viestinnän, jota tuottavat 
esimiehet ja johto.  
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3. Epäviralliset ja viralliset viestintäkanavat 

Epäviralliset kanavat ovat luonteeltaan horisontaalisia ja vertikaaliset 
virallisia viestintäkanavia. Organisaation epävirallinen viestintä on va-
paamuotoista ja se perustuu henkilöstön sosiaaliseen kanssakäymiseen. 
Epävirallinen viestintä täydentää virallista viestintäjärjestelmää ja 
useimmiten se on virallista viestintää huomattavasti nopeampi. Epävi-
rallista viestintää kutsutaan usein myös puskaradioksi tai viidakko-
rummuksi. 

 
4. Lähikanavat ja kaukokanavat 

Lähikanavat muodostavat perhe, ystävät ja työtoverit. Kaukokanavia 
ovat organisaation kaukana oleva johto tai viranomainen, jonka viestin-
tä on yleensä vertikaalista ja kirjallista.  

 
Nopeimpia viestintäkanavia ovat luonnollisesti sähköiset kanavat. Interne-
tissä voidaan välittää uutisia ja tiedotteita reaaliajassa. Langaton verkko on 
tehnyt viestinnästä ajasta ja paikasta riippumatonta. Tehokkaita sähköisiä 
viestimiä kriisitiedottamisen kannalta ovat myös tv ja radio, joiden kautta 
viranomaiset voivat välittää toimintaohjeita vaara-alueilla asuville tai 
oleskeleville ihmisille.  
 
Hätätiedote välitetään silloin, jos ihmishenkiä on välittömässä vaarassa tai 
jos huomattavat omaisuus- tai ympäristövahingot uhkaavat. Hätätiedote 
keskeyttää Yleisradiossa muut radio- ja televisio-ohjelmat.  Yleisradio voi 
lähettää hätätiedotteen myös kaupallisille kanaville. Muu viranomaistiedo-
te voidaan antaa, jos ihmishengen menetyksen tai huomattavien omaisuus- 
tai ympäristövahinkojen uhka ei ole välitön. Hätätiedotteen antaa toimin-
taa johtava pelastus-, poliisi- tai rajavartioviranomainen. Säteilytilanteessa 
tiedotteen voi antaa myös Säteilyturvakeskus. Muun viranomaistiedotteen 
voi antaa edellisten lisäksi myös sosiaali- ja terveysministeriö, maa- ja 
metsätalous ministeriö, ympäristöministeriö sekä vesihuoltolaitos. Hätä-
keskus välittää hätä- ja viranomaistiedotteet Yleisradioon. (Valmiusohje 
1/2004, 2; Kuntien tiedotuspäälliköiden valmiuskurssi 2008.)  
 
Matkapuhelinverkko voi hetkellisesti ylikuormittua, jos jollakin alueella 
välittyy samanaikaisesti paljon puheluja tai tekstiviestejä. Näin on käynyt 
monien kriisien yhteydessä. Viranomaisten välisen viestinnän turvaami-
seksi on Suomessa rakennettu erillinen, suojattu mobiiliverkko. Viran-
omaisradioverkko VIRVE otettiin käyttöön 2002. Verkon ensisijaisia 
käyttäjiä ovat valtion ja kuntien turvallisuudesta vastaavat viranomaiset 
kuten palo- ja pelastustoimi, poliisi, rajavartiolaitos, sosiaali- ja terveys-
toimi, tullilaitos ja puolustusvoimat. VIRVE-puhelimilla voi soittaa taval-
lisia gsm-puheluja, mutta verkko toimii myös niissä olosuhteissa, joissa 
gsm-verkkoyhteys on poikki. (Kunnan varautumisen peruskurssi 2008) 
 
Kriisiviestinnässä on hyvä käyttää pääsääntöisesti samoja välineitä kuin 
normaalissa päivittäisessä työssä, sillä kukaan ei ehdi opetella niiden käyt-
töä kun kriisi on päällä. Viestinnän onnistuminen riippuu siitä, käytetään-
kö niiden lähettämiseen oikeita ja riittäviä kanavia. Kanava valitaan aina 
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vallitsevan tilanteen ja kohderyhmän mukaan Viestintäkanava on valittu 
oikein silloin, kun sen avulla saavutetaan tavoiteltu kohderyhmä oikealla 
hetkellä. Viestinnän tehokkuutta voidaan lisätä yhdistämällä useampia ka-
navia, mutta se ei välttämättä takaa viestinnän onnistumista. Liian monen 
kanavan käyttö saattaa aiheuttaa myös hämmennystä, jos vastaanottajalle 
jää epäselväksi, mistä löytyy viimeisin ja täydellisin viesti. (Juholin 1999, 
159 – 160.) Kanavien käytössä on myös huomioitava se, että viestin luo-
tettavuus ja tunnistettavuus säilyy. Vastaanottajan on voitava olla varma 
viestin lähettäjästä ja sen oikeellisuudesta. (Kuntien tiedotuspäälliköiden 
valmiuskurssi 2008) 
 
Sähköiset järjestelmät ovat haavoittuvia, joten pelkästään niiden varaan 
viestintää ei voi rakentaa. Kriisitilanteissa viestinnän täytyy toimia sähkö-
katkoista ja verkon- tai puhelinlinjojen tukkeutumisesta huolimatta. Vara-
järjestelmät on suunniteltava ja testattava etukäteen. Viestintätekniikan 
modernisoiminen ei välttämättä takaa sitä, että viestintä olisi tehokkaam-
paa. Toimivat käytännöt ovat monesti hyvin yksinkertaisia. Esimerkkinä 
tästä mainitaan usein Masa Yardsin Turun telakan sisäinen viestintäkana-
va, jossa viestin tärkeys ilmeni tiedotteen väristä; punainen oli tärkein, kel-
tainen melko tärkeä ja vihreä tavanomaisin. Vihreät tiedotteet ennättävät 
lojua jo jonkin aikaa postilaatikoissa ennen niiden lukemista, kun taas pu-
naiset vietiin käsistä jo niiden jakamisvaiheessa. (Puro 2004, 122.) 

2.3 Viestintää ohjaavat lait 

Kunnan viestintää ohjaavat ensisijaisesti lait ja asetukset. Kansalaisten pe-
rusoikeuksiin kuuluu oikeus tietoon ja hyvään hallintoon. Perustuslaki luo 
pohjan kunnan viestinnälle, jota täsmentää kuntalaki, julkisuuslainsäädän-
tö, hallintolaki ja laki kunnallisesta viranhaltijasta. Lisäksi viestintää oh-
jaavat monet erityislait, joista merkittävämpiä ovat maankäyttö- ja raken-
nuslaki. Poikkeusolojen viestintää säätelee valmiuslaki.  
 
Niin kuntalaki kuin julkisuuslakin painottavat tiedottamisen merkitystä, 
mikä korostuu etenkin kriisitilanteissa. Julkisuuslain mukaan viranomai-
sen on aktiivisesti tiedotettava toiminnastaan. Tiedon nähtävillä pito ei 
pelkästään riitä. (Kunnan viestintä 2004, 38 – 46.)  
 
Keskeiset kunnan viestintää ohjaavat säädökset (FINLEX 2008): 
- Perustuslaki (731/1999) 
- Kuntalaki (365/2995) 
- Hallintolaki (434/2003) 
- Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 
- Laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) 
- Henkilötietolaki (523/1999) 
- Kielilaki (423/2003) 
- Valmiuslaki (1080/1991) 
- Puolustustilalaki (1083/1991) 
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2.4 Viestinnän tutkimuksia 

Viestintää on tutkittu runsaasti ja sen tutkimiseen on vuosien saatossa ke-
hitelty lukuisia erilaisia menetelmiä. Suomessa viestintää ovat tutkineet ja 
kirjallisuudessa käsitelleet monet tutkijat muun muassa Osmo A. Wiio, 
Leif Åberg, Elisa Juholin, Anssi Siukosaari, Jaakko Ikävalko ja Heli Iso-
hookana. 
 
Kriisiviestintää ovat Suomessa tutkineet muun muassa Jaakko Lehtonen, 
Matti Karhu, Arto Henriksson, Salli Hakala ja Hannele Huhtala, joihin täs-
tä tutkimuksessa usein viitataan. Viimeisimpiä kriisiviestintätutkimuksia 
lienee Hakalan ja Huhtalan tutkimus Aasian hyökyaaltokatastrofista (Tie-
donkulku ja viestintä Aasian hyökyaaltokatastrofissa 2005) ja Hannele 
Seeckin, Heidi Lavennon ja Salli Hakalan tutkimus Nokina vesikriisistä 
(Kriisijohtaminen ja viestintä, tapaus Nokian vesikriisi 2008). 
 
Suomen Kuntaliitto (2007) on julkaissut seuraavia tutkimuksia kuntien 
viestinnästä: 
- Verkkoviestintätutkimus 2007 selvitti kuntien verkkopalveluiden ny-

kytilaa ja tulevaisuuden kaavailuja.  
- Kuntien viestintätutkimus 2005 selvitti kuntien viestinnän nykytilaa, 

resursseja, kehittämiskohteita sekä henkilöstö-, verkko-, asiakas-, asu-
kas- sekä mediaviestintää. Vertailuaineistona käytettiin vuoden 2001 
tutkimuksen tuloksia. 

- Kuntien markkinointitutkimus 2005 kartoitti markkinoinnin strategista 
suunnittelua, palvelua ja tuotteita, muuttohoukuttimia, markkinointi-
viestintää, mainostoimistoyhteistyötä sekä markkinoinnin haasteita ja 
kehittämiskohteita.  

- Kuntien internetpalvelututkimus selvitti vuonna 2002 verkkoviestintä-
vastaavien näkemyksiä tieto- ja viestintäteknologian vaikutuksista 
kuntien asiakaspalveluun ja verkkoviestintään.  

2.4.1 Viestinnän seuranta ja arviointi hanke, KISA-hanke 

Kuntaliitto toteutti 2006 - 2008 kuntien viestinnän seuranta- ja arviointi-
hankkeen, KISA-hankkeen, joka oli Kuntaliiton, viiden pilottikunnan ja 
Helsingin yliopiston Viestinnän tutkimuskeskus CRC:n yhteinen tutki-
mushanke. Hankkeen avulla luotiin kuntien viestinnän seurantaan ja arvi-
ointiin konkreettisia työvälineitä. KISA-pikatestillä voidaan selvittää kun-
nan viestinnän nykytilaa ja ajankohtaisia kehittämiskohteita. Arvioinnin 
jälkeen voidaan viestinnälle asettaa tavoitteet, suunnata resurssit, määrittää 
painopisteet ja arvioida saavutuksia. (Suomen Kuntaliitto 2008.) KISA-
pikatestin kriisiviestintäosion kysymyksiä on käytetty osittain pohjana täs-
sä tutkimuksessa.  
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TAULUKKO 2 KISA-pikatestin kriisiviestintäosio (mukailtu Suomen Kuntaliitto 2008). 

 A B C D E F 
Viestinnän vastuusuhteet on määritelty selkeästi häi-
riötilanne- ja kriisiviestintää vaativia tilanteita varten 
 
Kunnalla on toimiva ja testattu ohjeistus kriisitilan-
teiden viestintää varten 
 
Kriisiviestintää varten on tehty toimialarajat ylittävä 
suunnitelma 
 
Kriisiviestinnän koulutustarve on kartoitettu 
 
Kriisiviestintää harjoitellaan säännöllisesti 
 

      

 

A = Asia on kokonaan hoitamatta 
B = Asian merkitys on tiedostettu 
C = Asian hoitaminen on aloitettu 
D = Asia on osa toimintaa, mutta ei-järjestelmällistä 
E = Asia on järjestelmällinen osa toimintaa 
F = Asia on järjestelmällinen ja arvioitu osa toimintaa 
 
 

Yhteenvetoa KISA-pikatestin tuloksista (Suomen Kuntaliitto 2008b): 
- Viestinnän vuosisuunnittelu ei ole säännöllistä kunnissa. Lähes puolet 

vastanneista ilmoitti, että viestinnälle ei ole asetettu tavoitteita. Vain 
neljäsosa vastaajista ilmoitti asettaneensa viestinnälle selkeät tavoitteet 
vuosittaisissa toimintasuunnitelmissa. Vain joka kymmenes ilmoitti, 
että tavoitteiden asettaminen on systemaattisesti arvioitu. 

- Viestintä on organisoitu yleisesti siten, että keskushallinnon viestin-
nästä vastaava virkamies koordinoi toimialojen viestintää, viestinnän 
suunnittelua että toteutusta. 

- Keskushallinnon, toimialojen ja liikelaitosten väliset viestinnän työjaot 
koettiin varsin epäselviksi. 

- Normaaliolojen viestinnän vastuusuhteiden merkitys on hyvin tiedos-
tettu ja kriisiviestinnän vastuusuhteiden määrittely oli melko yleistä. 

- Keskeisten viranhaltijoiden viestintäkoulutusta ei toteuteta pitkäjäntei-
sesti (ka 3,9). Myös kriisiviestinnän koulutustarpeet ovat 
pääasiallisesti kartoittamatta (ka. 4,1). 67 % vastaajista ilmoitti, että 
kriisiviestintää ei ole harjoiteltu riittävästi eikä 
kriisiviestintäharjoitteita ole arvioitu. Reilu viidennes vastaajista koki, 
että kriisiviestintää on harjoiteltu riittävästi. 

- Viestinnän systemaattisessa osaamisen kehittämisessä oli merkittäviä 
puutteita. Viestinnän vastuuhenkilöiden koulutustarpeet ovat pääosin  
kartoittamatta (ka. 3,5), vaikka koulutustarpeiden kartoituksen merki-
tys on tiedostettu. 71 % vastanneista ilmoitti, että viestinnän vastuu-
henkilöiden osaamisen kehittäminen ei ole suunnitelmallista. 
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Kangasalan kunnassa ei laajamittaisia viestintätutkimuksia ole tehty. Vies-
tintään liittyviä kysymyksiä on kartoitettu ilmapiirikartoitusten ja henki-
löstölehden lukijatutkimuksen yhteydessä.  

2.5 Kangasalan kunta 

Tämän tutkimuksen kohteena on Kangasalan kunta, joka on lähes 30 000 
asukkaan kunta Pirkanmaalla, Tampereen naapurissa. Kunnan väkiluku 
kasvaa tasaiseen tahtiin, noin 500 asukkaan vuosivauhtia.  
 
Tutkimuksen tekohetkellä kunnan palveluksessa oli noin 1 980 henkilöä, 
joista vakinaisia oli 1450 ja määräaikaisia 530. Luottamushenkilöt eivät 
sisälly näihin lukuihin. 
 
Kunta tuottaa palveluja kuntalaisille useasta eri toimipisteistä, jotka sijait-
sevat hajallaan eri puolilla kuntaa. Esimerkkinä mainittakoon, että kunnan 
kouluja on 16, päiväkoteja 21, terveysasemia 8, kirjastoja 4 ja vanhainko-
teja 3. Asukasluvun kasvun myötä toimipaikkojen määrä myös lisääntyy. 

2.5.1 Kunnan tehtävät ja hallinto 

Kunnan perustehtävänä on järjestää kuntalaisille peruspalvelut, joista tär-
keimmät liittyvät sosiaali- ja terveydenhuoltoon, opetus- ja sivistystoi-
meen sekä ympäristöön ja tekniseen infrastruktuuriin. Kunnan poliittinen 
ja viranomaistehtävä ovat sidoksissa kunnan palvelutehtävään. Palvelujen 
järjestämiseen sisältyy muun muassa kohderyhmän, palvelun sijaintipai-
kan ja palvelujen rahoittamistavan valintaa tai rajaamista, joihin usein si-
sältyy erilaisia eturistiriitoja. Näiden ratkaiseminen kuuluu kunnan tehtä-
viin. (Oulasvirta & Brännkärr 2001, 37 – 38.) Kunnan tehtävät on esitetty 
alla olevassa kuvassa. 
              

 

KUVA 4  Kunnan rooli ja tehtävät (mukailtu Oulasvirta ym.  2001, 9) 
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Kuntaorganisaatioon kuuluvat kunnan hallinto- ja palvelutuotanto-
organisaatiot sekä poliittinen organisaatio. Kuntien toimintaa ohjaa poliit-
tinen päätöksenteko. Ylin päättävä elin on valtuusto, jonka jäsenet valitaan 
neljän vuoden välein järjestettävillä kunnallisvaaleilla. Valtuusto valitsee 
kunnanhallituksen ja lautakuntien jäsenet. Lautakuntien määrä voi vaih-
della kunnan koon ja toiminnan laajuuden mukaan. Valtuusto valitsee 
myös kunnanjohtajan, jonka tehtävänä on johtaa kunnan hallintoa ja talo-
utta. (Oulasvirta ym. 2001, 57 - 65) 
 
Tämän tutkimuksen aikana Kangasalan kunnassa oli käynnissä organisaa-
tiomuutos, joka astui voimaan vuoden 2009 alusta. Organisaatiomuutok-
sen tavoitteena on kehittää kunnan hallintorakenteita perinteisestä linjaor-
ganisaatiosta modernimpaan ja joustavampaan suuntaan, mikä antaisi 
kunnalle paremmat mahdollisuudet reagoida nopeammin toimintaympäris-
tössä tapahtuviin muutoksiin. Organisaatiouudistuksella ei muuteta pelkäs-
tään hallinnollista rakennetta, vaan uudistetaan koko ohjausjärjestelmä; 
suunnittelu, johtaminen, johtosäännöt. 
 
Ennen organisaatiomuutosta kunnan tuottamat palvelut jaoteltiin toimialan 
mukaisesti palvelukeskuksiin, joita olivat hallintokeskus, sivistyskeskus, 
sosiaalikeskus, tekninen keskus ja ympäristöpalvelukeskus. Kangasalan 
terveyskeskus toimi organisaatiomuutokseen asti kuntayhtymänä. Organi-
saatiomuutoksen myötä edellä mainitut palvelukeskukset ja terveyskeskus 
ryhmiteltiin kahden toimialan alle, jotka ovat hyvinvointipalvelujen toimi-
ala ja teknisten ja ympäristöpalvelujen toimiala.  
 
Hyvinvointipalvelujen toimiala tuottaa sivistys-, sosiaali- ja terveyspalve-
lut. Terveyskeskuksen kuntayhtymä purettiin ja terveyskeskus siirrettiin 
Kangasalan kunnan hallinnon alle. Vuoden 2009 alusta kunta on tuottanut 
ns. isäntäkuntana terveyskeskuspalvelut Orivedelle, Juupajoella ja Pälkä-
neelle.  
 
Teknisten ja ympäristöpalvelujen toimialan alle yhdistettiin tekninen kes-
kus, ympäristöpalvelukeskus ja kunnan vesilaitos. Toimialan tehtäviin 
kuuluvat kaavoitus, paikkatieto ja mittaus, rakennusvalvonta, yhdyskunta-
tekniikka ja ympäristönsuojelu. Näiden lisäksi teknisten ja ympäristöpal-
velujen toimialaan kuuluu Kangasalan Vesi - liikelaitos ja sitä kautta toi-
miala tuottaa myös kunnan vesihuoltoon liittyvät palvelut.   
 
Organisaatiomuutoksen yhteydessä hallintokeskus lakkautettiin. Kuntaan 
muodostettiin erillinen liiketoimintayksikkö, johon koottiin kunnan tarvit-
semat tukipalvelut. Liiketoimintayksikkö tuottaa kunnan muille yksiköille 
niiden tarvitsevat talous-, atk- toimisto-, ruoka-, siivous- ja tilapalvelut. 
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Kangasalan kunnan uusi organisaatio on esitetty seuraavassa kuvassa. 
 
