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1 Johdanto:
mediassa

viranomaisviestintää

sosiaalisessa

Sosiaalinen media (some) on lyhyessä ajassa vakiinnuttanut asemansa yhtenä laajasti
käytetyistä viestintäkanavista: Tilastokeskuksen mukaan suomalaisista yli puolet seuraa
sosiaalisen median yhteisöpalveluja; 16–24-vuotiaiden ikäluokassa osuus on 93 %.
Sosiaalinen media on myös mobiili media, sillä some-palvelujen käytöstä yhä suureneva
osa tapahtuu mobiililaitteilla. Suomalaisista 60 % käytti älypuhelinta vuonna 2014,
tabletti löytyi puolestaan 32 % suomalaisista kotitalouksista. Tilastokeskus julkaisee
vuosittain "Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö" -tilaston, joka löytyy osoitteesta
http://www.stat.fi/til/sutivi/index.html.

1.1 Tiedota – kuuntele – vuorovaikuta
Sosiaalinen media avaa viranomaisten käyttöön uusia kanavia ennalta ehkäisevään
turvallisuusviestintään, vaarasta varoittamiseen sekä viestintään onnettomuuksien
aikana ja niistä toivuttaessa. Somen kautta on mahdollista tavoittaa suoraan ja nopeasti
suuriakin ihmisryhmiä, myös niitä, jotka eivät lähtökohtaisesti ole kiinnostuneita
viranomaisten viesteistä. Tehokkaan viestinnän avulla voidaan kannustaa kansalaisia
varautumaan ja lisätä onnettomuuksia ehkäisevää tietoa. Hätä- ja häiriötilanteiden
aikana voidaan puolestaan varoittaa uhkaavasta tilanteesta tai opastaa ihmisiä
auttamaan itseään ja läheisiään.
Sosiaalista mediaa seuraamalla voidaan havaita hiljaisia tai ensimmäisiä signaaleja
syntyvistä hätä- ja häiriötilanteista. Sosiaalisissa verkoissa liikkuvia keskusteluja
seuraamalla voidaan tunnistaa viestintätarpeita ja vastata niihin – liittyen vaikkapa
oikeisiin toimenpiteisiin onnettomuustilanteissa. Somen avulla voidaan paitsi jakaa
tietoa, myös kerätä sitä tilannekuvan tueksi. Lisäksi somen alustoilla voidaan luoda
uudenlaista vuorovaikutusta ja yhteistyötä kansalaisten kanssa. Asioiden yhteiseksi
tekeminen ja niistä keskusteleminen myös sitouttaa yhteisiin päämääriin eri tavoin kuin
yksisuuntaiset ohjeistukset tai kiellot.
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Tiedota

Kuuntele

Vuorovaikuta

Sosiaalinen media
mahdollistaa nopean
tiedon välittämisen

Havaitse hiljaiset /
ensimmäiset signaalit

Sosiaalinen media on
vuorovaikutteisen
viestinnän alusta

Seuraajat ja tykkääjät
jakavat viestejä edelleen
omissa verkostoissaan

Kansalaisten
viestintätarpeiden
tunnistaminen

Uudenlainen foorumi
asioiden yhteiseksi
tekemiseen ja
osallistumiseen

Saavutettavuus,
tavoittavuus somen
valtteja erityisesti hätä- ja
häiriötilanteissa

Tiedon kerääminen
tilannekuvan
muodostamiseksi
automaattisesti tai
pyytämällä kansalaisia
tuottamaan tietoa

Yhteistyö, verkostojen ja
luottamuksen
rakentaminen

Tiedota - kuuntele - vuorovaikuta. Sosiaalisen median käyttötapoja (Hokkanen 2017)

Viranomaisilta odotetaan läsnäoloa ja vuorovaikutteisuutta myös sosiaalisessa mediassa. Se on helppo kanava
esittää ei-kiireellisiä kysymyksiä. Vastaus julkiselle seinälle kirjoitettuun kysymykseen tavoittaa kaikki seuraajat.

Somen suosio lisää odotuksia myös viranomaisten toiminnalle uudessa mediassa –
toisaalta myös viranomaisten joukossa jaetaan näkemys, että on oltava läsnä siellä,
missä kansalaisetkin ovat.
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London Ambulance Joint Response Unit kehottaa auton takaikkunan tarralla seuraamaan kyseisen yksikön Twittertiliä (Follow us on Twitter, @LAS_JRU).

Suomen pelastustoimen osalta ensimmäiset askeleet somen käyttöön on otettu. Somen
mukanaan tuoma viestintätapojen muutos, erityisesti reaaliaikaisuus ja
vuorovaikutteisuus, asettavat kuitenkin uusia odotuksia ja haasteita myös
viranomaisten viestinnälle. Vuorovaikutteisen sosiaalisen median ominaispiirteet
haastavat toimintamallit, joissa viestintä on ollut pitkälti organisaation tarpeista
lähtevää yksisuuntaista tiedottamista. Viestintään somessa tarvitaan perinteiseen,
mediavälitteiseen viestintään, verrattuna uudenlaisia tapoja ja somen viestintätapojen
tuntemista sekä osaamista verkostojen luomiseen ja ylläpitämiseen. Verkostojen
tehokas hyödyntäminen edellyttää some-viestinnän toimintaperiaatteiden tuntemista
ja sisällöllistä osaamista, joiden lisäämiseen tämä oppimateriaali on suunnattu.

Lapin pelastuslaitos varoittaa huonosta ajokelistä Twitterissä.
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Sosiaalista mediaa lähestytään tällä kurssilla sisällöllisen käyttöosaamisen
näkökulmasta. Materiaalin näkökulma on viestiminen organisaationa ja organisaation
edustajana, tosin aineistossa sivutaan myös mm. viranomaisen yksityishenkilönä
tekemiä päivityksiä.
Sisällöstä olennainen osa on konkreettisia esimerkkejä somen hyödyntämisestä
viranomaisten toiminnassa. Eri some-palvelujen käyttöohjeita tämä materiaali ei sisällä,
mutta eri palvelujen käyttöoppaita löytyy netistä helposti googlettamalla. Kannattaa
myös tutustua some-palvelujen omiin käyttöohjeisiin. Esimerkiksi Viestintä Pirittalla ja
SOMECOlla on runsaasti avointa perehdytysmateriaalia eri some-palvelujen käytöstä.
Esimerkkejä some-käyttöoppaista:







Piritta Seppälän Twitterin käytön perusopas:
https://www.slideshare.net/Piritta/twitterin-kyttopas-update-160414
SOMECOn Riikka Mikkolan Instagram pähkinänkuoressa -koonti:
http://someco.fi/blogi/instagramin-ihmeellinen-maailma/
Antti Laineen blogi YouTubesta yrityksen markkinoinnissa:
http://someco.fi/blogi/youtube-videot-yrityskaytossa/
Instagramin ohje palvelun käytöstä yritysprofiililla:
https://business.instagram.com/getting-started?locale=fi_FI tai Kuulun blogi:
http://www.kuulu.fi/blogi/instagram-perusteet/
Snapchatiin voi tutustua esim. http://www.kuulu.fi/blogi/snapchatinkayttoohjeet

Huomaa myös, että tekemällä oppii ja eri
palvelujen viestintätapoihin on hyvä tutustua
seuraamalla siellä käytävää vuorovaikutusta omilla
harjoittelutunnuksilla ennen ”virallista” käyttöä. Eri
some-palvelujen käytöstä on aina hyvä sopia
yhteisesti esimerkiksi organisaation somestrategiassa.

