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Mitä Turun viestinnässä 
tehtiin ja mitä siitä 
seurasi? 
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Turun puukotusisku
Viestintäammattilaisten

panos
pe 18.8.-su 20.8.2017

Perjantai 18.8.:
• Tieto viestintään radiosta kello 16.20. 
• Töissä 6 henkilöä
• Mitä tehtiin: 

• Tiedotteet: 
-kriisipäivystys käynnistyy 
-tapahtuneen kommenttitiedote kaupunginjohtajan 
sitaateilla
-Turku suruliputtaa lauantaina

• Verkkosivu: omien tiedotteiden ja tapahtuneen uutisointi 
poliisin tietojen perusteella.

• Somekanavat: L-S poliisin ja KRP:n viestinnän 
seuraaminen ja viestien jakaminen sekä omien uutisten 
välittäminen

• Muu: poliisin tiedotustilaisuuteen osallistuminen; median 
puheluihin vastaaminen

Lauantai 19.8.:
• Töissä 5 henkilöä  
• Mitä tehtiin: 

• Tiedotteet: 
-Hiljainen hetki kauppatorilla sunnuntaina
-Turkuun virtaa surunvalitteluja 

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

jakaminen sekä omien viestinnän välittäminen.
• Muu: poliisin tiedotustilaisuus; median kyselyihin 

vastaaminen

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

• Tiedotteet: 
-Päiväkotien ja koulujen valmiuksia käsitellä asiaa lisätty, 
myös Wilman kautta
-Kriisipäivystys jatkuu



Kaikki kaupungin kriisiviestintä tapahtuu seuraavassa järjestyksessä: 

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

vaihteeseen) 

2. tieto sosiaaliseen mediaan – Facebook ja Twitter 

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

4. tieto kaupungin muihin viestintäkanaviin  (tienvarsien digitaulut)

5. tieto medialle

6. tiedotustilaisuuden järjestelyt käyntiin

Turun kaupungin 
kriisiviestintäjärjestys

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


Kaikki kaupungin kriisiviestintä tapahtuu seuraavassa järjestyksessä: 

1. tieto henkilöstölle  kriisiviestintää ei käynnistetty, viestintämatriisia 

ei hälytetty, sisäisen viestinnän kriisinostoelementtiä ei käytetty ja 
viestintäjohtaja juoksi konsernihallinnon 1-5 kerrokset läpi ja etsi 

paikallaolijoita kertoakseen tapahtuneesta. 

2. tieto sosiaaliseen mediaan – Facebook ja Twitter  jaettiin nopeasti 

poliisin twiitit ja tiedotteet, toimi hyvin, hoidettiin kolmella kielellä

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

hyvinvointitoimialan päivittyivät nopeasti alusta alkaen, mutta 
kriisinosto unohtui, markkinointielementtien siivoaminen pois 

unohtui, huomattiin, että neutraaleja kuvia ei ole

4.  tieto kaupungin muihin viestintäkanaviin  (tienvarsien digitaulut)  ei 

muistettu 

5. tieto medialle  omat tiedotteet tehtiin suunnitellusti ja nopeasti 

6. mahdollisen tiedotustilaisuuden järjestelyt käyntiin  poliisi hoiti

Turun kaupungin 
kriisiviestintäjärjestys/puukotusisku 18.8.

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


-Täsmennettiin kriisivalmiuden ja -viestinnän käynnistämistä ja  

prosessia sekä toimialojen kriisiviestintäsuunnitelmia.

-Käytiin läpi tapauksen viestintä poliisin ja pelastuksen kanssa.

-Tehtiin yksinkertainen kriisiviestintävastaavan tsekkauslista 

kriisiviestintäohjeeseen. 

-Harjoiteltiin kriisitilanteen viestintää.

-Perustettiin kaupungin sisäiset WhatsApp-ryhmät: kaupungin 
johtoryhmä, viestintämatriisi, tiedotusvastaavat, konserniyhtiöiden 

tiedotusvastaavat.

-Selvitettiin omien kääntäjien ja ostopalveluiden 24/7-valmiudet. 

-Selvitettiin viestinnän ammattilaisten hälytysringin perustamista. 