 

 
 

KUVA 5 Kangasalan kunnan organisaatio 1.1.2009 alkaen (Kangasalan valtuusto 
13.10.2008 § 43) 

 

2.5.2 Kunnan viestintä 

Kunnan viestinnän perustehtävä on tiedon välittäminen kuntalaisille, min-
kä merkitys kriisitilanteissa entisestään korostuu. Kunnan pitää pystyä vä-
littämään tarvittavia tietoja ja toimintaohjeita kaikissa olosuhteissa. Kriisi-
viestinnässä noudatetaan mahdollisimman pitkälle samoja toimintaperiaat-
teita ja käytäntöjä kuin normaaliajan viestinnässä. Poikkeusoloissakin kun-
ta tiedottaa omaan toimintaansa liittyvistä asioista, vaikka viestinnän johto 
siirtyy valtioneuvostolle ja lääninhallitukselle. (Kunnan viestintä 2004, 32- 
33) 
 
Kuntalaisten lisäksi kunnan viestinnän kohderyhmiä ovat muun muassa 
kunnassa toimivat yritykset ja yhteisöt, naapurikunnat, muut viranomaiset 
ja tiedotusvälineet. Tiedostusvälineillä on myös merkittävä rooli viestien 
välittäjänä. Kunnan sisäisellä viestinnällä pyritään turvaamaan tiedonsaan-
ti kuntaorganisaation sisällä, johon lasketaan kuuluvaksi myös luottamus-
henkilöt, kuntakonserniin kuuluvat yhtiöt ja liikelaitokset.  
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Kuvassa 6 on havainnollistettu kunnan ulkoisen ja sisäisen viestinnän 
kohderyhmät. 
 

 

KUVA 6 Kunnan viestinnän kohderyhmät  
 

2.5.3 Kunnan varautuminen 

Kuntien, kuntayhtymien ja muiden kuntien yhteenliittymien tulee varautua 
siihen, että ne pystyvät hoitamaan tehtävänsä mahdollisimman hyvin myös 
kriisitilanteissa ja poikkeusoloissa (ValmiusL 1080/91). Kriisitilanteiden 
ja poikkeusolojen varalta tehtäviä etukäteisvalmisteluja kutsutaan varau-
tumiseksi. Kuntien rooli varautumisessa on keskeinen, sillä peruspalvelu-
jen ja muiden yhteiskunnalle tärkeiden toimintojen ylläpitäminen on kun-
tien vastuulla.  
 
Kunnan ja sen eri toimialojen on varauduttava sekä oman toimintansa jat-
kamiseen että hoitamaan mahdollisia muiden viranomaisten asettamia lisä-
tehtäviä. Kunnan varautumista johtaa kunnanjohtaja ja toimialakohtaisesta 
varautumisesta vastaa kunkin toimialan johtaja. Kangasalla on nimetty 
erikseen varautumisen vastuuhenkilö, jonka tehtävänä on koordinoida ja 
vastata valmiussuunnitelmien laatimisesta. Varautumista on suunniteltava 
normaaliaikoina ja tätä valmiutta on ylläpidettävä jatkuvasti osana kunnan 
jokapäiväistä toimintaa. 
 
Kunnan varautumisen keskeinen asiakirja on valmiussuunnitelma (kuva 
7), joka jakaantuu yleiseen osaan ja toimialakohtaisiin valmiussuunnitel-
miin. Yleinen osa sisältää kunnan keskeiset tehtävät kriisitilanteissa ja 
poikkeusoloissa. Toimialakohtaisia suunnitelmia ovat esimerkiksi sosiaali-
toimen, terveystoimen, opetustoimen ja teknisen toimen valmiussuunni-
telmat. Kukin toimiala vastaa oman vastuualueensa valmiussuunnittelusta. 
Kunnan valmiussuunnitelma perustuu riskianalyysiin, jonka avulla kartoi-
tetaan mahdolliset kuntaa kohtaavat uhat ja niihin sisältyvät riskit. Valmi-
ussuunnitelmassa pyritään huomioimaan myös tarvittavat resurssit, joita 
tarvitaan kriisitilanteesta selviämiseen. (Kunnan varautumisen peruskurssi 
2008.) Kunnan valmiussuunnitelma on salainen asiakirja, joten sen sisäl-
töä ei yksityiskohtaisemmin tässä yhteydessä käsitellä. 
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KUVA 7  Kunnan valmiussuunnitelma (Kunnan varautumisen peruskurssi 2008) 
 
 
Kriisitilanteissa noudatetaan normaaliajan johtamis- ja päätöksentekome-
nettelyä niin kauan kuin se on mahdollista. Käytännössä tästä poiketaan 
vain mikäli poikkeusolot astuvat voimaan, mistä päättää valtioneuvosto.  
Kriisitilanteissa kuten myös poikkeusoloissa kunnan toimintaa johtaa kun-
nanjohtaja apunaan kriisitilanteiden ja poikkeusolojen johtoryhmä, johon 
Kangasalla kuuluvat varautumisen vastuuhenkilö, joka on apulaiskunnan-
johtaja, sosiaali- ja terveysjohtaja, sivistystoimenjohtaja, johtava ylilääkäri 
ja poikkeusolojen tiedotuspäällikkö, joka on johdon sihteeri. (Kangasalan 
kunnan valmiussuunnitelma 2008.) Kuvassa 8 on havainnollistettu Kan-
gasalan kunnan johtoryhmän kokoonpano kriisitilanteissa ja poikkeus-
oloissa.  
 
Vaikutuksiltaan laajoissa kriisitilanteissa johtoryhmän toimintaan osallis-
tuvat myös poliisin, pelastuslaitoksen ja seurakunnan edustajat. Kunnan-
johtaja voi tarvittaessa kutsua johtoryhmään myös muita kunnan viranhal-
tijoita. Lisäksi hän voi nimetä tai kutsua kuultavaksi johtoryhmään eri yh-
teistyöviranomaisten sekä teollisuuden- ja liike-elämän asiantuntijoita.  
 
 

         

KUVA 8 Kangasalan kunnan johtoryhmä kriisitilanteita ja poikkeusoloja varten 
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Pitkittyneissä ja vaikutuksiltaan laajoissa kriiseissä voidaan johtoryhmä 
avuksi perustaa erillinen viestintäyksikkö, joka toimii kunnanjohtajan alai-
suudessa. Viestintäyksikköä johtaa poikkeusolojen tiedotuspäällikkö ja 
muu henkilöstö kootaan pääsääntöisesti kunnan toimisto- ja atk-
henkilöistä. 
 
Johtoryhmä toimii kunnanjohtajan apuna päätöksentekomenettelyssä val-
miuslain (1080/1991) 2 §:ssä ja puolustustilalain (1083/1991) 1 §:ssä mai-
nituissa poikkeusoloissa sekä valtioneuvoston määrittelemissä yhteiskun-
nan elintärkeitä toimintoja uhkaavissa uhkamalleissa (Yetts 23.11.2006). 
Johtoryhmän tehtävänä on sovittaa yhteen kunnan eri toimialojen tehtävät 
ja ylläpitää kokonaiskuvaa tapahtumien kulusta. Tämä tapahtuu tilanneku-
van (kuva 9) avulla. Kattavan tilannekuvan muodostaminen edellyttää jär-
jestelmällistä ja kattavaa tietojen kokoamista tilanteesta. Päätöksenteko 
perustuu tilannekuvaan, joten johtoryhmä tarvitsee riittävät tiedot viipy-
mättä. (Kunnan varautumisen peruskurssi 2008.) 
 
 
 

 

KUVA 9 Esimerkki tilannekuvasta (Kangasalan kunnan suuronnettomuusharjoituksen 
materiaalia 2008) 
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3 TUTKIMUSTEHTÄVÄ 

Tässä luvussa esitellään tutkimusongelma, tutkimusmenetelmät sekä tut-
kimuksen toteutus ja vaiheet. 

3.1 Tutkimusongelma 

Viime vuosina tapahtuneet kriisit, eritoten Nokian vesikriisi, käynnisti 
Kangasalla tarpeen tarkastella kunnan kriisiviestintävalmiuksia. Tämän 
tutkimuksen avulla on pyritty vastaamaan tähän haasteeseen.  
  
Tällä tutkimuksella etsittiin vastauksia seuraaviin kysymyksiin:  
 
1. Miten Kangasalan kunnan kriisiviestintä on nyt organisoitu? 

a. Miten kriisiviestintä on ohjeistettu? 
b. Miten kriisiviestintävastuut on määritelty? 
c. Millaiset kriisiviestintävalmiudet (=osaaminen) eri toimialoilla 

on? 
 

2. Mitkä ovat ne toimenpiteet, joilla kunnan kriisiviestintävalmiuksia 
mahdollisesti voitaisiin parantaa? 

 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella Kangasalan kunnan krii-
siviestintää prosessinäkökulmasta. Tutkimuksen avulla pyritään luomaan 
käsitys kunnan kriisiviestinnän järjestämisestä, viestintävalmiuksista ja 
viestintäprosessin toimivuudesta sekä samaan sellaista tietoa, joka auttaa 
toiminnan kehittämisessä. Kunnan ja sen ulkoisen toimintaympäristön vä-
listä viestintää tarkasteltiin vain rajoitetulta osin. 

3.2 Tutkimusmenetelmät 

Tämä tutkimus on luonteeltaan laadullinen tutkimus, jossa on sekä toimin-
tatutkimuksen että tapaustutkimuksen piirteitä.  
 
Toimintatutkimuksella tarkoitetaan Vilkan ja Airaksisen (2004, 9) mukaan 
tutkimusta, joka tavoittelee ammatillisessa kentässä käytännön toiminnan 
ohjeistamista, opastamista, toiminnan järkeistämistä tai järjestämistä. 
Toimintatutkimuksen avulla pyritään ratkaisemaan jokin käytännön toi-
minnassa havaittu ongelma tai kehittämään käytäntöä paremmaksi. Toi-
mintatutkimus on tilanteeseen sidottua, yhteistyötä vaativaa, osallistuvaa 
ja itseään tarkkailevaa. (Metsämuuronen 2008, 29.) Toimintatutkimukses-
sa tutkija on lähellä tutkittavaa kohdetta ja tutkijalla on aktiivinen tehtävä 
muutoksen aikaansaamisessa.  
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Tämän tutkimuksen tavoitteena on kunnan viestintävalmiuksien kehittä-
minen kriisiviestinnän näkökulmasta. Tavoitteena on nimenomaan käy-
tännön toiminnan kehittäminen. Tutkija on kohdeorganisaation jäsen ja 
aktiivisessa roolissa tutkittavana olevan toiminnan kehittämisessä.   
 
Toimintatutkimus muodostuu perättäisistä sykleistä (kuva 10). Perussykli 
koostuu neljästä vaiheesta: toiminnan suunnittelu, toiminta, toiminnan ha-
vainnointi ja reflektointi. Seuraava sykli käynnistyy reflektoinnin jälkeen 
tarkistetulla suunnitelmalla. (Linturi 2003.)  
 
 

 
 

KUVA 10 Toimintatutkimus (Linturi 2003) 
 
 
Tämä tutkimus käynnistyi kesäkuussa 2008 ja päättyi tutkimusraportin 
luovuttamiseen huhtikuussa 2009. Tämä tutkimus sisältää ainoastaan yh-
den eli ensimmäisen syklin. Tutkimuksen toinen sykli käynnistyy myö-
hemmin keväällä 2009. Seuraava valmiusharjoitus, jossa kohdeorganisaa-
tion kriisiviestintää tarkastellaan, on syksyllä 2009.  
 
Toimintatutkimus on aina myös tapaustutkimusta, joten sen empiirinen 
tieto on paikallista ja suorassa suhteessa toimintaan. (Linturi 2003.) Ta-
paustutkimuksessa pyritään tuottamaan yksityiskohtaista tietoa jostain tie-
tystä tapauksesta tai pienestä joukosta toisiinsa liittyvistä tapauksista. 
Oleellista on, että tutkittava tapaus muodostaa jollain tavalla kokonaisuu-
den (Saarela-Kinnunen & Eskola 2001, 159 - 162). Tapaustutkimus voi 
toimia kritiikkinä käytännölle ja sitä kautta käynnistää käytännön kehittä-
misen (Syrjälä ja Numminen 1988, 171). Tapaustutkimuksen luonteeseen 
kuuluu, että tutkimuksen kohdetta tarkastellaan empiirisesti sen omassa 
toimintaympäristössä.  
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Tämän tutkimuksen tapauksen muodostaa Kangasalan kunta ja sen kriisi-
viestintävalmiudet, joita tarkastellaan kunnan omassa toimintaympäristös-
sä. Kangasalan kunnan alueella syyskuussa 2008 järjestetyssä suuronnet-
tomuusharjoituksessa havainnoitiin kunnan kriisiviestintävalmiuksia käy-
tännössä. Suuronnettomuusharjoitusta selostetaan tarkemmin kohdassa 
4.2. 

3.3 Tutkimuksen toteutus ja vaiheet 

Tutkimus käynnistyi kunnan johdon päätöksestä laatia kuntaan kriisivies-
tintäohje, mikä johti samalla ajatukseen kriisiviestinnän laajemmasta tar-
kastelusta. Ensimmäisessä vaiheessa tarkasteltiin kohdeorganisaation vies-
tinnän järjestämistä sekä sen viestintään liittyviä dokumentteja, jotka oli-
vat kunnan viestintästrategia, kunnan yleiset tiedotusperiaatteet, valmius-
suunnitelmaan sisältyvä poikkeusolojen tiedostussuunnitelma ja palvelu-
keskusten omat ohjeet. Lisäksi tutkimuksessa käytettiin tausta-aineistona 
valtiohallinnon, Suomen Kuntaliiton ja kuntien viestintäsuosituksia ja -
ohjeita sekä kunnille suunnattujen valmiuskurssien luentomateriaalia. Tä-
män aineiston pohjalta suunniteltiin tutkimuksen jatkototeutus. 
 
Toisessa vaiheessa toteutettiin kysely, jonka avulla pyrittiin täydentämään 
edellisen vaiheen perusteella muodostettua käsitystä. Kysely tehtiin säh-
köpostin välityksellä elokuun 2008 aikana. Kysymykset pohjautuivat 
KISA-pikatestin kriisiviestintäosioon (ks. kohta 2.4.1). Toisin kun pikates-
tissä, vastaukset jätettiin kuitenkin avoimiksi, sillä vastauksia ei haluttu 
mitenkään rajoittaa. Kysymykset koskivat kriisiviestinnän ohjeistusta, oh-
jeiden ja yhteystietojen päivitystä, viestintävastuita, viestinnän koulutusta 
sekä palvelukeskuksen sisäisiä ja palvelukeskusten välisiä viestintä-
kanavia. Tämän lisäksi kysyttiin vastaajan omaa näkemystä siitä, mitkä 
ovat kriisiviestinnän suurimmat ongelmat ja haasteet hänen vastuualueel-
laan. Kysymyslomake on tämän tutkimuksen liitteenä 1. Kyselyn kohde-
ryhmän muodostui palvelukeskuksen johtajista, jotka olivat hallinto-, sosi-
aali-, sivistys-, teknisen- ja ympäristöpalvelukeskuksen johtajat. Organi-
saatiomuutoksen tultua voimaan vuoden 2009 alusta, kysely lähettiin 
myös terveyskeskuksen johtavalle ylilääkärille. Vastaukset saatiin kaikilta. 
Teknisen keskuksen osalta kyselyyn vastasi teknisen johtajan sijainen.  
 
Kahden ensimmäisen vaiheen pohjalta laadittiin kohdassa 1.2 mainittu 
kriisiviestintäohje. Kriisiviestintäohjeen laatimisen osalta tutkimusta ohja-
si raportin alussa mainittu työryhmä. Kriisiviestintäohje on tämän tutki-
muksen liitteenä 2. 
 
Tutkimuksen kolmannessa vaiheessa havainnoitiin Kangasalla 18.9.2008 
järjestettyä suuronnettomuusharjoitusta nimeltä Tytti 2008. Harjoituksen 
aikana toimintaa tarkkailtiin kunnan näkökulmasta aluepelastuslaitoksen 
johtokeskuksessa, kunnan johtokeskuksessa ja kentällä. Tarkkailijoina 
toimi neljä kunnan viranhaltijaa sekä aluepelastuslaitoksen valmiuspääl-
likkö. Harjoitusta koordinoi ja johti Tampereen aluepelastuslaitos. Kunnan 
toiminnan osalta merkittävä rooli harjoituksen suunnittelussa, toteutukses-
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sa ja arvioinnissa oli kohdassa 2.1. mainittuun työryhmään kuuluneella 
ympäristöpäällikkö Anna-Maija Hallikkaalla. 
 
Tutkimuksessa kerättiin kolme aineistoa. Ensimmäinen aineisto muodostui 
ensimmäisen vaiheen aineiston analyysistä, toinen kyselystä ja kolmas ha-
vainnoimalla kerätystä aineistosta. Havainnointiaineisto sisälsi tarkkaili-
joiden raportit, tilannekuvat sekä niiden pohjalta tehdyn yhteenvetorapor-
tin (liite 3).  
 
Neljännessä vaiheessa edellä mainittuja aineistoja reflektoitiin ja niiden 
perusteella tehtiin yksinkertainen SWOT-analyysi. SWOT-analyysin eli 
nelikenttäanalyysin nimi tulee englanninkielisistä sanoista Strenghts, 
Weaknesses, Opportunities ja Threats. SWOT-analyysissä toimintaa tar-
kastellaan sekä sisäisten että ulkoisten tekijöiden valossa. Sisäisiä tekijöitä 
ovat vahvuudet ja heikkoudet, ulkoisia mahdollisuudet ja uhat. (Etälukio 
2009.) SWOT-analyysin pohjalta laadittiin kunnalle kriisiviestinnän kehit-
tämisehdotukset. Kehittämiselle asetettiin tavoitetasot ja määriteltiin tar-
vittavat toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Tässä vaiheessa pyydet-
tiin edellä mainitun työryhmän jäseniltä kommentit kehittämisehdotuksis-
ta.  
 
Kuvassa 11 on kuvattu yhteenveto tämän tutkimuksen sisältämästä syklis-
tä ja sen eri vaiheisiin liittyvistä aineistoista. 

 

KUVA 11 Tutkimusvaiheet ja aineistot 
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4 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen tulokset ja kehittämisehdotukset. 
Aluksi käydään läpi tutkimuksen tulokset tutkimusvaiheittain. Lopussa 
esitellään aineistojen pohjalta tehty SWOT-analyysi ja sen pohjalta määri-
tellyt tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. 

4.1 Tulokset aineistoanalyysin ja kyselyn perusteella 

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa kerättiin tutkimusaineistoa Kan-
gasalan kunnan viestintään liittyvistä asiakirjoista. Nämä asiakirjat olivat 
kunnan viestintästrategia (2001), kunnan tiedotusperiaatteet (1997), kun-
nan valmiussuunnitelmaan sisältyvä poikkeusolojen tiedotussuunnitelma 
(2001). Tutkimuksen toisessa vaiheessa aineistoa täydennettiin kyselyllä, 
joka perustui Suomen Kuntaliiton KISA-testin kriisiviestintäosioon. 

4.1.1 Viestinnän järjestäminen  

Kangasalan kunnan tiedotusperiaatteiden mukaan valtuusto luo edellytyk-
set tiedottamiselle. Kunnanhallituksen tehtävänä on johtaa ja valvoa kun-
nan tiedotustoimintaa. Varsinainen tiedottaminen on virkamiestoimintaa, 
jota johtaa kunnanjohtaja. Kunnanjohtaja tiedottaa pääsääntöisesti kes-
kushallinnon asioista, valtuuston ja kunnanhallituksen päätöksistä sekä 
muista kunnan yleisistä asioista. Yksittäinen luottamushenkilö tiedottaa 
myös puheenjohtajan ominaisuudessa vain omista mielipiteistään ja kan-
nanotoistaan. Kunnan viestintästrategian mukaan viestintä on osa johta-
mista, mutta ei yksin johdon tehtävä. Viestintää on kaikilla tasoilla organi-
saatiossa. Se kuuluu myös lähiesimiehille, asiakaspalveluun osallistuvalle 
henkilöstölle sekä kunnan luottamusjohdolle. Mikään tieto ei kulje itses-
tään, vaan kaikkien tulee kantaa vastuuta tiedon kulusta. 
 