Suomen poliisin jakama, Sisä-Suomen poliisin Instagram-päivitys huomaa aihetunnisteet.
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Sosiaalisen median hyödyntäminen on tällä kurssilla jaettu onnettomuuden elinkaaren
mukaisiin vaiheisiin. Luvussa kaksi tutustutaan tarkemmin sosiaaliseen mediaan ja sen
viestintätapoihin.
Luku
kolme,
”Ennakoi”
käsittelee
ennaltaehkäisevää
turvallisuusviestintää ja varautumiseen liittyvää viestintää. Luku neljä ”Varoita” opastaa
varoitusviestien julkaisemiseen somessa. Luvussa viisi ”Toimi” käsitellään puolestaan
onnettomuuksien ja hätä- ja häiriötilanteiden aikaista viestintää. Luku kuusi ”Palaudu”
esittää esimerkkejä somen hyödyntämisestä toipumisen vaiheessa. Luvussa seitsemän
käydään läpi hyviä käytäntöjä ja luvussa kahdeksan tarkastellaan tarkemmin
audiovisuaalisen materiaalin julkaisua ja tekijänoikeuksia.

Onnettomuuden elinkaari ja viestinnän tehtävät. Mukaillen Hokkanen ym. 20131

1

Hokkanen, L., Pylväs, K., Kankaanranta, T., Paananen, P., Sihvonen, H-M. & Honkavuo, H. 2013.
Sosiaalinen media ja älypuhelinsovellukset kansalaisten avuksi hätätilanteissa. Osaraportti I –
Sosiaalisen median ja älypuhelinsovellusten käyttö viranomaisten toiminnassa.
Sisäasiainministeriön julkaisu 28/2013. Helsinki: Sisäasiainministeriö.
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Pelastusopiston ja Poliisiammattikorkeakoulun julkaisuja aiheesta:
Pylväs, K., Hokkanen, L. & Kankaanranta, T. 2014. Kohti vuorovaikutteista
viranomaisviestintää. Sosiaalinen media ja älypuhelinsovellukset kansalaisten avuksi
hätätilanteissa -tutkimushankkeen loppuraportti. Sisäministeriön julkaisu 5/2014.
Saatavilla: http://www.intermin.fi/julkaisu/052014
Pylväs, K., Hokkanen, L., Paananen, P., Kankaanranta, T. & Sihvonen, H-M. 2014.
Tiedontuotannosta viestintäprosesseihin. Sosiaalinen media ja älypuhelinsovellukset
kansalaisten avuksi hätätilanteissa -hanke, osaraportti II. Pelastusopiston julkaisu Bsarja: Tutkimusraportit 1/2014.
Saatavilla:
http://www.pelastusopisto.fi/download/51859_Tiedontuotannosta_viestintaprosessei
hin_B-sarja_1_2014.pdf?6181e1c9690ad188
Hokkanen, L., Pylväs, K., Kankaanranta, T., Paananen, P., Sihvonen, H-M. & Honkavuo,
H. 2013. Sosiaalinen media ja älypuhelinsovellukset kansalaisten avuksi hätätilanteissa.
Osaraportti I – Sosiaalisen median ja älypuhelinsovellusten käyttö viranomaisten
toiminnassa.
Sisäasiainministeriön
julkaisu
28/2013.
Saatavilla:
http://www.intermin.fi/julkaisu/282013
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2 Mikä sosiaalinen media? Ja miksi?
Mitä sosiaalisella medialla tarkoitetaan ja miksi tämä viestintäkanava tulee ottaa
huomioon viranomaisen työssä? Tämä osio avaa somen käsitettä sekä uuden, mobiilin
median mukanaan tuomia viestintätapojen muutoksia.

2.1 Mitä sosiaalinen media on?
Sosiaalinen media (some) on tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän
muoto,
jossa
sisältö
tuotetaan
vuorovaikutteisesti ja käyttäjälähtöisesti.2









2

Laajemmin määriteltynä sosiaalinen media
sisältää kaikki laitteet, sovellukset, alustat
ja
palvelut,
jotka
mahdollistavat
käyttäjälleen informaation virtuaalisen
luomisen, hakemisen, saamisen ja
jakamisen.
Sisältöä tuottavat, suodattavat, jakavat ja
kontrolloivat käyttäjät.
Viestintä
on
vuorovaikutteista
ja
verkottoitunutta
keskitetystä,
yksisuuntaisesta viestinnästä on siirrytty
kaikkien viestintään.
Sisällöille, joita nettiyhteisöissä jaetaan,
halutaan saada palautetta, tunnustusta ja
vastakaikua.
Tämä
kannustaa
osallistumiseen ja sisältöjen tuottamiseen.
Yksisuuntainen viestintä ei yksinkertaisesti
riitä – sosiaalinen media rakentuu
nimenomaan
keskinäisen,
monen
suuntaisen palautteen ja tunnustuksen
päälle.
Viesti
sosiaalisessa
mediassa
siis
kaksisuuntaisesti – ole valmis käymään
keskustelua seuraajien kanssa.

Sosiaalisen median sanasto
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Viesti kaksisuuntaisesti - ole valmis käymään keskustelua seuraajien
kanssa.

2.2 Sosiaalisen median palvelut muuttuvat nopeasti
Sosiaalisen median palveluja ovat mm.





sisällönjakopalvelut (YouTube, Tumblr)
verkkoyhteisöpalvelut (Facebook, LinkedIn)
keskustelupalstat
blogit (ml. Twitter).

Sosiaalisen median erilaiset palvelut ja niiden suosio muuttuvat nopeasti. Tunnetuimmilla some-palveluilla on
miljoonia käyttäjiä, ja niiden mobiili käyttö yleistyy jatkuvasti (lähteenä palvelujen ilmoittajat käyttäjämäärät
12/2016).

Erilaiset palvelut ja niiden suosio muuttuvat nopeasti. Ole kuulolla siitä, mitkä nousevat
yleisesti kansalaisten käyttämiksi palveluiksi – tutustu uusiin palveluihin ja pohdi, ovatko
nämä kanavat hyödyllisiä omassa työssäsi.
Sosiaalisen median algoritmit määrittävät julkaisujen tärkeys- tai uutisarvon niihin
kohdistuneiden vuorovaikutustoimien pohjalta. Mitä enemmän käyttäjät tykkäävät
julkaisusta, osallistuvat keskusteluun julkaisusta tai jakavat sitä edelleen, sitä
korkeammaksi nousee julkaisun julkisuusarvo - eli mitä useammat painavat julkaisun
kohdalla tykkää -painiketta, kommentoivat julkaisua tai jakavat sitä edelleen, sitä
useammalle kyseinen julkaisu myös näkyy.
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2.3 Miksi some?
Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2015 suomalaisista 69 % oli käytössään
älypuhelin, 42 % kotitalouksista tabletti. Sosiaalista mediaa käyttää yli puolet
suomalaisista – nuoremmissa ikäluokissa käyttö on yleisempää, 16 – 24-vuotiaista 93 %
seuraa ainakin jotain yhteisöpalvelua.
Tutustu: Tilastokeskuksen uusin tilasto.
Mukana kulkevat mobiililaitteet ovat tehneet tiedon saannista, julkaisemisesta ja
jakamisesta vaivatonta ja nopeaa sekä madaltaneet kynnystä osallistua
vuorovaikutukseen. Tämä näkyy mm. hätä- ja häiriötilanteissa, joiden aikana kansalaiset
osallistuvat yhä enemmän tiedon tuottamiseen, jakamiseen ja välittämiseen sosiaalisen
median kautta – some tietolähteenä haastaa perinteisiä medioita.

Some-käyttäjät osallistuvat yhä enemmän tiedon tuottamiseen, jakamiseen ja välittämiseen sosiaalisen median
kautta. Pariisin terrori-iskujen yhteydessä marraskuussa 2015 avainsana ”Paris” toistui yli 22 miljoonassa twiitissä
(lähde: Wasin Ahmedin Twitter-tili).

