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Puheenparteni asiat 

1. Viestinnän muuttuva maailma 
 

2. Mitä muutos tarkoittaa 
viranomaisviestinnälle? 
 

3. Millä eväin onnistumme, kun 
tilanne on vaikea? 
 

4. Viisi varmaa vinkkiä 
 – ja kaupan päälle bonus. 
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Kaikkialla, kaikkien kanssa… 



15-29-vuotiaiden suomalaisten  
päivittäinen median käyttö  
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TELEVISIO 

Ilmainen 101 min 

Maksulliset TV-palvelut 56 min 

RADIO 99 min  

INTERNET 

Some 75 min 

Blogit 25 min 

Muu internet 107 min 

SANOMALEHDET 

Printti 28 min 

Digi 43 min 

AIKAKAUSLEHDET 

Printti 13 min 

Digi 13 min 

Lähde: Aller, Diginatiivin arki 
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Media ja julkisuus  
muokkaavat todellisuuttamme 

• Mediaa kulutetaan paljon 

 

• Somessa algoritmit eristävät meidät omaan kuplaamme. 

 

• Viestintäympäristö on muuttunut räävittömämmäksi  

(someraivo, vihapuhe, informaatiovaikuttaminen) ja 

toimintaympäristö ennakoimattomammaksi 

 

• Median nopeus ja pinnallisuus sekä tiedon määrä ovat kasvaneet. 

Miten laatu mediassa kestää?    

 

• Luottamus mediaan rapautuu? 

 

• Rapautuuko myös luottamus viranomaisten viestintään?  
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Viestinnän toimintaympäristö 
 

muuttuu nopeasti,  
 

mitä me teemme  
 

kun käy huonosti? 
 

Mitä muutos tarkoittaa  
 

viranomaisviestinnälle? 
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Tilanne ohi hetkessä, viestintä jatkui viikkoja 



Turun tragediassa oli monta onnistumista 
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Viranomaisten 

nopea viestintä 

auttoi selventämään 

tilannetta.  

Aktiivisella 

viestinnällään poliisi 

onnistui 

rauhoittamaan 

tilannetta.  

Huhut ammuttiin 

nopeasti alas 



Tilanne ohi hetkessä, viestintä jatkui viikkoja 



Millä eväin onnistumme,  
 

kun tilanne on vaikeampi? 
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Viisi varmaa vinkkiä + bonus 

1. Suunnitelma on oltava, verkostot tiedossa, kanavat 

käytössä ja harjoiteltuna. Viestinnän työkalut ja osaaminen 

kunnossa. Viestinnän arki kuntoon.  

 

2. Tiivis yhteispeli viranomaisten kesken, jotta omat viestit 

pysyvät ehyinä 

 

3. Ennakointi ja varautuminen myös viestinnässä. 

 

4. Sitten tilanteessa nopeasti ja rohkeasti, mutta ei  

luottamuksen kustannuksella 

 

5. Arjen viestinnän onnistuminen luo pohjan onnistumiselle  

myös kriisitilanteissa –  

paikka julkisudessa on paalutettava nyt 

 

 
30.1.2018 13 



Suunnitelma pitää olla … se sitten elää 
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Viestinnän työkalut ja osaaminen kunnossa. 
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Varautuminen ja ennakointi – myös somessa 

• Etenkin somessa huhut saavat  

helposti vallan. Tämä voi vaikeuttaa 

viranomaisten onnistumista 

hommissaan. 

 

• Hyvä esimerkki varautumisesta ja 

reagoinnista oli Irman huhunvaientaja.  

 

• Viranomaisilla pitää olla valmius olla 

vahvasti näkyvillä eri viestimissä – 

myös eri some-kanavissa – jos rytisee.  
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https://www.fema.gov/hurricane-irma-rumor-control


Nopeuskisaa emme voita koskaan,  
pidetään siis kiinni luotettavuudesta 

30.1.2018 17 



Viranomaisten on paalutettava oma 
paikkansa julkisuuden areenoilla, heti nyt. 

1. Julkisuus, sekä valtamedian luoma 

että sosiaalinen, ovat vallankäytön 

näyttämöitä. Jos haluaa vaikuttaa,  

ei voi jäädä katsomoon. 

 

2. Aktiivinen viestintä taustoittaa 

viranomaisten työtä, luo työlle  

kontekstin, lisää sen 

ymmärrettävyyttä ja 

hyväksyttävyyttä - lisää sen 

vaikuttavuutta. 
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Viranomaisen on  
 
 
 edistettävä 
 
 

toimintansa avoimuutta.  
 

 

 

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta/1999 
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Onnistuminen 

pohjaa 

luottamukseen -  

viranomaisiin ja 

viranomaisen 

viestintään.  

 

 

Aktiivinen, avoin,  

rohkea ja nopea 

viranomais-

viestintä!  

 

 

Jos muistatte tästä puheenvuorosta 

vain yhden asian…. 



Niin, se bonus – keitä ihan alkuun  
 
kuppi teetä, mieluiten vihreää.  
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Kiitos!  
 
Ja sitten lisää kysymyksiä ja 
kommentteja… 
 
mika.makinen@intermin.fi 

 

twitter: @mikappm  
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