Käytännön tasolla Kangasalan kunnan viestintä on hajautettu kunnan pal-
velukeskuksiin ja siitä vastaa palvelukeskuksen johtajat. Toimialat tiedot-
tavat itsenäisesti omista ja toimialaansa kuuluvan lautakunnan asioista. 
Kunnan tiedotusperiaatteissa painotetaan palvelukeskusten johtajien vel-
vollisuutta järjestää oman toimialansa sisäinen viestintä ja esimiesten vel-
vollisuutta huolehtia sisäisestä viestinnästä. Joistakin yksittäisistä asioista 
voi tietoja antaa myös joku muu asiaan perehtynyt virkamies.  
 
Poikkeusolojen tiedotussuunnitelman mukaan kunnan tiedottamisesta 
poikkeusoloissa vastaa kunnanjohtaja apunaan poikkeusolojen tiedotus-
päällikkö (johdon sihteeri) ja palvelukeskusten johtajat. Normaalioloissa ja 
kriisitilanteissa tiedottamisesta vastaa ensisijaisesti sen palvelukeskuksen 
johtaja tai hänen alaisenaan toimiva viranhaltija, jonka toimialaan asia 
kuuluu. Terveyskeskuksessa päävastuu kriisitiedottamisesta on johtavalla 
ylilääkärillä tai hänen sijaisellaan. Pienemmissä onnettomuus- tms. tilan-
teissa tiedottamista voi soveltuvin osin hoitaa myös ylihoitaja tai muu joh-
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toryhmän jäsen. Useampaan palvelukeskukseen vaikuttavissa tilanteissa 
noudatetaan pääsääntöisesti kunnan yleisiä tiedostusperiaatteita, jonka 
mukaan kunnanjohtaja vastaa ulkoisesta viestinnästä laajamittaisissa tilan-
teissa. 
 
Poikkeusolojen tiedotussuunnitelmassa on mainittu, että viestinnän tueksi 
voidaan perustaa erillinen tiedotusyksikkö, jonka tehtävänä on 

- varmistaa eri viranomaisten antamien tietojen ja määräysten välittymi-
nen kunnan alueella 

- hankkia tiedottamisessa tarvittavat tiedot ja huolehtia tietojen jakami-
sesta 

- koordinoida, ohjata ja johtaa alueen kunnallista tiedottamista lääninhal-
lituksen määräysten mukaan 

- huolehtia väestönsuojeluun liittyvästä tiedottamisesta 
- avustaa kunnan eri hallintoviranomaisia tiedottamisessa 
- luoda ja varmistaa yhteydet alueella toimiviin tiedotusvälineisiin 
- luoda ja varmistaa yhteydet seurakuntaan ja tiedottamisen kannalta tär-

keisiin kansalaisjärjestöihin 
- pitää kiinteästi yhteyttä lääninhallitukseen ja muihin virnaomaisiin tie-

dottamiseen liittyvissä kysymyksissä 
 
Poikkeusolojen tiedotussuunnitelmassa sanotaan, että kunnan tiedottami-
sesta vastaa johtokeskus apunaan tiedotuspäällikkö. Johtokeskuksella tässä 
tarkoitettaneen kunnan kriisitilanteiden ja poikkeusolojen johtoryhmää. 
Tiedotusyksikköä johtaa poikkeusolojen tiedotuspäällikkö, joka on suo-
raan kunnanjohtajan alaisuudessa. Tiedotusyksikön henkilöstö kootaan 
kunnan toimisto- ja atk-henkilöistä. Heitä ei ole erikseen nimetty tähän 
tehtävään ja vain osa heistä on saanut varautumiskoulutusta. Tiedotusyk-
sikölle määritellyt tehtävät ovat vaativia ja edellyttävät tiettyjä toiminta-
valtuuksia, joita ei ole erikseen määritelty. Kuvassa 12 on havainnollistet-
tu kunnan viestinnän organisointi kriisitilanteissa ja poikkeusoloissa. 
 

         
 

KUVA 12 Kunnan viestintäorganisaatio poikkeusoloissa 
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Kyselyllä saatujen vastausten perusteella ongelmaksi koettiin se, että aina 
ei ole selvää, missä vaiheessa toimitaan kuntana ja missä palvelukeskuk-
sena. Jäljempänä selostetun suuronnettomuusharjoituksen valmisteluvai-
heessa nousi myös esille tiedottamisen komentoketjun epäselvyys.  
 
Organisaatiomuutos ei toistaiseksi näytä tuoneen muutoksia viestintävas-
tuisiin. Muutoksen yhteydessä organisaatiota vahvistettiin perustamalla 
neljä tiimiä, joista yksi on hallinto- ja konserniviestintätiimi. Tiimin rooli 
kunnan toiminnassa oli vielä tutkimuksen tekohetkellä jäsentymättä. Tiimi 
koostuu keskushallinnossa työskentelevistä henkilöistä, joten se ei poista-
ne poikkihallinnollisen viestintätiimin tarvetta. 

4.1.2 Kunnan viestintäasiakirjat ja niiden ajantasaisuus 

Kangasalan kunnassa viestintään liittyvät asiakirjat ovat viestintästrategia 
(2001), tiedotusperiaatteet (1997) ja poikkeusolojen tiedotussuunnitelma 
(2001). 
 
Kangasalan kunnan viestintästrategian mukaan  
 

kunnan viestintä on luotettavaa ja avointa. Huhut eivät len-
nä, sillä asioista tiedotetaan avoimesti. Kunta tiedottaa asi-
oista myönteisellä tavalla ja totuudenmukaisesti, eikä kiellä 
ikäviä puolia.  

 
Kunnassa ei ole erillistä kriisiviestintäsuunnitelmaa. Kriisiviestintä on si-
sällytetty kunnan tiedotusperiaatteisiin ja kunnan valmiussuunnitelman 
liitteenä olevaan kunnan poikkeusolojen tiedotussuunnitelmaan. Poikke-
usolojen tiedotussuunnitelmaa on soveltuvin osin pidetty ohjeena myös 
kriisitilanteissa. Tässä yhteydessä on kuitenkin hyvä muistaa, että se on 
kunnan valmiussuunnitelman liite, joka on salainen asiakirja. Näin ollen se 
ei ole kaikkien viestinnästä vastuussa olevien henkilöiden saatavilla. 
 
Kunnan tiedotusperiaatteissa on kriisiviestinnästä mainittu seuraavasti: 
- Kriisitilanteet tai niiden uhka edellyttävät tiedottamisessa erityistä no-

peutta ja oma-aloitteisuutta. 
- Kriisitilanteissa on ehdottomasti välitettävä tieto kunnan ao. esimiehel-

le ja kunnanjohtajalle, joiden asiana on informoida luottamushenkilöi-
tä. 

- Välitön tiedottaminen kuuluu ensisijaisesti pelastustoimia johtavalle 
tai hallinnonalan vastuuhenkilölle/asiantuntijalle. 

- Tapahtumien tosiasiat kerrotaan totuudenmukaisesti, jotta estettäisiin 
huhujen ja epäasiallisten tietojen leviäminen. 

- Kriisitilanteissa on kiinnitettävä huomiota väestölle tarvittaessa annet-
taviin toimintaohjeisiin. 

 
Poikkeusolojen tiedotussuunnitelmassa on laajuudeltaan kolmesivuinen, 
jossa on lyhyesti määritelty kunnan poikkeusolojen tiedotusorganisaatio, 
tiedotusyksikkö ja sen tehtävät sekä sisäiset ja ulkoiset viestintäkanavat. 
Lisäksi tiedotussuunnitelman liitteenä on taulukko (liite 4), johon on koot-
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tu viestinnän vastuut, kohderyhmät ja kanavat poikkeusolojen näkökul-
masta.  
 
Kriisiviestintään liittyvää käytännön toimintaohjetta kunnassa ei ole laa-
jemmin käytössä, vaan käytäntönä on ollut, että kriisitilanteissa sovelle-
taan kunnan yleisiä tiedotusperiaatteita ja kunnan poikkeusolojen tiedotus-
suunnitelmaa. Joillakin kouluilla ja terveyskeskuksella sekä ympäristöpal-
velukeskuksella on käytössään yksikkökohtainen toimintaohje, jossa on 
myös kriisiviestintä otettu huomioon.  
 
Tutkimuksessa ilmeni, että viestintään liittyvien asiakirjojen sekä asiakas- 
ym. sidosryhmien yhteystietojen päivitys ei kunnan toimipisteissä ole yh-
denmukaista. Yhteystietoja päivitetään yleensä silloin, kun muutoksia il-
maantuu. Sivistyskeskus ja sosiaalikeskus ilmoittivat päivittävänsä omia 
oppilas- ja asiakasrekistereitään säännöllisesti. Samaten terveyskeskus 
päivittää ensihoidon hoitohenkilöstön ja lääkäritiedoston yhteystietoja jat-
kuvasti. Kunnan sisäiset puhelinluettelot päivitetään vuosittain, muutokset 
ovat kuitenkin jatkuvia. Yhteystietojen osalta yhdeksi ongelmaksi koettiin 
se, että niiden ylläpito on hajautettu eri toimipisteisiin. Kriisitilanteissa 
näiden tietojen kokoaminen nopeasti etenkin työajan ulkopuolella olisi 
erittäin hankalaa ja työlästä etenkin silloin, jos sähköiset tietojärjestelmät 
eivät syytä tai toisesta toimi. Pääsääntöisesti yhteystietojen päivitys on 
kunkin palvelukeskuksen toimistosihteerien vastuulla. Ympäristöpalvelu-
keskuksessa päivitysvastuuta ei ole erikseen määritelty. 
 
Kunnan kotisivujen päivitys on hajautettu siten, että kukin palvelukeskus 
vastaa oman toimialansa tietojen oikeellisuudesta. Organisaatiomuutokses-
ta johtuen kotisivujen päivitys oli tutkimuksen aikana käynnissä. Huhti-
kuussa 2009 käyttöön otettujen intranet-sivujen päivitys on myös kunkin 
palvelukeskuksen vastuulla. Kunnan atk-palvelut on ulkoistettu Te-
liaSonera Oy:lle, joka vastaa kunnan sähköpostiosoitteiden päivityksestä. 
TeliaSonera ylläpitää myös sähköpostilistoja, jotka päivittyvät viiveellä. 
Tämä johtuu pääasiassa siitä, että kunnasta ei huomata lähettää tietoja 
muutoksista. Muutoksista ilmoittamista ei ole vastuutettu kunnassa toistai-
seksi kenellekään. 
 
Kunnan valmiussuunnitelmat yhteystietoineen pyritään päivittämään ker-
ran vuodessa. Päivittämisestä ovat vastuussa varautumisen vastuuhenkilö 
yhdessä palvelukeskusten johtajien kanssa. Valmiussuunnitelmaa päivitet-
tiin parhaillaan tätä tutkimusta tehtäessä. Päivityksen yhteydessä suunni-
telmassa tulisi ottaa huomioon myös erilaiset kriisitilanteet ja niiden edel-
lyttämät viestintätoimet. Koska valmiussuunnitelma on salainen, pitäisi 
kriisiviestintäsuunnitelma laatia erilliseksi asiakirjaksi. Kriisiviestintä-
suunnitelmaa laadittaessa voisi hyödyntää riskikartoitusta, jota kunnassa 
on tehty säännöllisesti vuodesta 2004 alkaen. 
 
Seuraavassa taulukossa on esitetty yhteenveto kunnan viestintään liittyvis-
tä asiakirjoista, niiden päivityksestä ja päivityksen vastuuhenkilöistä. 
Asiakas- ym. rekisteritietojen päivitys on esitetty vanhan organisaation 
mukaisesti palvelukeskuksittain. 
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TAULUKKO 3 Kunnan viestintäasiakirjat 

Dokumentti Päivitys Vastuu 
Viestintästrategia 
 

2001, ei säännöllis-
tä 

ylin johto 

Tiedotusperiaatteet 
 

1997, ei säännöllis-
tä 

ylin johto 

Viestintäsuunnitelma 
 

- - 

Valmiussuunnitelma vuosittain 
(päivitys menossa) 

varautumisen vastuuhenki-
lö/palvelukeskusten johtajat 

Kriisiviestintäsuunnitelma 
 

- - 

Poikkeusolojen  
tiedotussuunnitelma 

2001 poikkeusolojen tiedotus-
päällikkö 

Kriisiviestintäohje 2008, yhteystieto-
jen osalta päivitys 
jatkuvaa 

poikkeusolojen tiedotus-
päällikkö 

Riskikartoitus 
 

vuosittain riskikartoitustyöryhmä 

Asiakas- ym. rekisterit 
- Hallintokeskus 
- Sivistyskeskus 
- Sosiaalikeskus 
- Tekninen keskus 
- Ympäristöpalvelukeskus 
- Terveyskeskus 

 
ei säännöllistä 
jatkuvaa 
jatkuvaa 
ei säännöllistä 
ei säännöllistä 
jatkuvaa 

 
toimistosihteerit 
-”- 
-”- 
-”- 
ei määritelty 
toimistosihteerit 

Internet/intranet –sivut 
 

jatkuvaa toimistosihteeri tai muu 
vastuuhenkilö 

Sähköpostiyhteystiedot 
- sähköpostilistat  (Sonera) 

jatkuvaa 
ei säännöllistä 

atk-palvelut 
palvelukeskukset/Sonera 

Sisäinen puhelinluettelo 
 

kerran vuodessa puhelinvaihde 

 

4.1.3 Viestintäosaaminen  

Kangasalan kunnassa ei ole päätoimisia viestinnänammattilaisia, vaan vir-
kamiehet hoitavat viestintätehtäviä oman toimensa ohella. Tutkimuksessa 
kävi ilmi, että viestintäosaamisen puute koettaan haasteelliseksi. Viestin-
täosaaminen on viestinnästä vastaavien henkilöiden henkilökohtaisen kou-
lutuksen, kokemuksen ja ominaisuuksien varassa. Varsinaista kriisiviestin-
täkoulutusta kunnassa on saanut hallintokeskuksessa kaksi ja ympäristö-
palvelukeskuksessa yksi henkilö. Terveyskeskus ilmoitti, että jokainen 
viestinnästä vastuussa oleva henkilö on saanut tarvittavaa koulutusta. 
 
Kriisiviestintä vaatii myös välineitä ja niiden hallintaa. Kunnan kotisivu-
jen ylläpito on hajautettu palvelukeskuksiin, joten niiden päivitysosaami-
nen on laajalla pohjalla. Kunnan perustietotekniikka on ulkoistettu ja tässä 
yhteydessä kuntaan jätettiin ainoastaan kaksi tietotekniikan kokopäiväistä 
ammattilaista. Palvelun toimivuudesta kriisitilanteissa ei ole vielä koke-
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musta. Toisaalta ulkoistaminen laajentaa ja vahvistaa osaamista, mutta sitä 
ei vielä osata arvioida, onko tuki riittävää ja tarpeeksi nopeaa äkillisissä ja 
pitkäkestoisissa kriisitilanteissa.  
 
Kunnassa on VIRVE-puhelimia sosiaali- ja terveyskeskuksen johtavilla 
viranhaltijoilla. Terveyskeskuksen väki hallitsee VIRVE-puhelimien käy-
tön ja testasi niiden käyttöä myös jäljempänä mainitun suuronnettomuus-
harjoituksen yhteydessä. Sosiaalikeskuksen johtaville viranhaltijoille jär-
jestettiin puhelimien käyttökoulutusta keväällä 2009. 

4.1.4 Viestintäkanavat  

Viestinnän onnistuminen riippuu pitkälti siitä, mitä kanavia viestinnässä 
käytetään. Viestintäkanava valitaan kulloiseenkin tilanteeseen sopivaksi. 
Valintaan vaikuttavat muun muassa tilanteen luonne, laajuus, aikataulu, 
kohderyhmä ja sen maantieteellinen sijainti. (Isohookana 2007, 226.) 
 
Tutkimuksessa ei ilmennyt eroja tiedotuskanavien käytössä palvelukeskus-
ten välillä. Palvelukeskuksen sisäisessä tiedottamisessa on käytössä pää-
sääntöisesti kirjalliset tiedotteet, tiedotustilaisuudet, palaverit, sähköposti 
ja puhelin. Terveyskeskuksessa on käytössä myös erillinen viikkotiedote. 
Palvelukeskusten välisessä tiedottamisessa on käytössä samat kanavat 
kuin palvelukeskuksen sisäisessä tiedottamisessa. Luottamushenkilöille 
tiedotetaan pääsääntöisesti kirjallisten tiedotteiden tai puhelimen välityk-
sellä. Tämä johtuu siitä, että kaikki luottamushenkilöt eivät ole vielä 
omaksuneet sähköpostia päivittäiseksi työvälineeksi. 
 
Ulkoisessa tiedottamisessa yleisimmin käytetyt kanavat ovat lehdistötie-
dotteet, kunnan kotisivut ja tiedotustilaisuudet. Joissakin yksittäistapaukis-
sa käytetään suoraan kotitalouksiin jaettavia tiedotteita. Sosiaalikeskuksen 
kotipalvelu tiedottaa tarvittaessa myös henkilökohtaisesti tietyille erityis-
ryhmille, jos viestin perillemenosta täytyy saada ehdoton varmuus. Koulut 
ja päiväkodit käyttävät tiedottamiseen kotiin lähetettävien tiedotteiden li-
säksi myös tiedotustilaisuuksia ja vanhempainiltoja. Vanhempien ja opet-
tajien keskinäisessä tiedonkulussa käytetään enimmäkseen puhelinta. Mo-
nessa koulussa kodin ja koulun välisessä viestinnässä on käytössä myös 
ns. sähköinen reissuvihko, joka on internet-pohjainen järjestelmä kodin ja 
koulun väliseen yhteistyöhön. Oppilaille asioista tiedotetaan enimmäkseen 
suoraan oppituntien aikana. 
 
Kunnan intranet-sivusto otettiin käyttöön huhtikuussa 2009. Kestää kui-
tenkin oman aikansa ennen kuin se vakiinnuttaa asemansa henkilöstön 
päivittäisenä työkaluna. Toistaiseksi on vielä ratkaisematta, kuinka in-
tranetin käyttömahdollisuus hoidetaan niiden työntekijöiden osalta, joilla 
ei ole henkilökohtaista päätelaitetta käytössään. 
 
Tutkimuksen aikana kunnassa käynnistyi puhelinlaitteiden kartoitus. Tällä 
hetkellä käytössä on sekä lanka- että matkapuhelimia. Kartoituksen tavoit-
teena on siirtyä yhden puhelinlaitteen käytäntöön per henkilö. VIRVE-
puhelimien käyttöä laajennetaan asteittain. Toistaiseksi se on aktiivisessa 
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käytössä ollut vain terveyskeskuksessa. Sekä kunnan johtokeskuksessa et-
tä kunnanjohtajan huoneessa on V2-verkoon kuuluvat puhelimet. V2-
verkko on 1990-luvun alussa rakennettu valtakunnallinen digitaalinen vi-
ranomaisten käytössä oleva kriisiajan varaverkko, jonka tarkoituksena on 
turvata viranomaisten välinen puhelin- ja faksiliikenne erilaisissa kriisi-
tilanteissa ja poikkeusoloissa. (Kunnan varautumisen peruskurssi 2008.) 
V2-verkko on vanhentunut ja VIRVE-verkko syrjäyttänee sen käytön. 
 