Somen mukanaan tuoma viestintätapojen muutos, erityisesti reaaliaikaisuus ja
vuorovaikutteisuus, asettavat uusia odotuksia viranomaisten viestinnälle.
Viranomaisilta odotetaan läsnäoloa myös somessa.
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Lähtökohtana on se, että myös (pelastus)viranomaisten tulisi ottaa käyttöön
yhteiskunnassa yleisesti käytettyjä sosiaalisen median palveluja – silti, kaikkia ei
tavoiteta sosiaalisen mediankaan kautta.
Somessa yhdelle annettu vastaus tai parissa minuutissa kirjoitettu viesti tavoittaa
nopeasti valtavan yleisön. Se on suora kanava kansalaisten suuntaan, ilman median
välikättä.
Yksi viestintäkanava ei ole tärkeämpi kuin toinen, vaan olennaista on eri kanavien
tehokas ja monipuolinen hyödyntäminen. Sosiaalinen media ei esimerkiksi korvaa muita
varoitusjärjestelmiä, vaan tuo yhden kanavan lisää.







Käytä useita viestintäkanavia, jotta tavoitat mahdollisimman paljon eri
käyttäjäryhmiä!
Rakenna verkostoja jo normaalioloissa; kerro, että olet somessa!
Suunnittele häiriötilanneviestintä jo etukäteen: tunnista riskialueet.
Hyväksy kansalaiset tasa-arvoisina kumppaneina, joilla ei ole vain oikeus tietää,
mutta myös oikeus olla huolissaan.
Kansalaiset voivat olla todellinen resurssi hätä- ja häiriötilanteissa – ja tätä
resurssia voi ohjata somen avulla.
Ymmärrä, missä omat päivitykset ja viestit näkyvät ja minne ne voivat levitä.

Hyödynnä some-yhteisöjen resurssia tiedon jakamisessa ja välittämisessä. North Yorkshiren poliisilaitoksen
jakama tieto yhdeksänvuotiaan tytön katoamisesta jaettiin yli 700 kertaa.

17

Lisää päivitykseen kuva – silloin se huomataan varmemmin. Hätäkeskuslaitos hyödynsi Teksti-tv:n kuvitusta
jakaessaan vaaratiedotteen sekä omalla Facebook että Twitter-tilillään.

Osan sisällöstä voi liittää päivitykseen kuvamuodossa - tällöin merkkirajat eivät tule vastaan ja päivityksen
julkaisuarvo nousee.
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Suomen Poliisin Facebook-tilillä oli joulukuussa 2016 yli 270 000 tykkääjää – tilillä julkaistut viestit tavoittavat
suuren määrän ihmisiä nopeasti. Kyseinen onnettomuuteen pohjautuva muistutus on kerännyt 1,5 tuhatta
reagointia ja se on jaettu 250 kertaa.

Some-seuraajat voivat olla resurssi esimerkiksi epäiltyjen tunnistamisessa (kuva vuodelta 2013).
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Esimerkiksi Berliinissä
joulukuussa 2016 tehdyn terroriiskun jälkeen viranomaiset
pyysivät paikalla olleiden
ottamaa kuva- ja
videomateriaalia käyttöönsä
somen välityksellä.

2.4 Organisaation viestintästrategia & some
Mitä tulee tietää ennen kuin kirjautuu sisään organisaation edustajana?
Viestinnän tulee olla yhtenäistä ja johdonmukaista. Tutustu siis oman organisaatiosi
viestintä- ja somestrategiaan ja ohjeistuksiin, jotka ohjaavat somen käytössä. Jos
tällaista ei ole, keskustele asiasta organisaatiossa. Esimerkiksi some-tiimin perustaminen
on hyvä tapa lähestyä asiaa ja luoda yhteistä some-strategiaa. Sosiaalisen median käytön
periaatteita ja tavoitteita tulisi linjata liittyen sekä ennalta ehkäisevään
turvallisuusviestintään että onnettomuustilanteiden ja kriisien aikaisiin tehtäviin.
Selvitä:
 Miksi somea käytetään? Mihin? Mitkä ovat viestinnän tavoitteet?
 Mitä some-palveluja käytetään?
 Miten ja milloin viestitään?
 Kuka viestii, miten vastuut on jaettu? Kuka voi tai saa tehdä päivityksiä
organisaation some-tilillä? Kuka on vastuussa somen tavoittavuuden seurannasta
kriisitilanteissa; kuka voi vastata somen kautta tulleisiin viesteihin; miten saatua
tietoa jaetaan toisten viranomaisten kanssa?
Vastuut, velvoitteet ja oikeudet viranomaisena tulee pitää mielessä myös somessa
liittyen esimerkiksi salassa pidettäviin asioihin. Viranomaisella on iso vastuu
viestinnästään "virallisena" äänenä. Silti somen viestintätavat ovat perinteiseen
viestintään verrattuna epävirallisempia, ja viesteissä saa olla myös pilkettä
silmäkulmassa.
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Viesti ajankohtaisesti, hyödynnä sometrendejä. Helsingin poliisilaitos muistutti
marraskuussa 2015 ajankohtaisesta aiheesta
ajankohtaisella tavalla: kuvassa käytetty
tuolloin somessa suuressa suosiossa ollutta
kuhameemiä.

Video: Keski-Suomen pelastuslaitoksen Nakit ja muusi -video

Missä roolissa viestit?










Viestitkö somessa organisaation tilin kautta, organisaation edustajana omalla
nimelläsi ja kasvoillasi? Viestitkö työhön liittyvistä asioista henkilökohtaisella
tililläsi?
Persoona saa näkyä asiantuntijuuden takaa, mutta olet aina organisaatiosi edustaja
- myös henkilökohtaisella tilillä julkaistessasi. Työ ja työnantaja kytketään sinuun
myös vapaa-ajallasi.
Myös organisaatio saa ottaa kantaa. Selkeät kannanotot voi kuitenkin olla parempi
julkaista organisaation asiantuntijoiden tilien kautta kuin organisaation profiilin
kautta.
Organisaatiotiliä päivitettäessä seuraajat saattavat vaatia tietää "kuka siellä nyt on"
julkaisemassa organisaation nimissä. Joissain organisaatioissa organisaation tilillä
tehdyissä päivityksissä mainitaankin, kuka päivityksen on tehnyt - tämä tulisi
määritellä organisaation some-ohjeissa.
Somen kautta tuleviin yksityisviesteihin on kohteliasta vastata nimellä ja
organisaatiolla.

Tutustu: Valtion virkamieseettisen neuvottelukunnan suositus "Virkamies sosiaalisessa
mediassa"
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Tuo esiin, jos viestit somessa organisaation edustajana. Esimerkiksi Poliisin, Maahanmuuttoviraston ja Tullin
asiantuntijat twiittaavat selkeästi oman organisaationsa edustajina. Tätä on korostettu myös profiilikuvissa.
Kannattaa kuitenkin muistaa, että viranomaisen asema seuraa myös henkilökohtaiseen julkaisuun.

Persoona saa näkyä – myös organisaatiotilin
takaa. Helsingin kaupungin rakennusvirasto on
palkittu Twitter-viestinnästään.

Sisäministeriön
kansliapäällikkö Päivi Nerg on
palkittu viestintää
ymmärtävänä johtajana.
Päivityksen ei tarvitse olla
pilkulleen oikein – rouheus ja
pienet virheet voivat myös
inhimillistää viranomaista.
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Organisaatiotilin kautta viestittäessä voidaan päivitys henkilöidä lisäämällä siihen päivittäjän nimi. PohjoisKarjalan pelastuslaitoksen twiitissä on yksilöity sen julkaissut työntekijä.

Maahanmuuttoviraston napakka vastaus herätti keskustelua siitä, saako viranomaisorganisaatio ottaa kantaa.