-Luotiin uudet kriisielementit verkkosivulle ja sisäisen verkon uutisointiin: 
valmis uutispohja ohjeineen ja neutraaleja kuvitusvaihtoehtoja

. 

Mitä huomioista seurasi?



www.turku.fi



1. Hälytä asianosaiset

Yleinen hälytysjärjestys:
-hälytä viestintäjohtaja 

-varmista ja sovi, että häiriötilanteen johtoryhmä on hälytetty 

Kriisiviestiviestinnästä vastaavan hälytysjärjestys:

-kj, akj, riskienhallinta, häiriötilanteen jory
-viestintämatriisi (WhatsApp)

-puhelinvaihde 

2. Aloita loki  

-Loki tehdään Dotkuun tai Google Docsiin tilanteesta riippuen
-Ilmoita, mitä käytetään

3. Käynnistä kriisiviestintä  
-miten viestintä hoidetaan, ketkä ovat mukana ja kuka johtaa viestintää

-ilmoita sisäisesti, ketkä kommentoivat asiaa medialle

4. Huolehdi tilannekuvasta  

-Mieti tiedonkulku häiriötilanteen johtoryhmän ja viestinnän välillä

Kriisiviestinnän tsekkauslista (1/3)



5. Muista viestintäjärjestys

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

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

6. Muista verkon kriisielementit
-Sisäisen verkon kriisiviestinosto

-Ulkoisen verkon kriisinosto  
-Valmis kriisiuutispohja ja neutraalit kuvat

-Siivoa markkinointielementit sivulta

7. Jaa työt: 

-viranomaiset: viestinnän seuraaminen, reagointi ja yhteistyö
-ulkoinen viestintä: median ja somen seuraaminen, huhuihin 

reagoiminen, virheiden korjaaminen, tiedotteiden ja uutisten 
tekeminen, tiedotustilaisuuksien valmistelu ja hoitaminen

-sisäinen viestintä: uutisointi, sisäiset ohjeet
-media: puheluihin vastaaminen (kotimainen ja kv)

-käännökset: sisäisesti vai ostettuna

Luotiin viestinnän tsekkauslista (2/3)



6. Pidä pää kylmänä, älä spekuloi millään, mitä ei ole vahvistettu.

7. Huomioi inhimilliset rajoitteet ja tarpeet
-rauhallinen työtila

-kiire, pelko
-ruoka, juoma, lepo, vessa

8. Lopeta kriisiviestintä ja ilmoita asiasta
-viestinnän matriisi

-kaupungin häiriötilanteen johtoryhmä
-koko henkilökunta 

9. Jälkihoito

-ulkoinen: median kiinnostus ei pääty tapahtuneen päätyttyä
-sisäinen: käy tilanne läpi mukana olleiden ja viestinnästä 

vastaavien kanssa
-huomioi muutostarpeet kriisiviestintäohjeissa

Luotiin viestinnän tsekkauslista (3/3)



Turun tekemän viestinnän 
näkyvyys2



Kaupunki tarjoaa kriisiapua kauppatorin tapahtumien johdosta (18.8.2017)

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

Uutista luettu 6152 kertaa.

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

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

valtaa

Uutista luettu 2218 kertaa.

Hiljainen hetki sunnuntaina Turun kauppatorilla ja tuomiokirkossa (19.8.2017)

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

Uutista luettu 1958 kertaa.

Turun puukotustragedia on koskettanut ja järkyttänyt monia (20.8.2017)

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

Uutista luettu 1199 kertaa.

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

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

Uutista luettu 94 kertaa.

Kaupungin tekemät uutiset 

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


• Turun kaupunki jakoi L-S Poliisin, Keskusrikospoliisin, 

Sisäministeriön ja valtionjohtajien twiittejä. 

• Kaupungin omia suomenkielisiä twiittejä katsottiin yhteensä 

575 000 kertaa. Parhaiten tavoittivat kriisiapua välittävät twiitit, 
joita jakoivat niin tiedotusvälineet kuin kansalaiset. 

• Kaupungin englanninkieliset twiitit saivat yhteensä 176 000 
katselua 

• Facebook-päivitykset tavoittivat kaikki kymmeniä tuhansia 
käyttäjiä, lauantain suruliputus yli 100 000. Facebook-

päivityksiä myös jaettiin paljon, mutta kommentointi ei ollut 
yhtä runsasta kuin tiedotusvälineiden uutisissa, ja myös paljon 

maltillisempaa. 