Taulukossa 4 on esitetty yhteenveto kunnassa käytössä olevista sisäisistä 
ja ulkoisista viestintäkanavista 2008. 
 
TAULUKKO 4 Kangasalan kunnan viestintäkanavat: 

Sisäiset kanavat Ulkoiset kanavat 
henkilöstölehti (2 krt/v) sanomalehdet 
viikkotiedote (terveyskeskus) radio, tv 
puhelin, tekstiviestit puhelin, tekstiviestit 
sähköposti, intranet internet, sähköposti 
faksi faksi 
VIRVE -viranomaisverkko VIRVE –viranomaisverkko 
 V2-varaverkko 
tiedotustilaisuudet, kokoukset  tiedotustilaisuudet 
tiedotteet tiedotteet  
sisäiset ilmoitustaulut ulkoinen ilmoitustaulu  
lähetti lähetti 
faksi  faksi 
keskusradiot (kouluissa) väestöhälyttimet 

 
 
Kunnan viestinnälle asettaa haasteita henkilöstön suuri määrä sekä toimi-
pisteiden runsaus ja niiden hajanaisuus. Etenkin sivistyskeskus sekä sosi-
aalikeskus kokevat, että sisäistä viestintää hankaloittaa nimenomaan toi-
mipisteiden lukumäärä sekä niiden väliset etäisyydet. Sosiaalikeskuksen 
mielestä ongelmia aiheuttaa lisäksi henkilöstön vuorotyö ja se, että sähkö-
posti ei tavoita kaikkia. Tämän kokee ongelmaksi myös tekninen keskus. 
Terveyskeskus ei nostanut esille tätä ongelmaa.  

4.1.5 Yhteenveto  

Kriisitilanteet ilmaantuvat yllättäen, joten niihin on varauduttava myös 
viestinnän osalta. Viestintä on työyhteisön tärkeä resurssi ja sitä tulee 
suunnitella strategisella, taktisella ja operatiivisella tasolla. Suunnittelun 
tulee olla myös säännöllistä. (Åberg 2000, 226.) Kriisiviestinnän suunnit-
telulla jäsennetään ja ohjataan kriisin aikaista toimintaa.  Ennakointi ja va-
rautuminen auttavat toimimaan nopeasti ja johdonmukaisesti vaikeissa 
olosuhteissa. 
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Tutkimuksen perusteella voitaneen todeta, että kunnan kriisiviestinnän 
suunnittelu ei täysin täytä sille asetettuja vaatimuksia. Poikkeusolojen tie-
dotussuunnitelmassa ei ole otettu huomioon erilaisten kriisitilanteiden 
edellyttämiä viestinnällisiä toimenpiteitä. Kriisiviestintäsuunnitelma ei voi 
myöskään olla osa kunnan valmiussuunnitelmaan, sillä se on salainen 
asiakirja ja vain muutaman avainhenkilön hallussa. Kriisiviestintäsuunni-
telmassa tulisi määritellä esimerkiksi Isohookanan (2007, 208) mainitse-
mat seikat: kriisilajit ja niiden kuvaus, sidosryhmät ja niiden priorisointi, 
viestintävastuut, toiminta kriisitilanteessa, kriisinhallintaryhmä, toiminta-
ohjeet, tilat ja välineet, kriisikeskus ja kriisipäivystys, toiminta kriisin jäl-
keen, jatkuvasta kriisivalmiudesta huolehtiminen sekä seuranta ja arvioin-
ti.  
 
Kunnan viestintästrategiassa (2001) sanontaan, että viestintä on työyhtei-
sön resurssi, jonka käyttöä tulee suunnitella, ohjata ja seurata kuten minkä 
tahansa muunkin resurssin käyttöä. Tätä ei kunnassa ole säännöllisesti teh-
ty. Kriisiviestinnän kehittämisen edellytys on toiminnan jatkuva arviointi 
ja seuranta. Kriisin jälkeen toimintaa on analysoitava ja tehtävä tarvittavat 
korjaukset tulevaisuutta varten.  
 
Erilaisten yhteystietojen päivitys ei ole kunnassa johdonmukaista ja sään-
nöllistä. Kriisitilanteissa ajan tasalla olevien yhteystietojen merkitys kui-
tenkin korostuu, sillä silloin ei ole aikaa tuhlattavana tietojen tarkistuksiin. 
Kunnan nykyiset viestintäasiakirjat; viestintästrategia vuodelta 2001, kun-
nan tiedotusperiaatteet vuodelta 1997, poikkeusolojen tiedotussuunnitelma 
vuodelta 2001, ovat osittain vanhentuneita ja kaipaavat uudistamista jo or-
ganisaatiomuutoksenkin takia. 
 
Kunnan viestintävastuut on määritelty yleisellä tasolla kunnan tiedotuspe-
riaatteissa. Vastuunjako koettiin koko organisaatiotasolla osittain epäsel-
väksi. Ensisijaisesti kunnan kriisiviestinnästä vastaa kunnanjohtaja. Palve-
lukeskusten johtajat vastaavat oman vastuualueensa viestinnästä. Ongel-
maksi koettiin se, että aina ei ole selvää, missä vaiheessa tiedotetaan pal-
velukeskuksena ja missä vaiheessa kuntana. Yhteisten pelisääntöjen ja oh-
jeistuksen puuttuminen koettiin yleisesti heikkoutena.  
 
Viestinnän hajauttaminen palvelukeskuksiin ja useille viranhaltijoille vai-
keuttaa viestinnän kokonaisvaltaista kehittämistä ja koordinointia (vrt. 
Åberg 2000, 249 - 250). Kangasalla ei ole viestinnän päätoimisia ammatti-
laisia, vaan virkamiehet hoitavat vastuualueensa viestintää oman toimensa 
ohella. Suomen Kuntaliiton tutkimuksen mukaan puolella 25 000 - 50 000 
asukkaan kunnalla on vähintään yksi päätoiminen viestintähenkilö. (Kun-
tien viestintätutkimus 2005.) 
 
Toimivat viestiyhteydet ovat elintärkeä osa kriisiviestintää. Kangasalan 
kunnalla on ajanmukaiset ja toimivat viestintäkanavat, mutta niiden kehit-
tämiseen ja toimivuuden varmistamiseen on jatkuvasti panostettava. Vies-
tintäteknologian kehittyy nopeaan tahtiin. Myös varajärjestelmät sähkö- ja 
tietoliikennekatkojen varalta on suunniteltava. Intranet-sivuston käyttöön-
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otto tehostaa ja selkiyttää sisäistä viestintää. Ratkaisematta on vielä, kuin-
ka sisäinen tiedonkulku varmistetaan niiden työntekijöiden osalta, joilla ei 
ole henkilökohtaista päätelaitetta.  Vaihtoehtoisten viestintäkanavien ja 
kolmannen sektorin hyödyntäminen on vielä osittain kartoittamatta. 

4.2 Tulokset suuronnettomuusharjoituksesta 

Tutkimusaineistoa kerättiin myös havainnoimalla Kangasalan kunnan alu-
eella 18.9.2008 järjestettyä suuronnettomuusharjoitusta, Tytti 2008. Har-
joituksen aikana tarkkailtiin mm. viestintäprosessin toimivuutta harjoitus-
olosuhteissa kuntaorganisaation näkökulmasta. Havainnoinnilla pyrittiin 
löytämään sellaisia seikkoja, mitä ei kyselyssä mahdollisesti osattu nostaa 
esille. Kyseessä oli osallistuva havainnointi, sillä tutkija osallistui aktiivi-
sesti toimintaan. Havainnointia suoritti tutkijan lisäksi neljä muuta tarkkai-
lijaa. Tarkkailijoiden raporttien ja tilannekuvien pohjalta laadittiin yhteen-
veto harjoituksen kulusta. Yhteenvetoraportti on liitteenä 3. 

4.2.1 Harjoituksen taustaa ja tavoitteet 

Tampereen aluepelastuslaitos järjesti 18.9.2008 suuronnettomuusharjoi-
tuksen Kangasalla Sahalahden taajamassa. Toimintaympäristönä oli Ruo-
ka-Saarioinen Oy:n tuotantolaitos ja sen lähiympäristö. Harjoitustyyppi oli 
toiminnallinen harjoitus, johon kuului kenttäharjoitusosa ja johtokeskus-
työskentelyä. Onnettomuustyyppinä oli tuotantolaitoksella tapahtunut rä-
jähdysonnettomuus, jota seurasi tulipalo ja vaarallisten kemikaalien le-
viäminen ympäristöön. Onnettomuudessa ensiapua ja sairaanhoitoa tar-
vinneita loukkaantuneita oli 100. Onnettomuuden seurauksena rikkoutui 
myös Sahalahden syöttövesijohto ja katu. Talousveden jakelu häiriintyi. 
Tämän lisäksi ammoniakkipitoista sammutusvettä pääsi purkuojaan ja sitä 
kautta läheisiin järviin. Pelastustointa haittasi jumiutunut liikenne ja hä-
tääntyneet ihmiset. Onnettomuuteen ja sen seurannaisvaikutuksiin liitty-
vään tiedottamiseen kohdistui runsaasti paineita eri toimijoille.  
 
Kangasalan kunnan osalta toiminta harjoituksessa keskittyi onnettomuu-
den seurausvaikutuksiin ja toimintaan välittömien pelastustoimenpiteiden 
jälkeen. Harjoituksessa pyrittiin kiinnittämään huomiota erityisesti tiedon-
kulkuun: 
- tiedon kulku organisaatiossa 
- tiedotusvastuut 
- tiedottaminen viranomaisille  
- tiedotusvälineille ja kuntalaisille. 
 
Ympäristöterveydenhuollossa sekä kriisiavun järjestämisessä 
yhteistyötahona oli Kangasalan seudun terveyskeskus. Kunnan tekniset 
palvelut vastasivat mm. katujen kunnossapidosta ja avustivat teknistä apua 
ja konekalustoa tarvittaessa. Kangasalan Vesi Oy oli mukana turvaamassa 
vesihuoltoa ja erityisesti talousveden jakelua. Ympäristöpalvelut toimi 
paikallisena asiantuntijana onnettomuuden ympäristövaikutusten 
arvioinnissa. Sivistyspalvelut oli yhteistoimintatahona Sahalahden 
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koulukeskuksen tilojen ja siellä toimivien kerhojen yms.  ja tahojen osalta 
ja onnettomuuden jälkeen kouluopetuksen uudelleen järjestelyissä. 
Kunnan johtoryhmä koordinoi kunnan toimintoja. Harjoituksen 
yhteydessä tarkkailtiin vain tiettyjen ryhmien, lähinnä työnjohdon 
toimintaa. Esimerkiksi kaikki työntekijöiden tekemät tarkistus-, korjaus- ja 
valvontatoimenpiteet arvioitiin yksinomaan toimintapäiväkirjamerkintöjen 
perusteella.  

 
Aluepelastuslaitoksen osalta harjoituksen tavoitteena oli suuronnetto-
muusvalmiuden testaaminen kokonaisuutena sekä viesti- ja johtamisjärjes-
telmän testaaminen ja siihen liittyen pelastustoiminnan tilannekuvan yllä-
pitäminen sekä johtamisjärjestelyjen yhteensovittaminen. Aluepelastuslai-
toksen johtokeskus koordinoi ja johti harjoitusta. 
 
Kangasalan poliisi osallistui harjoitukseen normaalilla valmiudella. Ydin-
tehtävänä oli harjoituksen turvaaminen, alueen eristäminen ja liikenteen 
ohjaus. Tampereen poliisi osallistui johtokeskus- ja esikuntatyöskentelyyn.  
 
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tavoitteena oli harjoittaa omia hälytysjärjes-
telmiään ja suuronnettomuustilanteen johtamista. Toimintaan osallistuivat 
sairaanhoitopiirin johtoryhmä, yhdyshenkilöt harjoituksen aikaisiin johto-
keskuksiin, valmiusryhmä toiminta-alueella sekä toimipisteinä Tampereen 
yliopistollinen sairaala ja Valkeakosken aluesairaala. Varsinaista sairaan-
kuljetusta ei toteutettu, mutta potilasvirtaa ja sen sääntelyä harjoiteltiin pe-
liryhmällä.  
 
Pirkanmaan hätäkeskus osallistui toimintaan normaalilla valmiudella ja 
harjoitteli oman lisähenkilöstönsä hälyttämistä ja esimerkiksi viranomais-
tiedottamista ja muiden pelastustoimintaan osallistuvien tiedotustoiminnan 
tukemista.  
 
Fortum Lämpö testasi harjoituksessa omien suunnitelmiensa toimivuutta 
ja yhteistoimintaa viranomaisten, Ruoka-Saarioinen Oy:n ja muiden yh-
teistoimintatahojen kanssa suuronnettomuustilanteessa. 
 
Ruoka-Saarioinen Oy piti kuvatunlaisen onnettomuuden syntyä erittäin 
epätodennäköisenä ja korosti harjoituksen tiedotuskuvan merkitystä. Har-
joituksen aikana tuotantolaitokselta oli rajoitetut tilat käytössä ja tuotanto-
laitoksen henkilökunnasta harjoitukseen osallistui vain vartiohenkilöstö 
alkaen hätäilmoituksesta.  

4.2.2 Kriisiviestintä harjoituksessa 

Suuronnettomuusharjoitus ei pitänyt sisällään sellaisia asioita, joita ei ylei-
sö olisi saanut ennakolta tietää. Siksi harjoituksesta tiedotettiin ennakkoon 
medialle ja Sahalahden keskustaajaman asukkaille mahdollisimman katta-
vasti.  Ennakkotiedottamisella pyrittiin välttämään turhat yhteydenotot hä-
täkeskukseen. Etenkin Ruoka-Saarioinen Oy painotti ennakkotiedottami-
sen tärkeyttä oman yrityskuvansa kannalta. 
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Niin ennakkotiedottamisesta kuin harjoituksen aikaisesta tiedottamisesta 
medialle vastasi keskitetysti Tampereen aluepelastuslaitos. Ennakkotiedo-
te julkaistiin Aamulehdessä, Kangasalan Sanomissa sekä Sydän-Hämeen 
lehdessä. Lisäksi tiedote jaettiin etukäteen jokaiseen harjoituksen vaiku-
tusalueella sijaitsevaan kotitalouteen sekä kirjaston että paikallisen liike-
keskuksen ilmoitustauluille. Ennakkotiedottaminen koettiin tärkeäksi, ettei 
harjoituksen alussa soitettu yleinen vaaramerkki aiheuttaisi hälytyskes-
kukseen turhia soittoja. Kuntalaisille ja median edustajille järjestettiin en-
nen harjoitusta yleinen tiedotustilaisuus, jossa kukin harjoitukseen osallis-
tuva toimija esitteli omia tavoitteitaan. Lisäksi harjoituksen ajaksi oli alu-
een kauttakulkevan tien molempiin päihin laitettu harjoituksesta ilmoittava 
kyltti. 
 
Kunnan sisällä harjoituksesta tiedotettiin palvelukeskusten omissa palave-
reissa. Tämän lisäksi järjestettiin sisäinen tiedotustilaisuus harjoitusalueel-
la toimille kunnan työntekijöille. Alueella toimii kunnanvirasto, koulu, 
päiväkoti, kirjasto sekä kotipalvelu. Tiedottamista haluttiin tehostaa eten-
kin kotipalvelun asiakkaiden osalta, joista osa on hyvin iäkkäitä ja huono-
kuntoisia. Heille tieto harjoituksesta varmistettiin henkilökohtaisesti tur-
han levottomuuden välttämiseksi. Koulun ja päiväkodin välityksellä lähe-
tettiin koteihin vielä erillinen tiedote. Kunnan puhelinvaihteenhoitajat ja 
asiakaspalvelujen henkilöstö ohjeistettiin erikseen mahdollisia yhteydenot-
toja varten. Lyhyt tiedote laitettiin myös kunnan kotisivulle viikkoa ennen 
harjoitusta. Kaikille harjoitukseen osallistuville tiedotettiin erikseen hei-
dän roolinsa edellyttämässä laajuudessa. 
 
Harjoituksen alettua alueella soitettiin yleinen vaaramerkki, joka on yhtä-
jaksoinen, noin minuutin pituinen nouseva ja laskeva äänimerkki. Vaara-
merkin lisäksi alueen asukkaille välitettiin väestöhälyttimellä puhetiedote, 
jossa ilmoitettiin, että vaaramerkki liittyy harjoitukseen, eikä aiheuta ylei-
sölle suojautumistoimenpiteitä. Harjoituksen loputtua soitettiin yleinen 
vaara ohi -merkki, joka on yhtämittainen noin minuutin pituinen tasainen 
äänimerkki. Lisäksi yleisradion kautta välitettiin viranomaistiedotteet sekä 
harjoituksen alkamisesta että päättymisestä.  
 
Edellä mainitut tiedotustoimenpiteet toteutettiin todellisuudessa. Niiden li-
säksi tehtiin myös joitakin kuvitteellisia toimenpiteitä.  
 
Alla on kuvattu harjoituksen aikainen tiedottaminen kunnan johtokeskuk-
sen näkökulmasta klo 17:00 tapahtuneen räjähdyksen jälkeen. Kuvitteelli-
set toimenpiteet on kirjoitettu kursiivilla. 
 
17:36 ryhmätekstiviesti aluepelastuslaitoksen valvomosta kunnan 

johtoryhmälle 
18:11 kunnan johtoryhmä koolla kunnan johtokeskuksessa (johto-

ryhmä esitetty kuvassa 7, s. 26) 
18:25 laitettiin lyhyt tiedote kunnan kotisivuille 
18:43 lähetettiin tekstiviesti valtuuston ja kunnanhallituksen pu-

heenjohtajille 
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18:44 lähettiin tekstiviesti koulun rehtorille, vapaa-aikaohjaajalle, 
kirjastonhoitajalle  

19:00 lähetettiin sähköpostilla pyyntö aluepelastuslaitoksen val-
vomoon viranomaistiedotteen välittämisestä alueen asukkail-
le veden käyttökiellosta  

19:26 valmistauduttiin lähettämään sähköisen reissuvihon kautta 
tieto koteihin, että koulu on seuraavana päivänä suljettu 

19:30 lähetettiin sähköpostilla lyhyt tiedote koko henkilöstölle ja 
luottamushenkilöille 

19:35 lähettiin sähköpostilla tiedote ruokapalvelupäällikölle, että 
verkostovettä ei saa käyttää alueella olevien kunnan laitos-
ten ruoanvalmistukseen, vaan käyttövesi tuodaan säiliöillä 
paikalle 

19:52 lähettiin sähköpostilla pyyntö aluepelastuslaitoksen valvo-
molle välittää uusi viranomaistiedote vedenjakelun alkami-
sesta liikekeskuksen pihassa viimeistään klo 21:00 

19:52 aluepelastuslaitoksen johtokeskuksesta tuli tieto, että vaara 
ohi -merkki on annettu klo 19:12 

20:00 aluepelastuslaitoksen tiedotustilaisuus medialle keskuspalo-
asemalla, kunnan edustaja paikalla 

20:18 päivitettiin kunnan kotisivuilla julkaistu tiedote  
20:18 kunnan vesilaitos päätti tiedottaa veden käyttörajoituksista 

kotitalouksiin jaettavilla tiedotteilla 
20:30 harjoitus päättyi 
  
 
Yhteydenpito kentän ja kunnan johtokeskuksen välillä tapahtui pääasialli-
sesti matkapuhelimien välityksellä. Johtava ylilääkäri käytti yhteydenpi-
toon VIRVE-puhelinta. Kunnan johtokeskuksen ja aluepelastuslaitoksen 
johtokeskuksen välinen yhteydenpitoa hoidettiin matkapuhelimen lisäksi 
sähköpostilla.  