Organisaatiotasolla huomioitavaa





Valmistele sosiaalisen median tietoturvapolitiikka. Mitä kansalaisten tuottamalle
tiedolle tapahtuu, miten kauan sitä säilytetään, kuka pääsee siihen käsiksi?
Muista, että some-palvelujen tarjoajat ja ylläpitäjät pääsevät käsiksi kaikkeen niihin
tallennettuun tietoon. Esimerkiksi Facebookin tai Twitterin yksityisviestit eivät
siten ole sopiva kanava hoitaa asioita, joissa käsitellään henkilötietoja. Ohjaa siis
tämän tyyliset asiat kulkemaan virallisia kanavia pitkin.
Tee käytännön säännöt kuvien ja videokuvan ottamisesta siten, etteivät ne ole
epäeettisiä tai loukkaa henkilön yksityisyydensuojaa. Paras tapa on pyytää aina
kuvassa olevien lupa kuvan julkaisuun (kuvista enemmän omassa osiossaan).
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Käytä tarjolla olevia analysointivälineitä arvioimaan viestinnän tavoittavuutta
(esim. FB-tilastot, Twitter analytics). Tällöin voit arvioida omaa viestintää: mikä
tavoittaa, mikä kerää kommentteja, milloin otollinen aika viestiä...
Kirjaa pelastuslaitoksen mediaviestintä – mukaan luettuna viestintä somessa –
myös PRONTOon.
Somen hyödyntämiseen on oltava siihen sopivat (mobiilit) välineet.

Tutustu:
– > Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmän Sosiaalisen median tietoturvaohje
– > Sosiaalisen median riskienhallinnan muistilista (pdf-tiedosto)
Huolehdi, ettet jaa
yksityisyyttä loukkaavia
kuvia. Tässä esimerkissä
sekä onnettomuusautojen
rekisterinumerot että
vasemmanpuoleisessa
kuvassa (vaikkakin etäältä)
näkyvät ihmiset on
sumennettu.

Kuvan bussista peitetty sekä linja- että
rekisterinumerot.
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Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen Instagram-päivityksessä auton rekisterinumero peitetty.

Kerro myös seuraajille, miten viestit somessa. Baltimore
Policen
Twitter-tili
on
nimetty
yksinkertaisesti
@BaltimorePolice. Kuvauksessa kerrotaan, että tili on
organisaation ”Official Twitter Account”. Tämän tueksi tili
on varmennettu. Varmennuksesta kertoo merkki tilin
nimen vieressä. Kuvauksessa kerrotaan, että tiliä ei seurata
kokoaikaisesti.
Hätätilanteista
ilmoittaminen
muistutetaan tekemään hätänumeron 911 kautta.
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Facebook tarjoaa maksutonta analytiikkaa mm. tykkäyksistä, klikkauksista ja tavoittavuudesta. Hyödynnä tätä
viestinnän arvioinnissa.

Some julkisuuskuvan rakentamisessa
Sosiaalinen media on näyteikkuna pelastusalalle ja pelastuslaitoksen päivittäiseen toimintaan.
Sen avulla voidaan tehdä omaa toimialaa tunnetuksi. Mahdollisuus viestiä kansalaisille suoraan
ilman mediaa välikätenä antaa tilaisuuden tuoda omaa organisaatiota esille haluamallaan
tavalla. Mahdollisuuden mukana tulee myös vastuu: jokainen some-viestijä on vastuussa siitä,
millaista kuvaa organisaatiosta omat päivitykset luovat.
Sosiaalinen media on siis myös maineenhallinnan kanava ja työkalu. Some-toiminta on osa
brändäystä, jolla rakennetaan mielikuvaa niin omasta organisaatiosta kuin koko toimialasta. Jo
aiemmin mainittiin viestinnän tavoitteellisuuden tärkeydestä – se pätee myös julkisuuskuvan
rakentamisessa. Perusviestien tulisi tukea sitä, mitä viestinnällä tavoitellaan.
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2.5 CASE-ESIMERKKI: Pelastusopisto
Pelastusopiston
some-viestinnän
(Facebook)
kohderyhmäksi on määritelty potentiaaliset tutkintoon
johtavasta koulutuksesta kiinnostuneet. Viestinnän
tavoitteena on tuoda näkyväksi opiskelun arkea ja kertoa
asioista, joista suuri yleisö ei muuten kuulisi ja näkisi.
Erityisesti pyritään tuomaan näkyväksi tutkinto-opiskelun
sisältöjen monipuolisuutta. FB-viestintää hyödynnetään
uusien opiskelijoiden rekrytoinnissa, eli sisältöjen on
tarkoitus rakentaa kuvaa mielenkiintoisesta ja
monipuolisesta oppilaitoksesta.

Opiskelijoista on koottu ja koulutettu some-agentteja, jotka
päivittävät Facebookiin kuulumisia omasta opiskelustaan ja
opintojen sisällöistä. Myös Pelastusopiston opettajat jakavat
päivityksissään koulutuksen arkea.

Pelastusopiston
Facebook-päivityksissä
korostuu
suunnitellusti opiskelun arjen näkyväksi tekeminen.
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Some-päivityksissä tuodaan esiin monipuolisia
oppimisympäristöjä. Huomaa myös sumennetut
tietokoneruudut.

Visuaalisuuteen, kuviin ja videoihin, panostetaan Pelastusopiston some-viestinnässä.

2.6 Mitä somessa saa viranomaisena sanoa? Mitä ei?
Ehdottomasti ei:






salassa pidettävät asiat, kriittiset tiedot
työyhteisön sisäiset asiat, kuten organisaatioon tai työvälineisiin kohdistuva
kritiikki, erimielisyydet organisaatiossa
asiat, jotka eivät ole linjassa organisaation linjausten kanssa - lojaliteettivelvoite
pätee myös sosiaalisessa mediassa
materiaali, jonka julkaisuun ei ole lupaa (esim. kuvat)
valheita.

Ei suotavaa:
 keskustelukumppanin kritisointi/vähättely ikävään sävyyn
 provosoituneena kirjoitettu sisältö
 yksittäistapaukset: viranomaisen jakamana tai kommentoimana yksittäisen
kansalaisen julkaisu voi levitä todella monelle
 lähdekritiikitön jakaminen - selvitä, kuka uutisen on tehnyt ja julkaissut. Oman
sivuston luottamus menetetään helposti jakamalla väärää tai kyseenalaista tietoa.
Mitä saa jakaa:
 lähes kaikki muu.
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Muista, että viestiessäsi organisaation edustajana olet vastuussa organisaation julkisen
kuvan rakentamisesta.

Viestin lähettäjä ja viestin vastaanottaja
voivat tulkita sisältöä hyvin eri tavoin. Joku
voi siis loukkaantua viestistä, jossa ei
lähettäjän
mielestä
ole
mitään
loukkaavaa. Eri toimintaympäristöissä ja
kulttuureissa viestintä voi olla erilaista –
sopisiko vastaavanlainen Arska-meemi
Suomeen?

Tässä
London
Fire
Brigaden
julkaisemassa kuvassa ei näy
henkilöitä, mutta jonkun koti ja
tuhoutunutta omaisuutta. Olisiko
tällaisen kuvan julkaisu Suomessa
korrektia?
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2.7 Some-kanavat ja niiden erot - mitä kanavia käyttää?
Yleisö on erilainen eri viestintäkanavia käytettäessä. Viestintätavat sosiaalisessa
mediassa ja perinteisen median kautta viestittäessä ovat erilaisia. Samoin sosiaalisen
median sisällä eri palvelujen viestintätavat eroavat toisistaan.