• Instagramissa julkaistu muistokynttilä-kuva sai 75 000 

näyttökertaa ja keräsi yli sadan kansainvälisen kommentoijan 
joukon esittämään osanottoaan ja tukeaan

Turun kaupungin somenäkyvyys
(18.-21.8.2017)















Viestinnän opit 
puukotusiskun jälkeen3



• Turun Kirjastosilta 17.9.2017

Yhteisön tukeminen ja jatkuvuuden turvaaminen. 



• Toimenpiteiden ja viestinnän samanaikainen nopeus ja rauhallisuus 

yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa lisää turvallisuuden 
tunnetta

• Reagointitavan miettiminen
-tuomitaanko, kauhistellaanko, pelätäänkö, surraanko

-päätettiin olla vahvoja ja käyttää sanoja: Ei anneta pelolle 
valtaa.

-Kokemuksia kysyttiin myös Barcelonasta ja Tukholmasta

• Tunteiden huomioiminen, tilan antaminen ja kaupungin pulssilla 

eläminen:
-suruliputus heti seuraavana aamuna, Kirjastosillan valaisu 

lauantai-iltana, hiljainen hetki ensimmäisen uhrin kuolinpaikalla
sunnuntaiaamuna (paikalla poliittinen ja virkajohto sekä poliisin, 

pelastuksen ja kirkon johto), kauppatorin kukka- ja 
kynttilämeren, omenapuun tuominen tilalle, muistotilaisuus 

Turun päivänä

• Toimenpiteistä syntyi kuukauden pituinen kaari, joka tuntui sopivan 

pituiselta.

• Muistopuu poistettiin Kauppatorilta 1.11. ja istutettiin 

Tähkäpuistoon. Muistolaattaa ei tule, vuosipäivää vietettiin 
hiljaisesti.

Miten?







Muistopäivä 
18.8.20184



Twitter



• Kaupunginjohtaja päätti, että Turun kaupunki viettää muistopäivää 

hiljaisesti.

• Poliisin kanssa käytiin läpi viestintävalmius. Poliisi varautui 

viestintäpäällikkö Teemu Äikäksen johdolla siten, että käytettävissä 
oli resurssia niin somen seurantaan kuin tarvittaviin käännöksiin. 

Poliisi twiittasi tapahtumista aktiivisesti suomeksi ja ruotsiksi.

• Korostettiin kaupungin päätöstä kunnioittaa muistopäivää hiljaisesti 

kaupunginohtajan blogilla,uutisella ja somessa. Lisäksi kaupunki 
informoi poikkeuksista liikennejärjestelyissä, sillä samaan aikaan 

kaupungissa oli useita tapahtumia, mm. Paavo Nurmi Marathon. 

• Kaupungin puolelta viestinnässä sosiaalista mediaa päivysti yksi 

henkilö ja lisäksi riskienhallintapäällikkö seurasi tilannetta poliisin 
tilannekeskuksessa.

• Perustettiin kaupungin sisäinen Whatsapp-ryhmä mahdollisia 
kriisiviestintätoimenpiteitä varten.

Ennakoivat toimenpiteet

http://www.turku.fi/uutinen/2018-08-18_viikonlopun-tapahtumien-liikennejarjestelyt


Twitter

Kriisiviestinnässä Twitter toimi hyvin ja kanavaa käytettiin myös muistopäivän aikana.



Mellakkapoliisit pitivät mielenosoittajat erillään.



Mielenilmauksesta 18.8.2018. 

Kuva: Uusi Suomi



TS: PVL:n marssille osallistuneet tekivät natsitervehdyksen 

ensimmäisen puheen aikana.



Turku ilman natseja -mielenosoitus.





• Etukäteen ilmoitetut mielenilmaukset sujuivat rauhallisesti.

• Poliisi oli varautunut erittäin hyvin, eikä eri puolia edustavien 
mielenosoittajien välille syntynyt sen suurempia kahakoita.

• Mielenilmauksiin osallistui poliisin arvion mukaan noin 1600 
henkilöä.