4.2.3 Yhteenveto 

Harjoituksen ennakkotiedottaminen yleisölle ja medialle toimi suunnitel-
mien mukaan. Saadun palautteen mukaan ennakkotiedottaminen oli riittä-
vää. Yhteydenottoja hätääntyneiltä kuntalaisilta ei harjoituksen aikana tul-
lut.  
 
Kunnan sisäisessä tiedonkulussa ei ilmennyt ongelmia, mihin luonnollises-
ti vaikutti ennakkotiedottamisen laajuus. Kunnan sisäiset soittoketjut toi-
mivat suunnitelman mukaisesti ja yhteydet kentällä työskentelevien ja 
kunnan johtokeskuksen välillä oli sujuvaa. Kunnan johtokeskuksen ja 
aluepelastuslaitoksen välisessä tiedonkulussa ilmeni joitakin puutteita. 
Aluepelastuslaitos ei lähettänyt kuntaan vahvistusta siitä, että oli vastaan-
ottanut kunnan lähettämät pyynnöt viranomaistiedotteiden välittämisestä. 
Aluepelastuslaitos ei myöskään missään vaiheessa kuitannut kunnan vesi-
laitoksen lähettämää tietoa mahdollisesta veden loppumisesta, eikä johtava 
ylilääkäri pyynnöistään huolimatta saanut tarpeellisia tietoja. Vaara ohi     
–merkin soittamisesta saatiin tieto kunnan johtokeskukseen vasta 40 mi-
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nuuttia sen soittamisesta. Sekin tieto tuli kunnanjohtajalta, joka oli tarkkai-
lijana aluepelastuslaitoksen johtokeskuksessa 
 
Harjoituksen tiedottamista koordinoi aluepelastuslaitos, joten mediatiedot-
tamista ei sisällytetty kunnan osalta harjoitukseen. Tätä olisi kuitenkin 
kannattanut harjoitella. Harjoitusta varten olisi voinut laatia tiedotteiden 
mallipohjia ja testata niiden toimivuutta käytännössä. Myöskään median ja 
kuntalaisten yhteydenottoihin ei harjoituksessa varauduttu, eikä erillisten 
neuvonta- ja kriisipuhelimien tarvetta ja käyttöä otettu huomioon. Todelli-
sessa tilanteessa johtoryhmän matkapuhelimet kuormittuisivat median ja 
yleisön yhteydenotoista, sillä virka-ajan ulkopuolella kunnan puhelinvaih-
de on kiinni eikä kunnasta muutoinkaan saisi ketään kiinni. Tiedottamises-
sa ei myöskään otettu huomioon niitä työntekijöitä, joilla ei ole mahdolli-
suutta sähköpostin ja internetin käyttöön. Henkilöstön tavoittaminen 
useimmissa kriisitilanteissa on kuitenkin välttämätöntä. Karhun ja Hen-
rikssonin (2008, 63) mukaan henkilöstö on kriisitiedottamisen tärkeimpiä 
kohderyhmiä, sillä se muodostaa tehokkaan tiedostuskanavan organisaati-
osta ulospäin.  
 
Pohtimatta jäi myös vesilaitoksen suunnittelema tiedotteiden jakaminen 
kotitalouksiin. Avoimeksi jäi se, miten tiedotteet jaettaisiin ja kuinka no-
peasti jakaminen saataisiin siihen aikaan illasta organisoitua. Valmista 
suunnitelmaa tähän ei ole olemassa. 
 
Alla olevassa kuvassa on pyritty havainnollistamaan viestintäprosessin 
toimivuutta harjoituksen aikana. Nuolen kärki osoittaa viestien kulkusuun-
taa. 

 
      

 

KUVA 13 Viestintäprosessin toimivuus harjoituksessa 
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Harjoituksen aikana kunnan johtokeskuksena käytettiin kunnanhallituksen 
kokoushuonetta. Näin menetellään, ellei erityisistä syistä johdu, että johto-
ryhmän on kokoonnuttava poikkeusoloja varten rakennettuun johtokes-
kukseen. Harjoituksessa ilmeni, että kriisinajan toiminta kunnanhallituk-
sen kokoushuoneessa on organisoitava toisin. Johtokeskuksessa ylläpide-
tään tilannekuvaa, mitä häiritsi se, että palvelukeskusten johtajat ja johtava 
ylilääkäri johtivat samanaikaisesti matkapuhelimien välityksellä vastuu-
alueensa toimintaa kentällä. Tästä aiheutui hälinää, mikä teki toiminnasta 
sekavaa.  Johtokeskuksen työskentelyä voidaan rauhoittaa siten, että kul-
lekin vastuualueen johtajalle varataan käyttöön kunnanhallituksen koko-
ushuoneen läheisyydessä sijaitseva työhuone tarvittavine tietoliikenneyh-
teyksineen. Varsinaiseen johtokeskukseen kokoonnutaan vain tietyin vä-
liajoin luomaan kokonaiskatsaus tilanteesta, päivittämään tilannekuvaa ja 
päättämään tarvittavista jatkotoimista.  
 
Mikäli kunnanhallituksen kokoushuonetta käytetään jatkossa kunnan joh-
tokeskuksena, on sen tekniseen varusteluun kiinnitettävä huomiota. Har-
joituksen aikana huoneessa oli käytössä vain yksi verkkoyhteys, mikä ei 
riitä tehokkaaseen yhteydenpitoon toimijoiden kesken. Tähän on tulossa 
parannus kevään aikana, kun kunnanhallituksen huone varustetaan lisäyh-
teyksillä kunnanhallituksen siirtyessä sähköiseen kokouskäytäntöön. 
 
Kunnan valmiussuunnitelman mukaan johtokeskukseen nimetään tilanne-
kuvan ylläpitäjä, jonka tehtäviin kuuluu saatujen ja annettujen tehtävien, 
tiedotteiden yms. kirjaaminen ylös. Tilannekuvan tulee olla luettavissa ta-
valla tai toisella johtokeskuksen seinältä koko tilanteen ajan. Harjoitukses-
sa tilannekuvaa ylläpidettiin kannettavalla ja se heijastettiin valkokankaal-
le. Sähkökatkon tai muun teknisen häiriön varalta oli kokoushuoneeseen 
tuotu fläppitaulu. 
 
Harjoituksen aikana tilannekuvaa ylläpiti yksi palvelukeskuksen johtajista, 
mikä osoittautui käytännössä huonoksi ratkaisuksi. Palvelukeskuksen joh-
tajan tehtävänä on johtaa vastuualueensa toimintaa kentällä, mikä vaatii 
hänen täyden huomionsa. Myöskään tiedotuspäällikölle tämä tehtävä ei 
sovi, sillä hänen on keskityttävä kriisiviestinnän tehokkaaseen hoitami-
seen. Tilannekuvan ylläpitäjäksi tulisi nimetä henkilö, jonka tehtäviin ei 
muuta kuulu. Palvelukeskusten johtajilla ja johtavalla ylilääkärillä olisi 
hyvä myös olla omat kirjaajansa, jotka voisivat huolehtia toimialakohtai-
sista tilannekuvien ylläpitämisestä.   
 
Harjoitusta varten oli sovittu, että Tampereen aluepelastuslaitoksen val-
vomo hälyttää ryhmätekstiviestin välityksellä kunnan johtoryhmän. Tätä 
varten aluepelastuslaitokselle toimitettiin kunnan johtoryhmän yhteystie-
dot. Jatkossa hälytys tapahtuu vastaavalla tavalla, joten näiden yhteystieto-
jen ylläpito on erittäin tärkeää. Vastuu päivityksestä sopinee varautumisen 
yhteyshenkilölle, mutta luonnollisesti johtoryhmän jäsenille jää velvolli-
suus ilmoittaa muutoksista.  
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Seuraavassa kuvassa on havainnollistettu hälytyksen kulkua siitä eteen-
päin kun ilmoitus räjähdyksestä vastaanotettiin hätäkeskuksessa. 
 
 

 

KUVA 14 Hälytyskaavio   
 
 
Harjoituksessa kunnan johtoryhmä tavoitettiin ja saatiin koolle nopeasti. 
Todellisessa tilanteessa, etenkin viikonloppuisin ja loma-aikoina, viive tu-
lee olemaan pitempi. Mikäli johtoryhmän jäsenen loma tms. estää häntä 
saapumasta paikalle, on hänen velvollisuutensa hälyttää varahenkilö. 
 
Harjoituksessa käytetyt viestintäkanavat toimivat häiriöittä, mutta näinhän 
ei aina välttämättä ole. Varajärjestelmien käyttöönottoa harjoituksessa ei 
otettu huomioon. Etenkin matkapuhelinverkon kaatuminen olisi kohtalo-
kasta, joten VIRVE-puhelimien käyttöä on hyvä laajentaa ja hankkia ne 
mm. johtoryhmälle. Harjoituksessa huomattiin, että matkapuhelimen pe-
rusmallilla tekstiviestien kirjoittaminen on erittäin hidasta, joten ainakin 
johtoryhmällä ja tietyillä avainhenkilöillä, kuten vesilaitoksen johtajalla, 
tulee olla kehittyneemmät mallit käytössä. Kotisivujen päivitystä ei harjoi-
tuksen aikana myöskään testattu. Onnistuuko niiden päivitys paineen alla 
vai tukkeutuuko sivusto lisääntyvän kävijämäärän vuoksi? Kuormittuuko 
matkapuhelinverkko lukuisista soitoista? Entä jos ilmaantuu sähkökatkos? 
Valmiussuunnittelussa on näihin seikkoihin varauduttava myös tiedottami-
sen näkökulmasta.  
 
Yleisesti ottaen harjoitus sujui hyvin, mutta se lopetettiin kesken. Kun il-
moitus harjoituksen päättymisestä tuli, toiminta päättyi siihen. Huomiotta 
jäi jälkitiedottamisen tarve ja muut toimenpiteet. Tilannekuvaan merkittiin 
vain, että seuraavana aamuna informoidaan henkilökohtaisesti kunnan pu-
helinvaihteen hoitajia, asiakaspalvelupisteiden ja ympäristöpalvelukeskuk-
sen keskeisiä henkilöitä tapahtuneesta ja annettaan toimintaohjeita yleisön 
ja median yhteydenottojen varalle.  
 
Kunnan johtoryhmä kokoontui harjoituksen jälkeisenä aamuna seurantapa-
laveriin. Harjoituksen aikaista toimintaa arvioitiin ja esiin nousseet kehit-
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tämistarpeet kirjattiin ylös, mutta kriisiviestinnän näkökulmasta jälkihoito 
ja seuranta jätettiin harjoittelematta. Kriisissä jälkihoito on tärkeää, sillä 
yleisö ym. kohderyhmät kaipaavat tietoja kriisin syistä, seurauksista ja 
niistä toimenpiteistä, joihin ryhdytään vastaavan tilanteen ehkäisemiseksi. 
(Kuntien tiedotuspäälliköiden valmiuskurssi 2008.) Karhu ja Henriksson 
(2008, 94) kehottavat kriisin jälkeen tarkastelemaan muun muassa viestin-
nän kohderyhmien osuvuutta, viestintäkanavien toimivuutta, omien viesti-
en läpimenoa mediassa, viestien vääristymistä, huhujen esiintymistä ja 
niiden korjaamista sekä mahdollisia puutteita viestinnässä. Kriiseistä ke-
rätty palaute auttaa organisaatiota parhaiten kehittämään omaa toimintaan-
sa.  

4.3 Kriisiviestintävalmiuksien kehittäminen 

Tässä kappaleessa esitellään tutkimuksen perusteella tehty SWOT-
analyysi kunnan kriisiviestinnän nykytilasta. SWOT-analyysin avulla laa-
dittiin kehittämisehdotukset, joiden perusteella määriteltiin tavoitteet ja 
toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Tavoitteet ja toimenpiteet on esitetty 
taulukon muodossa tämän kappaleen lopussa. 

4.3.1 SWOT-analyysi 

Tutkimuksessa kerättyjen aineistojen pohjalta laadittiin SWOT-analyysi 
kunnan kriisiviestinnän sisäisistä vahvuuksista ja heikkouksista sekä ul-
koisista mahdollisuuksista ja uhkista. SWOT-analyysi esitetään helpom-
man luettavuuden vuoksi tekstin muodossa, eikä perinteisenä nelikenttä-
kuvana. 
 
Vahvuudet: 
- Varautumisen merkitys kunnassa on tiedostettu. Vastuuhenkilö varau-

tumiseen on nimetty ja kunnan valmiussuunnitelmaa päivitetään sään-
nöllisesti. 

- Johtoryhmän jäsenillä on vahva asiantuntemus omasta vastuualuees-
taan sekä laaja paikallistuntemus. 

- Kotisivupäivityksen osaaminen on laajalla pohjalla. Osaamista löytyy 
jokaisesta palvelukeskuksesta. 

- VIRVE-puhelimet on hankittu ja niiden käyttöä laajennetaan. 
- Riskikartoitus kunnassa on säännöllistä. 
- Tietotekniikan ulkoistus vahvistaa osaamista ja lisää resursseja 24/7. 

 
Heikkoudet: 
- Kunnan viestintä on hajautettu palvelukeskuksiin, mikä heikentää sen 

kehittämistä. 
- Viestintävastuut ovat osin epäselvät ja vaativat täsmennystä. 
- Kunnassa ei ole päätoimista tiedottajaa, vaan viestintä on hajautettu 

virkamiehille vastuualueidensa mukaisesti. 
- Viestintävastaavien osaaminen vaihtelee riippuen kunkin henkilökoh-

taisista valmiuksista. 



Kolarihoidosta hallittuun kriisiviestintään? 
 
 

 
48 

- Kunnan viestintäasiakirjat ovat osin vanhentuneet ja yhteystietojen 
päivitys ei ole yhdenmukaista eikä säännöllistä. 

- Kunnassa ei ole erillistä kriisiviestintäsuunnitelmaa. 
- Viestinnän seuranta ja arviointia ei ole systemaattista. 
- Päivystys- ja hälytysjärjestelmä vaatii edelleen kehittämistä. 
- Henkilöstön perehdyttäminen ja sitouttaminen varautumiseen vaihtelee 

palvelukeskuksittain. 
- Teknologian mahdollisuuksia ei ole täysin hyödynnetty (esim. 

VIRVE-puhelimet, massatekstiviestit). 
- Tietotekniikan ulkoistus saattaa heikentää atk-tuen saatavuutta. 
 
Mahdollisuudet: 
- Tiiviimpi yhteistyö viranomaisten, seutukuntien ja 3. sektorin kanssa 

on käynnistymässä. 
- Kunta osallistuu aktiivisesti seudullisiin varautumisharjoituksiin.  
- Varautumiskoulutus on valtakunnallista ja siten yhtenäistä. Mahdolli-

suuksia tarjotaan myös toimialakohtaisesti räätälöityihin koulutuspäi-
viin. 

- Viestintäteknologian kehittyminen tarjoaa uusia mahdollisuuksia esim. 
massatekstiviestit. 

 
Uhat: 
- Yhteistyötahojen kartoittaminen ja yhteistyöstä sopiminen on vielä al-

kutekijöissään. 
- Kunnan toimintaympäristö on voimakkaassa murrosvaiheessa. Siihen 

vaikuttavat mm. kunta- ja palvelurakenneuudistus, kiristyvä kuntatalo-
us, mahdolliset kuntaliitokset ym. 

- Kunnalla on rajoitetut resurssit pysytellä mukana teknologian nopeassa 
kehityksessä. 

- Kuntasektorin on ennustettu voimakkaasti eläköityvän ja työvoiman 
saatavuuden heikkenevän lähivuosina. 

- Työtahdin kiristyminen ja resurssien vähyys saattaa jättää varautumi-
sen kiireellisempien asioiden varjoon. 

4.3.2 Viestinnän järjestäminen  

Kuntaan perustetaan päätoiminen tiedottajan virka tai vaihtoehtoisesti tie-
dottajan tehtävät sisällytetään keskushallinnossa työskentelevän henkilön 
toimenkuvaan. Tehtävä sopisi esimerkiksi hallintojohtajan tai johdon sih-
teerin toimeen. Tiedotuksesta vastaavan on hyvä olla mukana johtoryh-
mässä ja tiiviissä yhteistyössä kunnanjohtajan kanssa tiedonkulun varmis-
tamiseksi.  Lisäksi kunnan hajautettua viestintää vahvistetaan nimeämällä 
jokaiseen palvelukeskukseen oto-tiedottaja ja hänelle varahenkilö. Tämä 
oto-tiedottaja voi olla esimerkiksi palvelukeskuksen kotisivujen päivityk-
sestä vastuussa oleva henkilö. Oto-tiedottaja ja hänen varahenkilönsä 
muodostavat palvelukeskuksen tiedotuksesta vastaavan työparin, joka 
toimii tiiviissä yhteistyössä palvelukeskuksen johtajan kanssa. Näistä oto-
tiedottajista kootaan sisäinen viestintätiimi, jonka tehtävänä on koordinoi-
da kunnan kokonaisviestintää ja kriisitilanteissa toimia kunnan viestin-
täyksikkönä.  
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Pitkittyneissä kriisitilanteissa viestintätiimiä voi tarvittaessa vahvistaa ul-
kopuolisilla viestinnän ammattilaisilla ja mahdollisilla muilla avustavilla 
henkilöillä. Apua voisi tarvittaessa olla saatavissa esimerkiksi Tampereen 
kaupungin viestintäyksiköstä. Yhteistyötä olisi hyvä kartoittaa ja suunni-
tella etukäteen myös muiden tahojen kanssa. Apua tarvitaan muun muassa 
eri kieliversioiden laatimiseen, jossa kielitoimistojen lisäksi voi hyödyntää 
esimerkiksi kunnan omia ja seutukuntien kielten opettajia. Kunnassa on 
paljon maahanmuuttajia ja matkailijoita, jotka kriisitilanteissa tarvitsevat 
tietoa omalla äidinkielellään.  
 
Kolmannen sektorin hyödyntäminen kriisitilanteissa tulisi kartoittaa ja so-
pia mahdollisista yhteistyömuodoista. Esimerkiksi tiedotteiden jakami-
seen, kriisipuhelinpäivystykseen, neuvontaan ja ohjaukseen pystyvät apua 
tarjoamaan Suomen Punainen Risti, Vapaaehtoinen pelastuspalvelu, urhei-
luseurat ja monet muut järjestöt hyvin lyhyelläkin valmistautumisajalla. 
Järjestöjen hyödyntämismahdollisuudet tulee ottaa huomioon jo kriisivies-
tintäsuunnitelmaa laadittaessa. Toimintaa tulisi myös harjoitella yhdessä 
heidän kanssaan. 
 
Tutkimuksen aikana keskusteltiin Tampereen aluepelastuslaitoksen ja 
kunnan välisen yhteistyön tiivistämisestä. Valmiuspäällikkö Markku Leh-
tosen (2008) mukaan aluepelastuslaitoksen ja Tampereen seudun kuntien 
yhteistyötä nopean valmiustoiminnan käynnistämiseksi on aihetta tutkia 
tarkemmin.  Koska häiriötilanteiden vaikutukset väestöön saattavat olla 
vakavat ja myös taloudelliset menetykset erittäin suuret, olisi tarkoituk-
senmukaista huomioida aluepelastuslaitoksen 24h-valmiudessa olevat alu-
eelliset järjestelmät ja mahdollisuudet aloittaa nopeasti häiriötilanteissa 
tarvittavien kunnallisten vastuuhenkilöiden ja yhteistyötahojen hälyttämi-
nen sekä tarvittavien johtamisjärjestelmien luominen. Tampereen kaupun-
kiseudun kunnat käynnistivät tutkimuksen aikana valmistelun yhteisistä 
toimintamalleista yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseksi. 
 