Selvitä, mitkä suosituimpia palveluja tavoitellun kohderyhmän kannalta. Käytä
kanavia, jotka suosituimpia jokapäiväisessä käytössä.
Ota huomioon julkaisufoorumisi yleisö ja viestinnän tavat – esimerkiksi LinkedIn on
suunnattu ammatilliseen verkostoitumiseen, kun puolestaan Instagramissa kuvat
puhuvat puolestaan.
Tutustu ko. some-palvelun ominaisuuksiin ja viestinnän tapaan esimerkiksi
luomalla itsellesi tunnukset palveluun ja seuraamalla viestintää palvelussa.

Eri kanavia käyttävät erilaiset ryhmät.
Viestintää voi suunnata tämän
mukaisesti – esim. Instagramissa ei
viestitä suoraan vanhuksille, vaan
lastenlapsille,
jotka
huolehtivat
isovanhemmistaan. Esimerkiksi jos
helleaalto on vaaraksi vanhuksille,
pyydä
seuraajia
toimimaan
viestinviejinä ikäihmisille siitä, miten
varautua.

Kaikki eivät ole somessa. Sosiaalisen median
kautta voi kuitenkin pyytää välittämään viestiä
eteenpäin myös niille kohderyhmille, joita se ei
tavoita. Satakunnan pelastuslaitos kehottaa
tarkastamaan
jouluvierailuilla
ikäihmisten
palovaroittimet.
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Bostonin poliisi pyytää tarkistamaan naapureiden, erityisesti iäkkäiden naapureiden, voinnin lumimyrskyn aikaan.

Ota huomioon myös mahdollisuus hyödyntää palveluja, joissa saman päivityksen voi
julkaista useassa some-palvelussa samaan aikaan (esim. Instagramiin lisätty kuva
päivittyy myös Facebook-tilille). Tämä on hyödyllinen toiminto esimerkiksi vaarasta
varoitettaessa.

Käytä hyväksesi useita some-kanavia, muista
kuitenkin niiden erot muun muassa viestien
pituusrajoitusten
suhteen.
Etelä-Karjalan
pelastuslaitoksen julkaisu Facebookissa.

Ja linkitys samaan päivitykseen Twitterissä.
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Some-palvelujen sisältö ja toiminnallisuudet ovat jatkuvassa muutoksessa. Palveluihin
omaksutaan toisissa palveluissa suosittuja ominaisuuksia – esimerkiksi Facebook on
ottanut käyttöönsä Periscopesta tutut livelähetykset. Yksinkertaistettuna esimerkkinä
yleisiä some-palvelujen sisältöä voi selittää seuraavasti:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Twitter: Syön #kakku’a
Facebook: Pidän kakusta
Forsquare: Täällä syön kakkua
Instagram: Tässä kuva kakustani #nofilter
Youtube: Tässä video, jossa syön kakkuani
Periscope: Live-lähetys kakunsyönnistäni
LinkedIn: Osaamisalueisiini kuuluu mm. kakunsyönti
Pinterest: Tässä hyvä kakkuresepti
Snapchat: Katso kakkuani 10 sekuntia.
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2.8 Reaaliaikaisuuden haaste
Sosiaalisen median reaaliaikaisuus haastaa


Sosiaalinen media on reaaliaikainen kanava.



Tieto liikkuu some-foorumeilla nopeasti. Jos käytössä ei ole paikkansa pitävää
tietoa, huhut ja varmistamaton tieto
lähtevät helposti liikkeelle.



On siis välttämätöntä antaa yleisölle
informaatiota
viranomaisen
näkökulmasta, muuten se etsitään
muista lähteistä.



Nopeus
haastaa
viranomaiset.
Hyväksy
epävarmuus
ja
epämääräisyys: aina ei voi odottaa,
että tieto on varmistettu ja
tilannekuva täysin selvä.



Anna myös keskeneräistä tietoa,
kerro mitä tiedät ja palaa asiaan kun
tiedät enemmän. Voit käyttää
fraaseja kuten ”tilanne on epävarma,
mutta…” tai ”meillä ei ole vielä
kaikkia faktoja, mutta…”, jotka
antavat
tilaa
korjata
tietoja
myöhemmin.



Alkuvaiheessa saattaa riittää se, että
kertoo
viranomaisten
olevan
tietoinen kyseisestä tilanteesta.

Australialaisen Queenslandin poliisin keskustelua ja saamaa kritiikkiä Facebookissa. Ensimmäistä kommentoijaa
opastettu raportoimaan havainnoistaan eteenpäin virallista tietä pitkin. Myös provosoivaan kommenttiin
vastattu asiallisesti. Mahdollisten trollitilien asiallisiin kysymyksiin kannattaa aina vastata asiallisesti.
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Münchenissä heinäkuussa 2016 tapahtuneen ammuskelun yhteydessä paikallinen poliisi viesti tilanteesta
aktiivisesti Twitterissä. Tapahtuman alkuvaiheessa kerrottiin se, mitä tiedetään ja luvattiin palata asiaan.

Opasta häiriötilanteiden aikana somen
käytöstä. Münchenin
ammuskelutapauksen yhteydessä yleisöä
pyydettiin olemaan jakamatta huhuja
sosiaalisessa mediassa.

Viesti avoimesti ja rehellisesti: muista myös kuunnella









Viranomaisilta odotetaan substanssiosaamisen lisäksi inhimillistä suhtautumista,
empatiakykyä sekä avoimuutta päätösten tekemisessä ja vaihtoehtojen
perustelemisessa (ts. läsnäoloa).
Somessa inhimillisen ja luottamuksellisen suhteen luominen edellyttää
keskustelevaa ja vuorovaikutteista viestintätapaa. Tämä edelleen parantaa
viestijän tunnettavuutta sosiaalisessa mediassa sekä viestinnän tavoittavuutta.
Viestinnällä voit luoda positiivisen suhteen yleisöön/kansalaisiin/seuraajiin. Tällä
rakennetaan myös organisaation viestinnän uskottavuutta ja luotettavuutta.
Avainsanoina ovat rehellisyys, vilpittömyys ja avoimuus.
Viesti myötätuntoisesti, huolehtien ja empaattisesti – vilpittömyys auttaa luomaan
luottamusta viranomaisten ja yleisön välille.
Tee yhteistyötä ja koordinoi toimintaa ”luotettavien lähteiden”, esimerkiksi
asukasyhdistysten tai aktiivisten harrastusryhmien kanssa: verkostojen solmiminen
jo ennen kriisiä/hätä- ja häiriötilannetta auttaa koordinoimaan eri toimijoiden
viestejä sekä toimintaa.
34





Kuuntele kansalaisten huolia ja pyri ymmärtämään yleisöäsi: huolten huomioon
ottaminen tarkoittaa myös niihin vastaamista.
Kerää palautetta; arvioi kansalaisten yleistä ymmärrystä riskeistä; varautumisen
tasosta; mielipiteistä pelastussuunnitelmiin liittyen.
Tunnista viestinnän tarpeet ja vastaa niihin.

Viesti avoimesti, ajankohtaisesti
ja empaattisesti. Satakunnan
pelastuslaitoksen
isänpäiväterveiset
sukellusharjoituksista.

Yhdysvaltojen Federal Emergency Management
Agencyn (FEMA) jakama American Red Crossin
twiitti,
jossa
osoitetaan
sympatiaa
maastopalojen uhreille – ja annetaan vinkkejä
siitä, miten toimia tällaisen sattuessa kohdalle.
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Somea voi kuunnella esimerkiksi tiettyjä hakusanoja käyttäen.
Tässä tapauksessa Palm Beachin County Sheriff lienee etsinyt
päivityksiä, joissa mainitaan sana "weed" (marihuana) ja
vastannut nokkelasti sitä etsivälle.