• Kaikkiaan päivän aikana tehtiin 11 yksittäistä kiinniottoa.

• Somen perusteella osa olisi toivonut kaupungin järjestävän oman 

puolueettoman muistotilaisuuden ja osa koki, että kaupungin 
hiljainen muistopäivä oli parempi vaihtoehto. 

• Kaikkiaan arvostettiin sitä, että mielenilmauksista ja poliisin 
voimakkaasta läsnäolosta huolimatta kaupunkilaiset toimittivat 

keskustassa asioitaan, kuten muutoinkin lauantaisin. Tyhjät kadut 
olisivat viestineet ihan muusta, esimerkiksi pelosta.

Muistopäivä sujui odotusten mukaan



• Etukäteen ilmoitetut mielenilmaukset sujuivat rauhallisesti.

• Poliisi oli varautunut erittäin hyvin, eikä eri puolia edustavien 
mielenosoittajien välille syntynyt sen suurempia kahakoita.

• Mielenilmauksiin osallistui poliisin arvion mukaan noin 1600 
henkilöä.

• Kaikkiaan päivän aikana tehtiin 11 yksittäistä kiinniottoa.

• Somen perusteella osa olisi toivonut kaupungin järjestävän oman 

puolueettoman muistotilaisuuden ja osa koki, että kaupungin 
hiljainen muistopäivä oli parempi vaihtoehto. 

• Kaikkiaan arvostettiin sitä, että mielenilmauksista ja poliisin 
voimakkaasta läsnäolosta huolimatta kaupunkilaiset toimittivat 

keskustassa asioitaan, kuten muutoinkin lauantaisin. Tyhjät kadut 
olisivat viestineet ihan muusta, esimerkiksi pelosta.

Muistopäivä sujui odotusten mukaan



Viranomaisyhteistyössä 
on tärkeää, että toimijat 
luottavat toisiinsa.”



• Viestinnän onnistumisen ytimessä on saumaton yhteistyö eri 

viranomaisten kesken ja riittävä yhteydenpito niin rauhan kuin kriisin 
aikana. 

• Viranomaisyhteistyössä on tärkeää, että toimijat luottavat toisiinsa ja 
ymmärtävät yhteistyön merkityksen. Tämä edellyttää keskustelua, 

yhteydenpitoa ja toistemme tuntemista,

• Viestinnällistä yhteistyötä oli muistopäivänä mahdollista ennakoida 

viranomaisten kesken, kun oli tiedossa, että satoja ihmisiä kokoavia 
mielenilmauksia tullaan järjestämään. Terrori-iskun päivänä homma 

vain toimi ilman ennakointia!

• Yhtenä kehittämiskohteena on riittävän viestintäosaamisen 

varmistaminen 24/7. Kaupungin viestintäammattilaiset eivät 
päivystä iltaisin ja viikonloppuisin. Toisaalta poliisi- ja 

pelastusviranomaiset päivystävät.

Viranomaisten yhteistyö on 
saumatonta



• Nykyään kuka tahansa voi ryhtyä 

välittämään ”tietoa” ja levittämään 
kuvia. Mediakriittisyys unohtuu helposti.

• Muistopäivänä viranomaiset viestivät 
lähinnä Twitterissä, kun taas 

mielenosoittajilla oli useita eri 
livelähetyksiä Youtubessa.

• Livelähetyksillä oli useita satoja 
seuraajia lähetyksen aikana sekä 

näyttöjä liven jälkeen. Poliiseja 
kuvataan ja useiden kasvot ovat 

tunnistettavissa.

Sosiaalisessa mediassa kuka 
tahansa on ”tiedonvälittäjä”



Suomessa jokaisella on 
sananvapaus. 

Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, 
julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja 
muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. 

”



"Herra presidentti, tervetuloa vapaan lehdistön maahan."

Helsingin Sanomien kampanja halusi muistuttaa suurvaltajohtajia 16.8.2018 lehdistönvapaudesta. 
Kuva: Lehtikuva



Turussa järjestetään 30.8.-1.9. kansallisesti merkittävä 

Eurooppa-foorumi, jonka slogan on ”Nyt saa sanoa!”.