Kriisiviestinnän onnistumisen kannalta on tärkeää myös, että viestinnästä 
vastaavat saavat mahdollisimman nopeasti tiedon tapahtuneesta ja että he 
pysyvät ajan tasalla tilanteen etenemisestä. Tämä edellyttää, että myös 
viestinnästä vastaavat kuuluvat organisaation päivystys- ja hälytysjärjes-
telmän piiriin. 
 
Toimenpiteet: 
- Kuntaan perustetaan päätoiminen tiedottajan virka tai keskushallintoon 

nimetään oto-tiedottaja. 
- Kuntaan muodostetaan poikkihallinnollinen viestintätiimi. 
- Kunnan sisäistä hälytys- ja päivystysjärjestelmää kehitetään ja laadi-

taan hälytyskaavio, jossa huomioidaan esimiesten lisäksi viestintätiimi. 
- Kartoitetaan mahdolliset yhteistyötahot ja sovitaan yhteistyömuodoista. 



Kolarihoidosta hallittuun kriisiviestintään? 
 
 

 
50 

4.3.3 Kriisiviestintäsuunnitelma ja ohjeet 

Kunnan voimassa oleva poikkeusolojen tiedotussuunnitelma on melko 
suppea ja sen on laadittu poikkeusolojen näkökulmasta.  Kuntaan tulee 
laatia valmiussuunnitelmasta erillään oleva kriisiviestintäsuunnitelma. Se 
ei voi olla osana valmiussuunnitelmaa, joka on salassa pidettäviä asiakirja 
ja vain muutaman kunnan johtavan virkamiehen ja valmiusasioista vastaa-
van henkilön hallussa. Kriisiviestintäsuunnitelma tulee johdon lisäksi olla 
ainakin vastuualueiden esimiesten ja viestinnästä vastaavien saatavilla. Ei 
riitä, että kriisiviestintäsuunnitelma on tehty. Vastuuhenkilöiden täyttyy 
myös tiedostaa sen sisältö ja osata soveltaa sitä käytännössä. 
 
Kriisiviestintäsuunnitelma perustuu riskien ja uhkien kartoitukseen, jossa 
voidaan hyödyntää kunnassa säännöllisesti tehtävää riskikartoitusta.  
Kriisiviestintäsuunnitelman lisäksi kunnassa tulee olla kriisitilanteita var-
ten toimialakohtaiset toimintaohjeet, jotka sisältävät käytännön ohjeita, 
perusmallin tiedotteesta sekä tärkeimpien avainhenkilöiden yhteystietoja. 
Kriisiviestintäohje tulee sisällyttää henkilöstön perehdyttämiskoulutuk-
seen. Suuronnettomuuksia ja muita tehostettua viestintää vaativia tapah-
tumia varten voidaan varautua myös valmistelemalla etukäteen verk-
kosivuja ja tausta-aineistoja sekä pitämällä eri sidosryhmien yhteystiedot 
jatkuvasti ajan tasalla.  
 
Toimenpiteet: 
- Kuntaan laaditaan erillinen kriisiviestintäsuunnitelma, jonka sisältöön 

vastuuhenkilöt perehdytetään. 
- Kriisiviestintä otetaan osaksi riskikartoitusta. 
- Palvelukeskuksiin laaditaan toimialakohtaiset kriisiviestinnän toimin-

taohjeet, joka sisällytetään henkilöstön perehdyttämiskoulutukseen. 

4.3.4 Kriisiviestintäosaamisen kehittäminen 

Valmiussuunnitelman toimivuus erilaisissa kriisitilanteissa edellyttää, että 
henkilöstöllä on valmiudet toimia suunnitelman edellyttämällä tavalla. Il-
man henkilöstön koulutusta ja harjoituksia tätä tavoitetta ei saavuteta. 
Kriisiviestintäkoulutusta tulee järjestää kaikille, jotka siitä vastaavat. Kou-
lutusta voidaan järjestää omana toimintana tai ostamalla koulutuspalveluja 
muilta. 
 
Viestinnästä vastaavien koulutustarve tulee kartoittaa ja tarvittava koulu-
tus järjestää. Tavoitteellisuutta osaamisen ylläpitoon saadaan laatimalla 
viestintää varten oma koulutusohjelma. Lisäksi osaamista voidaan ylläpi-
tää ja kehittää säännöllisin harjoituksin. Tiedottaminen kriisitilanteessa voi 
olla hyvin stressaavaa. Tämän vuoksi on tärkeää ylläpitää tiedottamisen 
rutiinia ja verkkoviestinnän taitoja kriisitilanteiden varalta. Yhteistyö esi-
merkiksi Tampereen kaupungin viestintäyksikön kanssa voisi tuoda uusia 
mahdollisuuksia viestintävastaavien osaamisen ylläpitoon ja kehittämi-
seen.  
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Toimenpiteet: 
- Viestinnästä vastaavien koulutustarve kartoitetaan, jonka pohjalta laa-

ditaan koulutusohjelma. 
- Kriisiviestintää harjoitellaan säännöllisesti 
- Sovitaan koulutusyhteistyöstä esimerkiksi Tampereen kaupungin vies-

tintäyksikön kanssa. 

4.3.5 Viestintäkanavien kehittäminen 

Kriisiviestinnän onnistuminen riippuu pitkälti siitä, käytetäänkö niiden lä-
hettämiseen oikeita kanavia. Kriisiviestintäsuunnitelmassa määritellään 
käytössä olevat kanavat ja mitä kanavia missäkin tilanteessa ja mille koh-
deryhmälle voidaan käyttää. Ensisijaisesti kriisiviestinnässä käytetään sa-
moja päivittäisiä työkaluja kuin normaalioloissa.  
 
Viime vuosina merkittävään asemaan ovat nopeuden ja laajan tavoitetta-
vuuden ansiosta nousseet internet, intranet ja mobiiliviestimet. Tämän 
vuoksi kuntaan tulee laatia kriisiviestintäsuunnitelmaan liittyvä verkko-
viestinnän valmiussuunnitelma. Suunnitelmassa selvitetään kuinka verk-
koviestintää voidaan hyödyntää kriisitilanteissa. Suunnitelmassa kartoite-
taan myös varajärjestelmät sähkö- ja tietoliikennekatkosten varalta. Suun-
nitelmassa tulee huomioida myös se osa henkilöstöä, joka ei ole verkkoyh-
teyksien tavoitettavissa sekä luottamushenkilöt. Kunnan intranet on rajattu 
ainoastaan henkilöstön käyttöön.  
 
Kriisitilanteissa kuntalaisten ja median yhteydenotot kuntaan lisääntyvät. 
Tähän tulee varautua kehittämällä puhelinpalvelua ja sen toimivuus tulee 
varmistaa riittävällä henkilöstö- ja laitekapasiteetilla.  Tämän lisäksi 
VIRVE-puhelimien tarve tulee kartoittaa uudelleen ja järjestää laiteiden 
käyttökoulutusta sekä niiden säännöllistä testausta. 
 
Toimenpiteet: 
- Kunnan kriisiviestintäsuunnitelmaan sisällytetään verkkoviestintä-

suunnitelma, jossa varajärjestelmät on otettu huomioon. 
- Kartoitetaan VIRVE-puhelimien tarve ja järjestetään laitteiden käyttö-

koulutus ja testaus. 
- Kuntaan avataan 2-3 kriisipuhelinta ja varataan henkilöstö sitä varten 

joko omasta organisaatiosta tai sovitaan yhteistyöstä 3. sektorin kans-
sa. 

4.3.6 Seuranta ja arviointi 

Kriisiviestintää tulee arvioida säännöllisesti ja sitä varten tulee rakentaa 
selkeät mittarit. Viestintävalmiuden kehittämiseksi viestintää analysoidaan 
ja siitä kerätään palautetta sekä tilanteen aikana että sen jälkeen. Kerätty 
aineisto tukee päätöksentekoa kriisitilanteessa ja kriisitilanteen jälkeen ai-
neiston avulla saadaan selville tiedotuksen kulku, median toiminta ja vies-
tinnän vaikutus.  
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Palautteella on tärkeä merkitys viestinnän ohjaamiselle ja kehittämiselle. 
Olennaista on selvittää, miten ja miksi viestinnässä onnistuttiin tai epäon-
nistuttiin. Saatujen kokemusten ja palautteen perusteella on tarkistettava 
ohjeita, suunnitelmia ja vastuusuhteita. Oman organisaation lisäksi asioita 
on hyvä tarkastella ja analysoida myös keskeisten yhteistyötahojen ja me-
dian osalta. (vrt. Huhtala ym. 2007, 154, 170 - 171; Karhu 2008, 94) 
 
Toimenpiteet: 
- Viestinnän seurantaa kehitetään ja toteutetaan erityyppisten kriisitilan-

teiden varalta. 

4.3.7 Yhteenveto 

Kehittämisehdotusten pohjalta määriteltiin kunnan kriisiviestinnälle ta-
voitteet ja toimenpiteet, joilla ne voidaan saavuttaa. Yhteenveto tavoitteis-
ta ja toimenpiteistä on esitetty alla olevassa taulukossa. 
 
TAULUKKO 5 Kriisiviestinnän tavoitetasot ja toimenpiteet 

Tavoitetaso Toimenpiteet 
Selkeät viestintävastuut  
 
 

 Viestintävastuut määritellään yksityiskohtaisesti 
ylimmästä johdosta esimiestasolle.  

 Perustetaan päätoimisen tiedottajan virka tai nimetään 
oto-tiedottaja keskushallintoon. 

 Nimetään oto-tiedottajat palvelukeskuksiin. 
 Oto-tiedottajista muodostetaan poikkihallinnollinen 

viestintätiimi. 
Toimiva ja ajantasainen 
kriisiviestintäsuunnitelma 
sekä 
toimintaohje  
 

 Laaditaan kriisiviestintäsuunnitelma, joka sisältää myös 
verkkoviestintäsuunnitelman. 

 Viestinnän vastuuhenkilöt ja oto-tiedottajat 
perehdytetään kriisiviestintäsuunnitelman sisältöön. 

 Laaditaan toimintaohje eli kriisiviestintäohje, jonka 
pohjalta palvelukeskukset laativat omat 
yksityiskohtaiset toimintaohjeensa. 

 Kriisiviestinnän toimintaohjeet sisällytetään 
henkilöstön perehdyttämiskoulutukseen. 

 Varmistetaan säännöllinen yhteystietojen päivitys 
nimeämällä vastuuhenkilöt. 

Osaava henkilöstö 
 
 

 Kartoitetaan kriisiviestintäkoulutuksen tarve. 
 Laaditaan kriisiviestintään koulutusohjelma. 
 Harjoitellaan kriisiviestintää säännöllisesti. 
 Selvitetään yhteistyömahdollisuudet seutukuntien 

kanssa. 
Tehokkaat  
viestintävälineet  
 

 Kehitetään verkko- ja mobiiliviestintää laatimalla 
verkkoviestintäsuunnitelma, jossa on huomioitu myös 
varajärjestelmät. 

 VIRVE-puhelimien tarve kartoitetaan ja niiden käyttöä 
harjoitellaan ja testataan säännöllisesti. 

 Neuvonta- ja kriisipuhelimia varten avataan vähintään 
kaksi erillistä linjaa ja varataan henkilöstö niitä 
hoitamaan. 

 Yhteistyöstä  3. sektorin kanssa sovitaan.      
Säännöllinen seuranta ja 
arviointi 

 Viestinnän seurantaa kehitetään ja toteutetaan 
erityyppisten kriisien varalta. 
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5 POHDINTA 

Tässä luvussa on pohdittu tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä. Luo-
tettavuudella eli reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimustulosten toistettavuut-
ta eli vastaavanlaisessa uudessa tutkimuksessa tulokset olisivat saman-
suuntaiset. Pätevyydellä eli validiteetilla tarkoitetaan tutkimusmenetelmi-
en kykyä mitata juuri sitä, mitä on ollut tarkoitus tutkia.  (Hirsijärvi ym. 
1997, 213 – 14.) Luvun lopussa esitellään mahdollisia jatkotutkimusaihei-
ta. 

5.1 Tutkimuksen luotettavuus 

Tähän tutkimukseen valittiin laadullinen tutkimusote, johon tapaustutki-
muksen ja toimintatutkimuksen menetelmät sopivat hyvin. Tapaustutki-
muksen luonteeseen kuuluu, että tutkimuksen kohdetta tarkastellaan em-
piirisesti sen omassa toimintaympäristössä. Tässä tapauksessa tarkasteltiin 
Kangasalan kuntaa ja sen kriisiviestintävalmiuksia sen omassa toimin-
taympäristössään. Toimintatutkimuksella pyritään ratkaisemaan jokin käy-
tännön toiminnassa havaittu ongelma tai kehittämään käytäntöä parem-
maksi. Toimintatutkimuksessa tutkijalla on aktiivinen rooli muutoksen ai-
kaansaamisessa. (Vilka ja Airaksinen 2004, 9.) Tämän tutkimuksen lähtö-
kohtana oli käytännön työelämään liittyvän toiminnan tutkiminen ja sen 
kehittämismahdollisuuksien löytäminen, missä tutkimuksen tekijällä oli 
aktiivinen rooli.  
 
Tutkimusaineistoa kerättiin kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa 
tarkasteltiin kohdeorganisaatiota ja sen viestinnän järjestämistä sekä vies-
tintään liittyviä dokumentteja. Tutkijan asema kohdeorganisaatiossa hel-
potti aineiston hankintaa sekä sen ymmärtämistä. Tutkijalla oli myös ase-
mansa perusteella mahdollisuus perehtyä kunnan valmiussuunnitelmaan, 
joka on salainen asiakirja. Kunnasta saatua aineistoa peilattiin valtionhal-
linnon, Suomen Kuntaliiton ja muiden kuntien vastaaviin asiakirjoihin. 
Aineiston analyysissa hyödynnettiin myös kunnille suunnattujen valmius-
kurssien luentoja, joihin tutkija on poikkeusolojen tiedotuspäällikön omi-
naisuudessa osallistunut. Tästä oli erittäin suurta hyötyä tutkimuksen te-
kemisessä. 
 
Toinen aineisto kerättiin kyselyllä, jonka avulla täydennettiin edellisen 
vaiheen aineistoa. Kyselyssä vastaukset jätettiin avoimiksi, sillä niitä ei 
haluttu millään tavoin rajata. Kyselyn kohderyhmäksi valittiin palvelukes-
kusten johtajat ja johtava ylilääkäri. Katsottiin, että valitulta kohderyhmäl-
tä saadaan riittävät vastaukset esitettyihin kysymyksiin, sillä kukin heistä 
vastaa oman hallinnonalansa viestinnästä. Kyselyn laajentamisesta muu-
hun henkilöstöön ei uskottu tuovan lisäarvoa tutkimukseen. Kysymysten 
ymmärtämisessä ei huomattu ongelmia. Asetetut kysymykset pohjautuivat 
Suomen Kuntaliiton julkaisemaan KISA-pikatestiin, jota on Suomessa ai-
emmin testattu. 
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Suuronnettomuusharjoituksen havainnointi muodosti tutkimuksen kol-
mannen aineiston. Havainnointi sopi aineiston keruumenetelmäksi, sillä 
sen avulla saatiin välitöntä ja suoraa informaatiota kunnan kriisiviestinnäs-
tä käytännössä. Harjoitus ei luonnollisesti antanut aivan todellista kuvaa 
kunnan kriisiviestinnän toimivuudesta käytännössä johtuen harjoituksen 
ennakkotiedottamisesta. Tästä huolimatta harjoituksen avulla saatuja tu-
loksia pidettiin kohdeorganisaatiossa tärkeinä ja niistä on hyötyä toimin-
nan kehittämisessä. Havainnointia suoritti viisi tarkkailijaa, joista neljä oli 
kunnan omaa henkilöstöä ja yksi aluepelastuslaitoksen valmiuspäällikkö. 
Tarkkailijoiden raporteista ja tilannekuvista laadittiin yhteenvetoraportti, 
joka tehtiin heti harjoitusta seuraavana aamuna, jolloin tapahtumat olivat 
vielä tuoreessa muistissa. Tutkija oli aktiivisesti harjoituksessa mukana 
sen suunnitteluvaiheesta loppuyhteenvetoon saakka. Havainnoinnin luotet-
tavuutta heikensi tarkkailijoiden mahdollinen subjektiivisuus. Tarkkailijat 
saattoivat kiinnittää huomioita eri asioihin. Toinen piti merkittävänä jo-
tain, johon toinen ei edes kiinnittänyt huomiota. Ennakko-oletukset, tark-
kailija aikaisemmat kokemukset, mieliala ja aktivaatiotaso vaikuttavat 
myös havaintojen tekemiseen. (vrt. Eskola & Suoranta 1998, 102 - 103.) 
 
Tutkimuksessa kerättyjen aineistojen pohjalta tehtiin kunnan kriisiviestin-
nän nykytilasta yksinkertainen SWOT-analyysi, jonka pohjalta laadittiin 
kehittämiskohteet, mikä oli tämän tutkimuksen yksi tärkeimmistä tavoit-
teista. SWOT-analyysin heikkoutena on työn jääminen puolitiehen, jos 
vahvuuksien, heikkouksien, mahdollisuuksien ja uhkien määrittelyn jäl-
keen ei tehdä johtopäätöksiä eikä suunnitella toimenpiteitä. Analyysin te-
keminen on vasta alku organisaation tilan ja toiminnan kehittämisessä. 
Analyysin perusteella tehdyt johtopäätökset tulee siirtää vielä toimintaan. 
(Etälukio 2009.) SWOT-analyysin avulla määritellyistä 
kehittämiskohteista johdettiin tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttami-
seksi. 
 
Tutkimuksen luotettavuuteen on saattanut vaikuttaa tutkijan subjektiivinen 
näkemys tutkittavasta kohteesta. Tätä on pyritty vähentämään pyytämällä 
SWOT-analyysistä ja kehittämisehdotuksista kommentit tutkimuksen 
alussa mainitulta työryhmältä. Tosin niin työryhmän jäsenet kuin tutkija-
kin toimivat kohdeorganisaatiossa.  Voi olla, että ulkopuolinen tutkija olisi 
päätynyt hieman toisiin johtopäätöksiin. 

5.2 Jatkotoimia 

Kangasalan kunta osallistuu ensi syksynä maakunnalliseen valmiusharjoi-
tukseen, jossa kriisiviestintä on yksi osa-alue. Harjoitus tarjoaa hyvän 
mahdollisuuden jatkaa tämän tutkimuksen käynnistämää kehitystyötä. 
 
Tässä tutkimuksessa keskityttiin kunnan kriisiviestintävalmiuksiin proses-
sinäkökulmasta. Tutkimus oli rajattu niin, että kunnan ja sen ulkoisen toi-
mintaympäristön välistä viestintää tarkasteltiin vain rajoitetulta osin. Tut-
kimuksen laajentaminen ulkoisiin sidosryhmiin todennäköisesti nostaisi 
uusia asioita ja kehittämisajatuksia kunnan kriisiviestinnän tehostamiseksi.   
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Teknologian nopea kehitys tuo jatkuvasti uusia välineitä myös viestintään. 
Yksi tutkimusaihe voisi olla uusimman teknologian tarjoamat mahdolli-
suudet kunnan kriisiviestinnän näkökulmasta.  