2.9 Tiedon jakamisesta vuorovaikutukseen
Tiedon jakaminen





kriisitilanteen aikainen viestintä:
 mitä tapahtuu juuri nyt
 miksi
 mitä tulee tehdä ja
 mitä tapahtuu seuraavaksi?
ajankohtainen tieto auttaa selviytymistä ja kriisistä toipumista
spekulointi ja huhut, jotka esitetään faktoina, voivat johtaa vääriin johtopäätöksiin
ja siitä seuraaviin tekoihin.

Jaa vaaratiedote myös somessa. Lapin pelastuslaitoksen jakama vaaratiedote ja ohjeet tilanteen seuraamiseksi.

Bostonin poliisin Twitter-ohjeistusta Bostonin maratonin pommi-iskujen epäiltyjä etsittäessä.
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Tiedon saaminen, tilannekuva






Mobiiliuden lisääntymisen myötä älypuhelimen omistavat ja sosiaalista mediaa
käyttävät kansalaiset voivat olla tehokkaita "antureita" hätä- ja häiriötilanteissa.
Viranomaisen tulee olla läsnä sosiaalisissa verkostoissa ja alustoilla, jotta väärät
tiedot huomataan ja niihin voidaan puuttua (ei siis vain tiedottaa someverkostoissa; proaktiivisuus).
Saadaan yleiskatsaus tilanteesta – tilannekuvan täydennys kansalaisten avulla.
Kansalaiset ovat halukkaita auttamaan toisiaan ja viranomaisia, jos asianmukaisesti
on osoitettu toimintatavat ja laitteet toimivat.

Berliinin poliisi pystytti portaalin, jonne
paikalla olleet voivat lähettää terroriiskuihin liittyviä vinkkejä, kuvia ja videota.
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Vuorovaikutus







Dialogi kansalaisten kanssa.
Vuorovaikutuksessa
rakennetaan
verkostoa
hätätilanteita
varten:
Varoitusviestintä on vaikuttavampaa, kun viestijä tai viestintäkanava nähdään
olevan "lähellä" vastaanottajan omaa elämänpiiriä.
Vapaaehtoisen auttamisen kanavointi: viranomaisilla usein ajantasaisin ja paras
tieto tilanteesta ja siitä, miten kansalaiset voisivat parhaiten auttaa; kansalaisten
verkostojen kontaktointi, tilanteesta informointi ja siitä, missä apua kaivataan.
Huom.: eivät vain kansalaiset tilannepaikalla, vaan myös sen välittömän
vaikutuspiirin ulkopuolella voivat auttaa (crowdsourcing, joukkoistaminen) – esim.
vahinkojen arviointi satelliittikuvista, havainnot jne.

Pariisin 2015 terrori-iskujen yhteydessä Twitterissä etsittiin ja tarjottiin suojaa aihetunnisteella #porteouverte.
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Vuonna 2014 kadonnutta malesialaiskonetta etsi satelliittikuvista jopa kaksi miljoonaa vapaaehtoista, joilla oli
läpikäytävänä 645 000 satelliittikuvaa.
Australian Queenslandin Flood Update –
Facebook-sivu syntyi vapaaehtoisvoimin
seuraamaan tulvan etenemistä. Sivulla jaetaan
tietoa mm. tulvivista teistä, rikkoontuneista
silloista ja kiertoteistä.
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Muista myös nämä:









Toimet, joiden on tarkoitus sitouttaa tai osallistaa seuraajia tai tykkääjiä, saattavat
olla alttiita ”trollaukselle”. Näiden kanssa kannattaa olla varovainen.
Älä provosoidu – älä myöskään poista negatiivista kommenttia sivultasi.
Asiaan kuulumattomat viestit voi poistaa.
Harjoita mediakriittisyyttä.
Viestinnän normit esimerkiksi onnettomuustilanteissa pätevät myös someviestintään.
Älä käytä ammattikieltä.
Älä jaa ”sisäpiirin” juttuja.
Yksityisviesti somessa ei ole yksityinen.
Kannusta
vuorovaikutteisuuteen Pohjois-Karjalan
pelastuslaitoksen otsikon
tarpeessa oleva Instagrampäivitys on hyvä esimerkki
tästä.

Seuraajien / tykkääjien
osallistaminen voi olla
altista trollaukselle ja
saattaa lähteä väärille
urille. Näin kävi
esimerkiksi New Yorkin
poliisilaitokselle. NYPD
pyysi Twitter-kansaa
jakamaan poliisien
kanssa ottamiaan
yhteiskuvia
aihetunnisteella
#myNYPD. Saldona oli
hyvin erilaisia kuvia kuin
tarkoitus oli.
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3 Ennakoi
On oleellista, ettei keskitytä vain onnettomuus- tai kriisitilanteen aikaisen viestinnän
suunnitteluun ja sisältöihin, vaan viestitään kansalaisten kanssa jatkuvasti myös ns.
normaalioloissa. Tämä luo pohjaa kansalaisten luottamukselle organisaation someviestintään sekä takaa viestien kattavuuden silloin, kun jotain tapahtuu. Yleisö kriisi- ja
onnettomuusviestinnälle luodaan normaalioloissa.

Sitouta kansalaiset organisaatiosi viestintäkanaviin







Kuuntele yleisöäsi – millaisia ovat kansalaisten huolet? Vastaa niihin
viestintätarpeisiin, joita kansalaisilla on. Seuraa some-foorumeita ja jos huomaat
some-foorumeilla keskustelua esimerkiksi palovaroittimen oikeasta sijainnista,
opasta tähän omalla tililläsi.
Sitouta ihmisiä käyttämään tiettyjä viestintäkanavia tai -palveluja, jotta tullaan
tutuksi niiden välineiden ja kanavien kanssa, joita käytetään kriisitilanteissa.
Kerro, miten ja mitä viestintäkanavia onnettomuus- tai kriisitilanteissa käytetään
ja miten esimerkiksi somessa viestitään hätä- ja häiriötilanteissa. Sitouttaminen
onnistuu luomalla kiinnostavaa sisältöä ja vuorovaikutusta seuraajien kanssa.
Kerro, miten viranomaiseen saadaan yhteys ja miten toimia hätätilanteessa.
Luo verkostoja alueellisesti – onko alueellasi toimijoita (esim. asukasyhdistykset)
jotka voivat jakaa tietoa omissa verkostoissaan akuuteissa tilanteissa?
Varoita ja opasta, miten voi varautua. Etelä-Savon
pelastuslaitos opastaa myrskyyn varautumiseen
kesällä
2016.
Päivityksessä
annetaan
ennakkotietoa mahdollisia onnettomuuksia ja
vahinkoja aiheuttavasta sääilmiöstä sekä
kannustetaan yleisöä osallistumaan keskusteluun
ja jakamaan toisilleen varautumisohjeita.
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Pirkanmaan pelastuslaitoksen Facebook-päivitys antaa
tykkääjille
turvallisuusaiheista
pohdittavaa
ja
kommentoitavaa. Kuva on esitetty yksinkertaisesti.

Jatkoa edelliselle: kerrostaloasunnosta poistumiseen liittyvän
tehtävän ratkaisu – kun FB-yhteisölle annetaan tehtäviä tai
muuta pohdittavaa, tulee muistaa antaa tehtäviin myös
ratkaisut.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen kodin turvallisuuden checklist saa
miettimään, ovatko kyseiset asiat hoidossa omassa kodissa ja
osallistaa tykkääjiä keskustelemaan asiasta.
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Helsingin
pelastuslaitoksen
Stadin brankkarit -Instagram
tilillä esitetään arvoitus ja
muistutetaan palovaroittimen
testauksesta.