5.3 Lopuksi 

Kriisitilanteet tulevat yllättäen, joten organisaation on varauduttava niihin 
ja suunniteltava toimintaansa niiden varalta. Kriisin ilmaantuessa tilanne 
on saatava nopeasti hallintaan myös viestinnän osalta. Tämä edellyttää en-
nakkoon laadittua strategiaa ja suunnitelmia. Kun perusta on hyvin raken-
nettu, on arkityö helpompaa, toteaa Åberg (2000, 245). Onnistunut kriisi-
viestintä edellyttää suunnittelua, kirjallisia toimintaohjeita ja harjoittelua, 
mutta myös joustavuutta ja valmiutta sopeuttaa toiminta tilanteen vaati-
musten mukaan 
 
Tehokkaalla viestinnällä on merkittävä rooli kriisitilanteiden hallinnassa. 
Tämä kävi selväksi esimerkiksi Nokian vesikriisin yhteydessä. Huhtikuus-
sa 2009 ilmestyneen Onnettomuustutkintakeskuksen raportin mukaan No-
kian kaupungin varautuminen erityistilanteiden viestintään oli niukkaa. 
Kiitosta raportissa annetaan ainoastaan puolustusvoimien ja Vapaaehtoi-
sen pelastuspalvelun toiminnasta. (Aamulehti 2009) 
 
Kunnalta edellytetään tehostettua viestintää, silloin kun ihmisten henki, 
terveys, omaisuus tai ympäristö on vaarassa.  Tiedontarve on suuri, jos ti-
lanne on poikkeuksellinen ja tapahtuma koskettaa suuria ihmisjoukkoja. 
Kuntalaiset on pidettävä jatkuvasti ajan tasalla tilanteen kehittymisestä, ja 
heille on kerrottava päätöksistä sekä välitettävä toimintaohjeita.  
 
Hyvin järjestetty ja hoidettu normaaliolojen viestintä luo edellytykset 
myös kriisitiedotuksen onnistumiselle. Kunnan viestintä perustuu normaa-
liaikojen viestinnän periaatteisiin ja toimintamalleihin myös kriisitilanteis-
sa.  
 
Reima T. A. Luoto (2000, 91) määrittelee kriisiviestinnän seuraavasti:  
 

Poikkeusolojen ja kriisitilanteiden viestintä ei ole mitään 
muuta kuin normaaliajan viestinnän jatkamista ulkonaisesti 
muuttuneissa olosuhteissa, jolloin on otettava huomioon ti-
lanteen vaatimat erityistoimenpiteet. Viestinnän onnistumi-
sen edellytykset luodaan normaalioloissa; ellei se toimi sil-
loin, ei se toimi kriisitilanteessakaan. 

 
 
Hyvin hoidetulla viestinnällä ei voida estää kriisiä, mutta usein sillä voi-
daan vähentää kriisin vaikutuksia ja mikä tärkeintä monissa tapauksissa 
estää sen paheneminen. 
  



Kolarihoidosta hallittuun kriisiviestintään? 
 
 

 
56 

LÄHTEET 
 

Elektroniset lähteet: 
 
Aamulehti 2007a. Nokian kaupunginjohtaja: Vedestä tiedottaminen 
myöhästyi. Julkaistu  2.12.2007. 
http://www.aamulehti.fi/teema/nokianvesi/56915.shtml. Luettu 7.9.2008 
 
Aamulehti 2007b. Nokia tyri tiedottamisen vesiasiassa. Julkaistu 
01.12.2007. 
http://www.aamulehti.fi/teema/nokianvesi/56918.shtml. Luettu 7.9.2008 
 
Aamulehti 2009. Nokian ankara oppiläksy. Julkaistu 4.4.2009 
http://www.aamulehti.fi/teema/paakirjoitukset/nokian-ankara-
oppilaksy/138737. Luettu  4.4.2009 
 
Etälukio 2009. Yrittäjyysväylä. 2.2.5 Synteesi. Opetushallitus. 
http://www2.edu.fi/yrittajyysvayla/?page=223. Luettu 12.3.2009 
 
FINLEX 2008. Lainsäädäntö. http://www.finlex.fi/fi/laki/ Luettu 5.1.2009 
 
Jyväskylän yliopisto 2008. Verkkomateriaali. Johdatus viestintätieteisiin. 
Yhteisöviestinnän perusteet. 
http://www.uta.fi/viesverk/johdviest/luento1.html. Luettu 5.8.2008 
 
Kriisijohtaminen ja viestintä. Tapaus Nokian vesikriisi. 2008. 
Verkkojulkaisu. Suomen Kuntaliitto. Luettu 15.1.2009 
http://hosted.kuntaliitto.fi/intra/julkaisut/pdf/p081117093234T.pdf 
 
Lehtonen, J. 2003. Yhteisöviestinnän perusteet -verkko-oppimateriaali. 
Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos..  
URL: http://www.viesti.jyu.fi/oppimateriaalit/yviperust/ 
http://www.jyu.fi/viesti/verkkotuotanto/yviperust/artikkelit/organisaatio_ja
_toimintaymparisto.html. Luettu 15.8.2008 
 
Linturi 2003. Virtuaaliammattikorkeakoulu. Ylemmän AMK- tutkinnon 
metodifoorumi 
https://www.amk.fi/opintojaksot/0709019/1193463890749/119346415877
8/1194360111832/1194360447229.html.stx. Luettu 23.8.2008 
 
MTV3 2007a. Nokian saastuneella vedellä mahdollisesti jo kolme uhria. 
Julkaistu 19.12.2007, 
http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/arkistot/kotimaa/2007/12/59303
0. Luettu 7.9.2008 

 
MTV3 2007b. Sisäministeriöltä pyyhkeitä Nokian kriisiviestinnälle. 
Julkaistu 19.12.2007.  
http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/arkistot/kotimaa/2007/12/59289
8. Luettu 6.8.2008 
 

http://www.aamulehti.fi/teema/nokianvesi/56918.shtml.%20Luettu%207.9.2008
http://www.aamulehti.fi/teema/paakirjoitukset/nokian-ankara-oppilaksy/138737
http://www.aamulehti.fi/teema/paakirjoitukset/nokian-ankara-oppilaksy/138737
http://www2.edu.fi/yrittajyysvayla/?page=223
http://www.finlex.fi/fi/laki/
http://hosted.kuntaliitto.fi/intra/julkaisut/pdf/p081117093234T.pdf
http://www.jyu.fi/viesti/verkkotuotanto/yviperust/artikkelit/organisaatio_ja_toimintaymparisto.html
http://www.jyu.fi/viesti/verkkotuotanto/yviperust/artikkelit/organisaatio_ja_toimintaymparisto.html
https://www.amk.fi/opintojaksot/0709019/1193463890749/1193464158778/1194360111832/1194360447229.html.stx
https://www.amk.fi/opintojaksot/0709019/1193463890749/1193464158778/1194360111832/1194360447229.html.stx
http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/arkistot/kotimaa/2007/12/592898.%20Luettu%206.1.2008
http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/arkistot/kotimaa/2007/12/592898.%20Luettu%206.1.2008


Kolarihoidosta hallittuun kriisiviestintään? 
 
 

 
57 

SM 2003. Sisäasiainministeriön julkaisut 12/2003 .Räjähdys 
Kauppakeskus Myyrmannissa. Sisäasiainministeriön asettaman 
tutkijaryhmän raportti. http://www.intermin.fi/julkaisu/kauppakeskus. 
Luettu 8.12.2008 
 
Suomen Kuntaliitto 2007. Kuntien viestintä. Tutkimukset ja selvitykset 
http://www.kunnat.net/k_peruslistasivu.asp?path=1;29;355;768. Luettu 
15.9.2008 
 
Suomen Kuntaliitto 2008. Kuntien viestinnän seuranta ja arviointi.  KISA-
hanke. 
http://www.kunnat.net/k_peruslistasivu.asp?path=1;29;355;741;113382. 
Luettu  5.1.2008. 
 
YLE 2008. Kotimaan uutiset. Nuorukainen ampui kymmenen ihmistä 
Kauhajoella. Julkaistu 23.9.2008.  
http://www.yle.fi/uutiset/kotimaa/2008/09/nuorukainen_ampui_kymmene
n_ihmista_kauhajoella_359044.html. Luettu 8.12.2008 
 
YLE 2007. Kotimaan uutiset. Ministeriön mielestä Nokia epäonnistui 
hätätiedottamisessa. Julkaistu 05.12.2007. 
http://www.yle.fi/uutiset/kotimaa/oikea/id76769.html. Luettu 7.9.2008       
 
 
 
Painetut lähteet: 
 
Aula, P. 1999. Organisaation kaaos vai kaaoksen organisaatio? 
Dynaaminen organisaatioviestinnän teoria. Helsinki. Loki-kirjat. 
 
Aula, P. (toim.) 2008. Kivi vai katedraali. Organisaatioviestintä teoriasta 
käytäntöön. Infor Oy. WS Bookwell. Porvoo.  
 
Eskola, J. & Suoranta, J. 1998 Johdatus laadulliseen tutkimukseen. 
Vastapaino. Tampere. 
 
Hirsjärvi, S, Remes, P. & Sajavaara, P. 1997. Tutki ja kirjoita (3. p.). 
Helsinki. Kirjayhtymä. 
 
Hirsjärvi, S, Hurme, H. 2000. Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun 
teoria ja käytäntö. Helsinki: Yliopistopaino.  
 
Huhtala  H. & Hakala S. 2005. Tiedonkulku ja viestintä Aasian 
hyökyaaltokatastrofissa. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2005. 
Valtiohallinnon viestintä 2007 –jatkohanke. Helsingin yliopisto. 
Viestinnän tutkimuskeskus CRC. 
 
Huhtala H. & Hakala S. 2007. Kriisi ja viestintä. Hakapaino. Helsinki. 
 

http://www.intermin.fi/julkaisu/kauppakeskus
http://www.kunnat.net/k_peruslistasivu.asp?path=1;29;355;768
http://www.kunnat.net/k_peruslistasivu.asp?path=1;29;355;741;113382
http://www.yle.fi/uutiset/kotimaa/oikea/id76769.html


Kolarihoidosta hallittuun kriisiviestintään? 
 
 

 
58 

Isohookana, H. 2007. Yrityksen markkinointiviestintä.  WS Bookwell Oy. 
Juva 2007 
 
Ikävalko, E. 1999. Käytännön tiedottaminen: Yhteisöviestinnän käsikirja. 
4. painos. Inforviestintä Oy. Jyväskylä 
 
Juholin, E. ja Kuutti, H. 2003. Mediapeli. Anatomia ja keinot. Infor Oy. 
 
Juholin, E. 1999, Sisäinen viestintä. Inforviestintä Oy. Helsinki. WSOY 
 
Karhu, M. & Henriksson, A. 2008. Skandaalit & katastrofit käytännön 
kriisiviestintäopas. Otavan kirjapaino Oy. Keuruu 2008. 
 
Kortejärvi-Nurmi, S. & Kuronen, M-L. & Ollikainen, M. 2008. Yrityksen 
viestintä. 5.uudistettu painos. Edita Prima Oy. Helsinki 2008. 
 
Kunnan viestintä. 2004. Suomen Kuntaliitto. Hakapaino Oy. Helsinki 
 
Kuntien viestintätutkimus 2005. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. 1. 
painos 
 
Lehtonen, J. 1999. Kriisiviestintä. Mainostajien liitto. Ykkös-Offset. 
Vaasa   
 
Luoto. R. T. A. 2000. Viestintäjohtaminen kuntahallinnossa. Gummerus 
Kirjapaino Oy. Jyväskylä 2000. 
 
Metsämuuronen, J. 2008. Laadullisen tutkimuksen perusteet. 3. uudistettu 
painos. Gummerus kirjapaino Oy. 
 
Saarela-Kinnunen, M. & Eskola, J. 2001: Tapaus ja tutkimus = 
tapaustutkimus? Teoksessa Aaltola, J. & Valli, R. (toim.) Ikkunoita 
tutkimusmetodeihin I - Metodin valinta ja aineistonkeruu: Virikkeitä 
aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-Kustannus, 158-169 
 
Siukosaari, A. 1999. Yhteisöviestinnän opas. Yrityksen, järjestön, 
laitoksen, julkishallinnon yksikön ja muun yhteisön yhteydenpito ja 
tiedotustoiminta. Tietosanomat Oy. Hakapaino. Helsinki 
 
Syrjälä, L. & Numminen, M. 1988. Tapaustutkimus kasvatustieteessä. 
Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia nro 51. Oulu. 
 
Oulasvirta, L &Brännkärr, C. 2001. Toimiva kunta. Kuntakoulutus Oy. 
Tummavuoren Kirjapaino Oy. Vantaa 
 
Puro, J-P. 2004. Onnistu viestinnässä WS Bookwell Oy. Juva 2004 
 
 
Puolustustilalaki 1083/1991 
 



Kolarihoidosta hallittuun kriisiviestintään? 
 
 

 
59 

Valmiuslaki 1080/1991 
 
Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 15/2007. Valtionhallinnon viestintä 
kriisitilanteissa ja poikkeusoloissa. 
 
Vilka, H  ja Airaksinen, T.  2004, Toiminnallinen opinnäytetyö. Tammi. 
Helsinki 
 
Åberg, L. 1999. Viestinnän strategiat. 2. painos. Inforviestintä. WSOY- 
Kirjapainoyksikkö Juva. 
 
Åberg, L. 2000. Viestinnän johtaminen. Inforviestintä. Otavan Kirjapaino. 
Keuruu. 
 
Åberg, L. 2002. Esimiehen viestintäopas: riemua johtamiseen! 5. painos. 
Inforviestintä. Helsinki 
 
 
Muut lähteet 
 
Kangasalan kunnan tiedotusperiaatteet 1997 
 
Kangasalan kunnan poikkeusolojen tiedotussuunnitelma 2001 
 
Kangasalan kunnan valmiussuunnitelma 2008 
 
Kangasalan kunnan viestintästrategia 2001 
 
Kunnan varautumisen peruskurssi 1.-3.4.2008. Luentomateriaali ja 
muistiinpanot. Pelastusopisto. Tampere 
 
Kuntien tiedotuspäälliköiden valmiuskurssi. 28.8.2008. Luentomateriaali 
ja muistiinpanot. Pelastusopisto. Pori 
 
Lehtonen, M. 2008. Tampereen aluepelastuslaitoksen valmiuspäällikkö. 
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän päätös 19.12.2008 § 165.  
 
Ohje viranomaistiedotusten lähettämisestä. Valmiusohje 1/2004. Liikenne- 
ja viestintäministeriö. 
 
Vesihuoltolaitoksen kriisiviestintäohje 2009, Vesi- ja 
viemärilaitosyhdistys. 
 
Yetts - Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategia. 
Valtioneuvoston periaatepäätös 23.11.2006. Puolustusministeriö 



Kolarihoidosta hallittuun kriisiviestintään? 
 
 

 
 

LIITE 1 
KRIISIVIESTINTÄKYSELY 
 
 
 

1. Onko palvelukeskuksessa/palvelualueella  
a) kirjalliset ohjeet kriisitiedottamisesta?      
b) milloin ohje on päivitetty?                        

 
       
2. Onko palvelukeskuksen/-alueen tiedotusvastuut määritelty?   

Jos on, niin kerro lyhyesti miten: 
 

 
3. Ovatko tiedottamisesta vastuussa olevat henkilöt saaneet tiedottamiseen liittyvää 

koulutusta? 
 
 
4. Jos kriisi koskettaa useampaa kunnan palvelukeskusta/-aluetta, onko tiedotuksen 

yhteistyöstä/vastuista sovittu? 
 
 

5. Kuinka tiedotetaan (mitä kanavaa käytetään) 
a) palvelukeskuksen/-alueen sisällä?   
b) muille palvelukeskuksille/-alueille?  
c) erityisryhmille?  
d) tiedotusvälineille?  

 
 
6. Päivitetäänkö em. ryhmien yhteystietoja säännöllisesti ja jos, niin kuka vastaa 

päivityksestä? 
 
 
7. Mitkä ovat mielestäsi suurimmat ongelmakohdat/haasteet palvelukeskuksesi/-

alueesi kriisiviestinnässä? 
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LIITE 2 
KANGASALAN KUNNAN KRIISIVIESTINTÄOHJE 
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 Johdanto 
 
Kriisitilanteissa tehokkaalla viestinnällä varmistetaan lisävahinkojen ja 
suuremman vaaran syntyminen. Tiedottamisella voidaan antaa tarvittavia 
toimintaohjeita ja vähentää huhujen aiheuttamaa epävarmuutta. On kui-
tenkin muistettava, että vähäpätöisen kriisin liian innokas tiedottaminen 
saattaa aiheuttaa turhaa hälyä. 
 
Kriisitilanteissa noudatetaan kunnan yleisiä viestintäohjeita ja käytäntöjä. 
Tämän ohjeen tarkoituksena on toimia yleisohjeena erilaisissa kriisitilan-
teissa. Yksityiskohtaisemmat toimintaohjeet ilmenevät palvelukeskuksien 
omista valmiussuunnitelmista ja ohjeista. 
 
Häiriötilanteet eli kriisit ovat äkillisiä tilanteita, jotka uhkaavat vakavasti 
kunnan toimintaedellytyksiä tai muuta etua. Näissä häiriötilanteissa toimi-
taan viranomaisten normaalein toimintavaltuuksin. 
 
Kuntaa koskettavia kriisitilanteita voivat olla mm. 
- onnettomuudet: tulipalot, liikenneonnettomuudet yms. 
- rajut sääilmiöt: rankkasateet, tulvat, kuivuus 
- häiriöt palveluissa: sähkön-, veden- tai lämmönjakelu  
- talouskriisit: erilaiset eturistiriidat, väärinkäytökset  
- henkilöstökriisit: irtisanomiset, työtaistelut 
- mediakriisit: virheelliset uutiset, harkitsemattomat lausunnot 
- rikokset, väkivallanteot 
 
Poikkeusoloissa (valmiuslaki 1080/91) kunnan kriisiviestintä keskitetään 
poikkeusolojen johtoryhmälle, jota johtaa kunnanjohtaja. Poikkeusoloissa 
noudatetaan kunnan valmiussuunnitelmia.  
 

 Toimintaperiaatteet kriisiviestinnässä 
 
Tärkeää kriisitilanteen tiedottamisessa on 
- aktiivisuus: tiedotetaan nopeasti ja harkitusti, pidetään aloite tiedot-

tamisesta omissa käsissä 
- avoimuus ja selkeys: kerrotaan ymmärrettävästi varma tieto 
- luotettavuus ja oikeellisuus: tiedotetaan totuudenmukaisesti, ei ar-

vailla, ei vähätellä eikä syyllistetä, seurataan julkisuutta ja korjataan 
mahdolliset virheet 

- jatkuvuus ja johdonmukaisuus: tiedotetaan niin kauan kuin tilanne 
vaatii, säännöllisin väliajoin ja aina kun jotain uutta ilmenee 

- eettisyys ja vastuullisuus: muistetaan vaitiolovelvollisuus ja turvataan 
uhrien/omaisten yksityisyydensuoja, omaisille tiedottamisesta huoleh-
tii viranomainen. 

  



Kolarihoidosta hallittuun kriisiviestintään? 
 
 

 
 

Kun sinua haastatellaan 
- valmistaudu haastatteluun 
- pysy tosiasioissa 
- voit myös vastata: ”En tiedä, mutta otan selvää.” 
- käytä yleiskieltä ja vältä ammattisanastoa 
- oikaise heti väärä tieto 
- ole asiallinen ja myönteinen 
- kunnioita uhrien ja lähiomaisten yksityisyyttä 
 
Älä missään tilanteessa 
- valehtele äläkä vääristele  
- arvaile äläkä syyttele 
- sano: ”En kommentoi.” 
- anna haastattelijan panna sanoja suuhusi 
- menetä malttiasi. 

 
 Toiminta kriisitilanteissa 
 

Onnettomuustilanteissa tiedotusvastuu kuuluu aina pelastustointa johtaval-
le viranomaiselle (pelastuslaitos tai poliisi). Sen tehtävänä on kertoa tapa-
uksen syistä, kehittymisestä, seurauksista sekä ilmoittaa onnettomuuden 
uhrien lähiomaisille. Kunnan tehtävänä on avustaa pelastusviranomaisia 
tiedottamisessa ja välittää kuntalaisille mahdollisia turvallisuus- ja toimin-
taohjeita. 

 
 

1) Soita 112 
- kerro kuka olet ja mistä soitat 
- kerro mitä tapahtui, missä ja milloin 
- vastaa esitettyihin kysymyksiin 
- toimi annettujen ohjeiden mukaan 
- älä lopeta puhelua ilman lupaa. 

 
 

2) Ilmoita esimiehelle 
Esimiehen tehtävä on analysoida tilanne ja kriisin luonteesta riippuen tie-
dottaa siitä eteenpäin. Mikäli et tavoita ketään esimiehistäsi, ota yhteys 
tämän ohjeen takakannessa näkyviin numeroihin. 
 
 
3) Kirjaa toimenpiteet  
Kirjaa ylös kaikki tapahtumaan liittyvät yhteydenotot ja tekemäksi toi-
menpiteet. Mallilomake on tämän ohjeen liitteenä (liite 1). 
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 Kriisiviestinnän keinot 
 
Sisäisellä tiedottamisella turvataan tiedonsaanti kuntaorganisaation sisäl-
lä. Sisäisen tiedottamisen piiriin kuuluvat henkilöstön lisäksi luottamus-
henkilöt. 
 
Sisäisen tiedottamisen keinot: 
- puhelin 
- sähköposti 
- intranet (otetaan käyttöön 2009) 
- tiedotteet 
- tiedotustilaisuudet 
- kokoukset, palaverit 
- ilmoitustaulut 
- lähetti 
 
Ulkoisella tiedottamisella informoidaan yleisöä, tiedotusvälineitä, eri vi-
ranomaisia ym. sidosryhmiä tapahtuneesta, annetaan tarvittavia toiminta-
ohjeita ja pyritään ehkäisemään huhujen leviäminen.  
 
Ulkoiset tiedottamisen keinot: 
- lehdet (etenkin paikallislehdet) 
- radio, tv, teksti-tv 
- internet, sähköposti 
- puhelin, faksi 
- tiedotustilaisuudet 
- tiedotteet 
- julkiset ilmoitustaulut (kirjastot, kaupat ym.) 
- väestöhälyttimet 
- kaiutinautot 
- lähetit 
 
Kuntalaisille tiedotettaessa avainasemassa ovat tiedotusvälineet, joiden 
yhteystiedot löytyvät puhelinvaihteesta ja intranetistä. Tiedotusvälineiden 
lisäksi koulut, päiväkodit ym. kunnan laitokset tarjoavat nopean tiedotus-
kanavan koteihin.  
 
Tiedottamisessa on muistettava huomioida myös erityisryhmät, mat-
kailijat ja loma-asukkaat! 
 
Tiedote (malli liite 2) 
Tiedotteen pituus on korkeintaan yksi sivu. Mahdolliset muut tilannekat-
saukset, lisäselvitykset ym. annetaan erillisinä liitteinä. Tiedotteen laadin-
taan ja jakeluun saa apua hallinnosta (yhteystiedot takakannessa). 
 
Otsikko: lyhyesti mitä on tapahtunut ja missä? 
 



Kolarihoidosta hallittuun kriisiviestintään? 
 
 

 
 

Sisältö: 
- tiedotteen päivämäärä ja kellonaika  
- julkaisuvapauden ajankohta 
- mitä on tapahtunut, missä ja milloin  
- mitä mahdollisia seurauksia tilanteesta on 
- mitä tapahtuneelle tullaan tekemään 
- mahdolliset turvallisuusohjeet yleisölle 
- missä ja milloin on mahdollinen tiedotustilaisuus 
- lisätietojen antajan nimi ja yhteystiedot 

 
Viranomaistiedotteen (hätätiedote tai muu viranomaistiedote) julkaisemi-
sesta päättää aina viranomainen (poliisi, pelastuslaitos, säteilyturvakeskus 
jne.). Tiedote lähetetään hätäkeskuksen kautta radioon ja televisioon jul-
kaistavaksi. Hätätiedote annetaan, jos ihmishenkiä on vaarassa tai huomat-
tavat omaisuus –tai ympäristövahingot uhkaavat. Muu viranomaistiedote 
annetaan silloin, kun on kyse ihmisten tai omaisuuden suojelemisesta, ja 
jolloin uhka ei ole välitön. 
 
Tiedotustilaisuuden järjestelyohjeita: 
 
- Järjestä tilaisuus mahdollisimman nopeasti. 
- Sovi yhteyshenkilö tiedotusvälineitä varten. 
- Huolehdi, että toiminnasta vastuussa olevat henkilöt tulevat paikalle ja 

että heillä on ajantasaiset tilannetiedot. 
- Varaa tila, jossa kaikilla on esteetön näkö- ja kuuloetäisyys puhujiin. 
- Testaa av-välineistön toimivuus etukäteen. 
- Pidä kiinni aikataulusta, tilaisuuden kesto ei saisi ylittää 1 tuntia. 
- Sovi etukäteen kuka vetää tilaisuuden ja jakaa puheenvuorot. 
- Varaa tiedote- ja kuvamateriaalia riittävästi. Materiaalin voi jakaa heti 

alussa tai se voi olla pöydällä vapaasti otettavissa. 
- Ilmoita seuraavan tiedotustilaisuuden ajankohta. 
- Varaa tilaisuuden jälkeen toimittajille mahdollisuus lyhyeen henkilö-

kohtaiseen haastatteluun. 
 

Tilanteen laajuudesta riippuen voidaan perustaa erillinen tiedotuspiste, jo-
hon tulevat kyselyt ohjataan ja joka huolehtii tiedotteiden jakamisesta. Jär-
jestelyapua voi pyytää hallinnosta. 
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 Viestintävalmiuksista huolehtiminen 
 

Palvelukeskusten on varauduttava kriisitilanteisiin sekä toiminnan että vä-
lineiden osalta. Toimintavalmius on pyrittävä takaamaan kaikissa tilanteis-
sa.  
 
Viestintävastuut ja viestinnän käytännön organisointi on oltava selvillä 
kaikissa yksiköissä. Palvelukeskusten omista toimintaohjeista on käytävä 
ilmi ne tilanteet, joista on ilmoitusvelvollisuus muille viranomaisille (ke-
nelle ilmoitus on tehtävä ja kuka sen tekee). Kukin ministeriö on määritel-
lyt oman toimialansa piiriin kuuluvat ilmoitusvelvollisuuden alaiset asiat. 
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                                                                                                                     (liite 1) 
KANGASALAN KUNTA                   TOIMINTAPÄIVÄKIRJA sivu___ 
 
 
Palvelukeskus _______________________                  pvm.______    

 
Nro Aika Tapahtuma Toimenpiteet 
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                                                                                                                       (liite 2) 

KANGASALAN KUNTA                         TIEDOTE  nro ____   pvm.____  klo 
____  
                                  
Palvelukeskus                                               Julkaisuvapaa            pvm ____  klo 
____ 
 
 
Tapahtuma: 

 
Mitä on tapahtunut esim. tulipalo, liikenneonnetto-
muus, tulva 
 

Tapahtumapaikka: Osoitetiedot 
 

Tapahtuma-aika: Päivämäärä ja kellonaika 
 

Tilannetiedot: Lyhyt selvitys tapahtumien kulusta ja tämän hetkises-
tä tilanteesta 
 

Henkilövahingot: Tiedot mahdollisista henkilövahingoista,  
ei henkilöiden nimiä näkyviin! 

 
Muut vauriot: Omaisuuteen  yms. kohdistuneet vauriot 

 
 

Turvallisuusohjeet: 
 

Mahdolliset yleisön turvallisuuteen liittyvät 
toimintaohjeet 

Muut tiedot: Vaikutukset palveluihin, liikkumiseen alueella jne. 
 

Arvio tilanteen kestosta:  
 

Lisätietoja: Henkilön virka-asema, nimi ja yhteystiedot 
 

Aiemmin annetut 
tiedotteet: 

Päivämäärä ja kelloaika 
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Yhteystietoja  
 

Hallinto 
Apulaiskunnanjohtaja Reijo Riekkola 044 023 xxxx 
Hallintojohtaja Jonna Sillman-Sola  050 364 xxxx 
Johdon sihteeri Marja Mielonen 050 372 xxxx 
Atk-päällikkö Hannu Sipola 050 550 xxxx 
 
Kotisivujen ylläpito: 
Tutkimussihteeri Kyllikki Aho 040 094 xxxx 
Tutkimussihteeri Tarja Ruukala 040 083 xxxx 
 
Sosiaali- ja terveyskeskus 
Perusturvajohtaja Raija Harju 050 380 xxxx 
Johtava ylilääkäri Tuuli Löfgren 050 303 xxxx 
 
Sivistyskeskus 
Sivistystoimenjohtaja Leena Pajukoski 050 550 xxxx 
Hallintopäällikkö Marita Kakriainen 050 598 xxxx 
 
Tekninen keskus 
Johtava rakennustarkastaja Mikko Ilkka 050 550 xxxx 
Rakennuspäällikkö Arja Lehto 050 067 xxxx 
Rakennuspäällikkö Merja Saarilahti 050 550 xxxx 
Vesilaitoksen johtaja Antti Kytövaara 050 598 xxxx 
Käyttöpäällikkö Kimmo Suonperä 050 406 xxxx 
Ympäristöpäällikkö Anna-Maija Hallikas 050 351 xxxx 
Ympäristötarkastaja Tarja Riitamaa 050 550 xxxx 
 
Työntekijävarallaolija 050 550 xxxx 
Työnjohtovarallaolija 050 570 xxxx  



Kolarihoidosta hallittuun kriisiviestintään? 
 
 

 
 

LIITE 3 
 
SUURONNETTOMUUSHARJOITUKSEN ARVIOINTIRAPORTTI 

 
           

TYTTI 2008 PIRKANMAAN SUURONNETTOMUUSHARJOITUS      

18.9.2008           

           

           
TYTTI 2008 PIRKANMAAN SUURONNETTOMUUSHARJOITUKSEN ARVIOINTI JA 
RAPORTOINTI, KANGASALAN KUNTA 

           

           

HARJOITUKSEN TAVOITTEET     

 1. TILANNEKUVAN YLLÄPITÄMINEN       

 2. JOHTORYHMÄN TOIMINNAN TESTAAMINEN      

 
3. OLEMASSA OLEVIEN SUUNNITELMIEN JA OHJEISTUSTEN 
TESTAAMINEN  

 4. TIEDONKULUN TESTAAMINEN       

           

           

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA ARVIOIDAAN TOIMINTAPÄIVÄKIRJOJEN POHJALTA  

           

MUUT HARJOITUKSEEN OSALLISTUVAT VIRANOMAISET JA YHTEISTYÖKUMPPANIT  

HUOLEHTIVAT OMASTA ARVIOINNISTAAN.       

           

HARJOITUKSESSA KÄYTETÄÄN ARVIOINNISSA MUUN MUASSA TARKKAILIJOITA.  

           

           

SUURONNETTOMUUSHARJOITUKSEN ARVIOINTI JA 
RAPORTOINTI 

ARVIOINTI asteikolla 1-
5 

       1- ei toimi    

1. TILANNEKUVAN YLLÄPITÄMINEN    2- toimii välttävästi 

( TEKNIIKKA, TOIMINTAMALLIT, TOTEUTUMINEN )   3- toimii tyydyttävästi 

       4- toimii hyvin   

       5- toimii kiitettävästi 

           

      1 2 3 4 5 

TIETOJEN KERUU               

Tapahtumaseuranta JORYssä         x   

Tapahtumaseuranta kunnan henkilöstöltä saatavan tiedon pohjal-
ta       x   

Tapahtumaseuranta muista lähteistä saatavan tiedon avulla   x       

Yhteydenotot muilta viranomaisilta       x     

Muu tapahtumaseuranta               

           

Muita huomioita Toimialojen keskinäinen toiminta vaatii selkeyttämistä.  

    

           

           

           

           

           

           



Kolarihoidosta hallittuun kriisiviestintään? 
 
 

 
 

      1 2 3 4 5 

TIETOJEN KIRJAAMINEN JA TALTIOINTI             

Tilannejaotustaulun ylläpitämi-
nen              

Toimintapäiväkirjan ylläpito            x 

Sähköpostien lajittelu esim. lähettäjätahoittain            

           

Muita huomioita Useampi sähköposti oltava käytössä 

    

           

      1 2 3 4 5 

TILANNEHUONEEN VALMISTELEMINEN         x   

AV-laitteet, faxi, sähköposti, puhelimet         

           

Muita huomioita ks. Edellinen 

    

           

      1 2 3 4 5 

MUUT TUKITEHTÄVÄT              

osoitteistot, kartat           x   

henkilöstön yhteystiedot            x 

muiden toimijoiden yhteystiedot        x     

kriisiviestintäohje               

           

Muita huomioita Puhelinnumeroiden päivitys. 

    

    

           

           

           

SUURONNETTOMUUSHARJOITUKSEN ARVIOINTI JA 
RAPORTOINTI 

ARVIOINTI asteikolla 1-
5 

       1- ei toimi    

1.  TILANNEKUVAN YLLÄPITÄMINEN    2- toimii välttävästi 

( TEKNIIKKA, TOIMINTAMALLIT, TOTEUTUMINEN )   3- toimii tyydyttävästi 

       4- toimii hyvin   

       5- toimii kiitettävästi 

           

      1 2 3 4 5 

TIETOJEN MERKITYKSEN ARVIOINTI       x     

JORYn toimintaan vaikuttavan tiedon         

poimiminen saadusta informaatiosta        

           

Muita huomioita Tiedonsaannin hitaus (potilasmäärät) 

    

           

      1 2 3 4 5 

TILANNEKUVAN AJANTASAISUUS             

Tilannekuvan yhdenmukaisuus JORY:ssa ja PEL-JOKE:ssa       x   

Tiedon siirtyminen JORY:sta PEL-
JOKE:een         x   

Tiedon siirtyminen PEL-JOKE:sta JORY:lle       x     

Tiedon siirtyminen kunnan henkilöstöltä JORY:lle          x 

Muiden yhteistyötahojen tiedon siirtyminen JORY:lle      x     
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Muita huomioita   

    

           

      1 2 3 4 5 

TILANTEEN KEHITTYMISEN ENNAKOINTI             

Saatujen tietojen arviointi ja järjestäminen         x     

JORY:n päätöksenteon ja toiminnan avuksi             

           

Muita huomioita Ennakoitiin neuvontapuhelin, ruokahuolto, vedenjakelu tms. 

    

           

      1 2 3 4 5 

TILANNETIETOJEN JA TILANNEKUVAN ESITTÄMINEN             
NIITÄ 
TARVITSEVILLE               

Tietojen muokkaaminen havainnolliseen esitysmuo-
toon            

Aikaan sidotun tilannekuvan dokumentointi            x 

Tilannekuvan muutosten esittäminen havainnollisesti             

Tilannekuvan jakelu               

           

Muita huomioita   

    

           

               

SUURONNETTOMUUSHARJOITUKSEN ARVIOINTI JA 
RAPORTOINTI 

ARVIOINTI asteikolla 1-
5 

       1- ei toimi    

2. JOHTAMISMALLIN TESTAAMINEN    2- toimii välttävästi 

( TEHTÄVÄT, TOIMINTAMALLIT, TOTEUTUMINEN )   3- toimii tyydyttävästi 

       4- toimii hyvin   

       5- toimii kiitettävästi 

           

JORY:N TOIMINNAN KÄYNNISTYMINEN        

      1 2 3 4 5 

Operaatiohallinnan vastuualueen tehtävien järjestelyt          x 

Tilannehallinnan vastuualueen tehtävien järjestelyt          x 

Tiedotuksen vastuualueen tehtävien järjestelyt          x 

Huollon vastuualueen tehtävien järjestelyt             

Viestityksen vastuualueen tehtävien järjestelyt          x 

Hallinnon vastuualueen tehtävien järjestelyt           x 

Turvallisuuden vastuualueen tehtävien järjestelyt            

Yhteystehtävien järjestelyt              

           

Muita huomioita Etukäteistiedottaminen selkeytti tehtäviä ja vastuualueita. 
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KOKO TILANTEEN YLEISJOHTAMINEN        

      1 2 3 4 5 

Tehtävien jakaminen               

Lisäavun tarve/saaminen              

Virka-avun pyytämi-
nen               

Pelastuspalveluorganisaation hälyttäminen             

Yhteisen tilannekuvan ylläpitäminen             

Tehtävien antaminen eri toimialoille             

Toiminnan yhteensovittaminen              

Tiedottaminen               

           

Muita huomioita   

    

    

    

           

           

VIESTILIIKENNE          

      1 2 3 4 5 

Poliisin ja JORY:n välinen viestiliikenne             

Lääkintäviranomaisen ja JORY:n välinen viestiliikenne          x 

Muiden toimijoiden ja viranomaisten sekä JORY:n välinen            

viestiliikenne               

PEL-JOKE:n ja JORY:n välinen viestiliikenne         x   

Kunnan henkilöstön ja JORYn välinen viestiliikenne            

           

Muita huomioita Viestien kuittaaminen PEL-JOKE:sta jäi saamatta. 
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LIITE 4 
 
 

POIKKEUSOLOJEN IEDOTUSSUUNNITELMAN LIITE 
 
 
POIKKEUSOLOT: SODAN UHKA, ASEELLINEN HYÖKKÄYS 
 

Tilannearvion mukaan 
- avataan infopiste tiedotusvälineille ja tiedotustilaisuudet määräajoin 
- avataan puhelinpalvelu yleisölle, vuorovaikutteiset internet-sivut 
- tilannetiedotukset kunnan kotisivuilla  

 
ASIA KOHDERYHMÄ TIEDOTUSKANAVA VASTUU 
Yleistiedotus Kuntalaiset Tiedotusvälineet 

Tiedotustilaisuudet 
Internet 

Sisäasianministeriö 
Lääninhallitus 
Kunnan johtoryhmä 
Vss-johtokeskus 

Vss-järjestelyt Vss-organisaatio 
Kuntalaiset 
Viranomaiset 
Yhteisöt 

Vss-organisaatio 
Tiedotusvälineet 
Tiedotustilaisuudet 
Internet 
Tiedotteet 

Vss-päällikkö 
Vss-johtokeskus 
Tiedotusyksikkö 
 

Käyttäytymistiedotteet 
- varautuminen 
- omatoiminen slu 
- hälyyttäminen 
- säännöstely 

Kuntalaiset 
Viranomaiset 

Vss-organisaatio 
Tiedotusvälineet 
Internet 
Sähköposti 

Vss-johtokeskus 
Toimialojen vastuu-
henkilöt 
Tiedotusyksikkö 

Suojajärjestelyt Vss-organisaatio 
Kuntalaiset 
Viranomaiset 
Laitokset ja yhteisöt 

Vss-organisaatio 
Tiedotusvälineet 
Tiedotustilaisuudet 
Internet 
Tiedotteet, sähköposti 

Vss-johtokeskus 
Tiedotusyksikkö 

Evakuointi 
 
Liikenne 

Vss-organisaatio 
Kuntalaiset 
Viranomaiset 

Vss-organisaatio 
Tiedotusvälineet 
Tiedotustilaisuudet 
Internet 
Tiedotteet 

Vss-johtokeskus 
Poliisi 
Toimialajohtajat 
Tiedotusyksikkö 

Huolto 
- ruokahuolto 
- terveydenhuolto 

Kuntalaiset 
Siirtyvä väestö 

Vss-organisaatio 
Tiedotusvälineet 
Tiedotustilaisuudet 
Internet 
Tiedotteet 

Vss-johtokeskus 
Toimialajohtajat 
Tiedotusyksikkö 

Tuho ja tilannetiedot Tiedotusvälineet 
Viranomaiset 

Vss-organisaatio 
Tiedotusvälineet 
Info-piste ja tiedotustilai-
suudet 
Sähköposti 

Pelastustoiminnan joh-
taja 
Poliisi 
Tiedotusyksikkö 

 
 
 
 
 
 

 
 