Opasta kansalaisia somen käytössä – keskustele periaatteista
Rohkaise kansalaisia käyttämään sosiaalista mediaa hätä- ja häiriötilanteissa:
 Kerro selkeästi miten voivat auttaa (esim. jakamalla viranomaisten julkaisemaa
tietoa omissa some-verkostoissaan).
 Kerro selkeästi, mitä kansalaiset voivat ja mitä pitäisi tehdä, miten voivat tukea
pelastustoimia. Yritä olla painottamatta mitä ei pitäisi tehdä.
 Muistuta myös, että some-kanavat eivät korvaa hätänumeroa.
 Viesti selkeästi, milloin on sopivaa ottaa kuvia ja jakaa tietoa onnettomuudesta.
 Totea,
että valokuvaaminen ja
tiedonjakaminen eivät saa häiritä
pelastustehtäviä
onnettomuuspaikalla.
 Kokoa ohjeet somen käyttämisestä
hätätilanteissa do’s (ja don’ts) lyhyesti
vaikkapa nettisivuille, jaa tietoa myös
somessa.
 Keskustele some-käytön periaatteista
seuraajien kanssa – pohtikaa asiaa
yhdessä!
 Muistuta korrekteista toimintatavoista
"älä someta auton ratissa" tai "poistu
palavasta rakennuksesta ennen kuin
Opasta kansalaisia somen käytössä – keskustele
twiittaat".
pelisäännöistä. Poliisin Facebook-ryhmän
keskustelusäännöt.
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Kerro organisaatiosi somen käytön sekä
some-keskustelun
periaatteista.
Varsinais-Suomen
pelastuslaitoksen
kuvaus Twitterin käytöstä yllä, oikealla
keskustelun pelisäännöt kerrattuina
Etelä-Karjalan
pelastuslaitoksen
Facebook-sivuilta. Sama sisältö löytyy
myös muiden pelastuslaitosten Facebooksivuilta.
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Muistuta korrekteista toimintatavoista – esim. ”Exit
building before tweeting” – poistu, ennen kuin twiittaat
(kuva: supportfirefighters.com).

Ohjeista somen korrektista käyttämisestä onnettomuuksien
yhteyksissä. Tays ensihoitokeskus ohjeistaa kuvaamisesta
onnettomuuspaikoilla

Kerro myös, miten toimia oikein erilaisissa tilanteissa. Luleån
pelastuslaitos opastaa, mitä tehdä kun osuu onnettomuuspaikalle.
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3.1 Viesti turvallisuudesta
Sosiaalinen media on hyvä kanava ennaltaehkäisevälle turvallisuusviestinnälle. Opasta
oikea-aikaisesti, lisää tietoisuutta paloturvallisuudesta, kerro, miten menetellä vaaran
sattuessa:








Viesti ajankohtaisesti ja oikea-aikaisesti:
esimerkiksi joulun alla muistuta
varovaisuudesta
kynttilöiden
polttamisen suhteen, kevättalvella
heikoista jäistä. Tietyt vuoden mittaan
toistuvat aiheet voi koota someviestinnän vuosikelloksi.
Tee ihmiset tietoiseksi mahdollisista
uhkista
ja
niihin
liittyvistä
ehkäisytoimenpiteistä
–
opasta
turvalliseen toimintaan arjessa esim.
jakamalla turvallisuusvinkkejä.
Opasta, miten voi varautua tavallisena
ihmisenä – jaa olemassa olevaa tietoa,
esimerkiksi oppaita sähkökatkoihin
varautumisesta silloin, kun alueelle
ennustetaan myrskyä.
Linkitä hyvien toimintamallien tai
toimintaohjeiden julkaisu ajankohtaisiin
tapahtumiin tai onnettomuuksiin –
miten
toimia
oikein
kyseisessä
tilanteessa?

Aktiivinen viestintä ns. normaalioloissa
rakentaa seuraajien ja tykkääjien verkostoa. Se
myös rakentaa luottamusta organisaatioon ja
sen viestintään.

Havainnollista ja hyödynnä aihetunnisteita. Pirkanmaan pelastuslaitos,
kodin numeroinnin näkyvyys. Viestissä käytetty havainnollistavaa
kuvakollaasia ja hyödynnetty Facebookin aihetunnistetoimintoa.

Pelastustoimen turvallisuusviestinnän strategian "lähtökohtana on ajatus että
suunnitelmallisella turvallisuusviestinnällä voidaan parantaa turvallisuuskulttuuria ja
omatoimista varautumista sekä ehkäistä onnettomuuksia." (Pelastustoimi.fi,
Pelastustoimen turvallisuusviestinnän strategia).
– > Tutustu: Pelastustoimen turvallisuusviestinnän strategia
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Linkitä
hyvien
toimintamallien
tai
toimintaohjeiden
julkaisu
ajankohtaisiin
tapahtumiin tai onnettomuuksiin – miten
toimia oikein kyseisessä tilanteessa? EteläSavon
pelastuslaitoksen
muistutus
keväänkorvalla puutarhajätteen polttajille.

Viesti ajankohtaisesti. EteläSavon pelastuslaitoksen ohjeita
tasapainoskootterin omistajille ja
linkitys
asiaan
liittyvään
uutiseen.
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Muista
monikielisyys!
pelastuslaitoksen julkaisussa
sovelluksen lataamiseen.

Varsinais-Suomen
lisäksi linkki 112-

Viesti ajankohtaisesti – jaa turvallisuusvinkkejä esimerkiksi
joulukalenterin
muodossa.
Esimerkki
Pirkanmaan
pelastuslaitokselta.

Tee ihmiset tietoiseksi mahdollisista uhkista ja niihin liittyvistä
ehkäisytoimenpiteistä – opasta turvalliseen toimintaan arjessa
esim. jakamalla turvallisuusvinkkejä.
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Opasta turvalliseen käyttäytymiseen:
älä surffaa ratissa!

Metsästä hiljaisia signaaleja




Kuuntele ja seuraa, mitä somessa puhutaan – onko esimerkiksi vääriä käsityksiä
paloturvallisuuteen liittyen? Onko tapahtumassa jotain, joka saattaa muodostaa
turvallisuusriskin?
Esimerkiksi julkisuutta saaneiden tulipalojen yhteydessä voi olla hyödyllistä
seurata niistä eri foorumeilla (uutisten kommentointipalstat, keskustelufoorumit
kuten vauva.fi tai suomi24.fi) käytävää keskustelua ja pohtia, millaisia
viestintätarpeita kansalaisilla on niiden perusteella.

Ennakointi hitaasti puhkeavissa tilanteissa







Pitkä ennakointi- tai varoitusvaihe on etu. Käytä tämä hyväksesi ja opasta, miten
tulevaan voi varautua. Esimerkiksi tulva puhkeaa yleensä hitaasti. Tarjoa
ennusteita tilanteen etenemisestä, pidä ajan tasalla, anna ohjeita.
Kansalaiset voivat myös raportoida tilanteen, kuten tulvan, etenemisestä ja
avustaa näin tilannekuvan muodostamisessa. Tulvan edetessä voidaan seurata,
missä vesi on nyt, milloin se tarkalleen saavuttaa tietyn alueen tai paikan,
pitävätkö tilapäispadot vai eivät.
Hyödynnä vapaaehtoisresurssia – some voi auttaa koordinoimaan esim. patojen
rakentamisesta vapaaehtoisvoimin. Ohjaa apu oikeaan paikkaan.
Jaa varoituksia myös somessa.
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Jaa ajankohtaiset varoitukset myös somessa.
Etelä-Savon Pelastuslaitos varoittaa heikoista
jäistä.

Varoita ja ohjeista miten ongelmatilanteet voi välttää. Helsingin
Pelastuslaitoksen viestintää voimakkaiden sadekuurojen
aikana.

Infografiikat, yksinkertaiset ja selkeät kuvat ja pelkistetty
perusviesti kuten #TurnAroundDontDrown ovat tehokkaita.
FEMAn viestintää Matthew-hurrikaanin alla.
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Esimerkiksi myrskyn tai tulvan
uhatessa
jaa
seuraajillesi
varoituksia ja varautumisohjeita.
FEMA muistuttaa, miten toimia.

Opasta, miten voi varautua –
jaa
esimerkiksi
oppaita
sähkökatkoihin varautumisesta
silloin,
kun
alueelle
ennustetaan myrskyä.
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4 Varoita
Vaaratiedotteesta annettua lakia (466/2012) sovelletaan vaaratiedotteeseen, jonka
viranomainen antaa välitettäväksi radiossa ja televisiossa. Vaarasta voidaan kuitenkin
varoittaa ja informoida myös sosiaalisessa mediassa, sillä se mahdollistaa nopean ja
kattavan varoittamisen näissä verkostoissa. Varoitusvaiheen kesto riippuu
onnettomuustyypistä: se voi olla hyvin lyhyt tai hyvin pitkä.
Varoitusviestien tulee herättää huomiota – Esimerkiksi Facebookin algoritmi nostaa
kuvalliset päivitykset paremmin esiin, joten kuvan liittäminen mukaan kannattaa myös
tässä mielessä.














Anna selkeät, yksinkertaiset ja käytännölliset ohjeet siitä, miten välttää vaara. Ohjaa
myös lisätiedon lähteille. Täsmällinen tieto siitä, miten ihmiset voivat vähentää itse
tilanteen tai riskin seurauksia, tuottaa ihmisille tunnetta siitä, että voivat itse hallita
tilannetta jollain tapaa.
Pyydä seuraajia jakamaan ja välittämään viestiä eteenpäin omissa verkostoissaan –
somessa ja somen ulkopuolella – etenkin sellaisille ryhmille, jotka eivät välttämättä
saa viestiä muuta kautta (esimerkiksi vanhukset).
Tee varoituksesta kieliversiot.
Toista – julkaise viesti uudelleen.
Julkaise viesti saman sisältöisenä eri kanavissa.
Muista, että yleisö rakennetaan jo varautumisvaiheessa ja normaalioloissa. Tämä
auttaa kansalaisia ymmärtämään viestien sisältöä ja luottamaan niiden lähettäjään:
jos viranomaiset ottavat yhtäkkiä jonkin palvelun käyttöönsä, se voidaan kokea
huijaukseksi eikä sisältöön uskota.
Jos aika varautua on pidempi, voidaan myös suunnata viestejä tietyille foorumeille
tai verkostoille (esim. alueen asukasyhdistykset tai muut aktiiviset kolmannen
sektorin toimijat).
Älä lietso paniikkia, vaan opasta oikeaan toimintaan.
Älä julkaise vaarasta varoittavia viestejä liian usein, jotta ne eivät menetä
merkitystään.
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Esimerkiksi karttakuva on havainnollinen osoittamaan, mitä alueita varoitus koskee.

4.1 Varoitusjulkaisun sisältö








mitä, missä, milloin?
selvä toimintaohje
tarkkuus, oikea tieto
selväkielisyys
lyhyys ja ytimekkyys
kuva
kieliversiot.
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Varoita ja tarjoa ajankohtaista tietoa – kerro myös, miten vahingot
on mahdollista välttää. Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren
pelastuslaitoksen Twitter-päivityksiä Salomo-myrskyn alla ja aikana
kesällä 2016.
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Reagoi tapahtuneisiin onnettomuuksiin ja
varoita, jottei niitä syntyisi lisää. Kerro, miten
onnettomuuksia voi ehkäistä. Tässä Etelä-Savon
Pelastuslaitoksen
päivityksessä
myös
osallistutaan keskusteluun. Viesti on myös
yksilöity julkaisemalla kirjoittajan nimi.

Kerro tilanteesta sitä mukaa kun uutta tietoa on saatavilla. Jaa
vaaratiedote myös somessa. Esimerkissä Varsinais-Suomen
pelastuslaitoksen reaaliaikaista tiedottamista onnettomuudesta
Twitterin kautta. Twiiteissä kerrotaan, mistä on kyse ja mitä
vaikutuksia tilanteella on(tie poikki, liikkumisen välttäminen).
Tietoa jaetaan molemmilla kotimaisilla kielillä, lisätietona linkattu
myös YLEn ruotsinkielinen artikkeli.

Tiivistä perusviesti vaikkapa aihetunnisteisiin. LänsiUudenmaan
Facebook-päivityksessä
tiedotetaan
ympäristöonnettomuudesta ja varoituksen tavoin
annetaan suositus alueella uimisen välttämisestä. Päivitys
on tehty kaksikielisenä. Viestiin liitetty kuva tapahtumasta
ja pelastuslaitoksen toimenpiteistä lisää kiinnostavuutta ja
kertoo, että asia on hoidossa.
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Varoita ja opasta. New York
Fire department,
#BeatTheHeat.

Somen kautta voi varoittaa myös vähemmän uhkaavista olosuhteista, kuten Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren
alueen pelastuslaitos tässä.

Jaa vaaratiedotteen sisältö
myös some-kanavia pitkin.
Esimerkki Itä-Uudenmaan
pelastuslaitoksen
viestinnästä.

Bostonin
maratonin
pommi-iskun
jälkeen
poliisi kehotti asukkaita
pysymään sisätiloissa –
ja mediaa pois tieltä.
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Reagoi onnettomuuksiin ja turvallisuuspuutteisiin –
Pohjois-Savon pelastuslaitoksen päivitys hylätyssä
tehdaskiinteistössä tapahtuneen onnettomuuden
jälkeen.

Kerro se, mitä tiedät ja palaa asiaan kuten Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos tässä esimerkissä.
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Varoituksissa tiukkakin sävy voi olla
paikoillaan – perustele myös miksi
varoitetaan. Jokilaaksojen pelastuslaitoksen
päivitys.

Varoita, opasta lisätietoihin
ja
kerro
myös,
kun
vaaratiedote
puretaan.
Esimerkki Länsi-Uudenmaan
pelastuslaitokselta.

Vaaratiedote julkaistuna Hätäkeskuksen Facebook-sivuilla. Huomaa, että kuvan liittäminen päivitykseen nostaa
sen näkyvyyttä – samalla ruutukaappaus teksti-tv:n sivusta antaa lisätietoa. Vaaratiedote ja tieto sen
päättymisestä on annettu kahdella kielellä.
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5 Toimi
Onnettomuus- ja kriisitilanteet lisäävät ajantasaisen tiedon tarvetta – samalla
käytettävissä oleva tieto on ainakin jollakin tapaa epämääräistä. Onnettomuus- ja
kriisitilanteissa on kuitenkin välttämätöntä jakaa informaatiota, sillä muuten tieto
etsitään muista lähteistä (oli sitten paikkansa pitävää tai väärää). Väärät tiedot leviävät
somessa yhtä nopeasti kuin oikeat. Viestien on oltava yhdenmukaisia – myös eri
viranomaisten kesken.






Läpinäkyvyys ja rehellisyys viestinnässä ovat oleellista! Jos et tiedä vastausta, on
parempi viestiä tilanteen epävarmuudesta ja kertoa, mitä teet löytääksesi
vastauksen, kuin vastata väärin tai olla kokonaan vastaamatta.
Kuuntelu on yhtä tärkeää kuin viestien lähettäminen. Seuraa, millainen
viestinnän tarve kansalaisilla on, esimerkiksi millaisin aihetunnistein viestitään,
mistä kysytään. Pyri vastaamaan tarpeisiin. Toteuta viestintää tarpeiden
perusteella.
Muista: some on yksi viestintäkanava. Kaikki kansalaiset eivät seuraa somea,
joten muista monikanavaisuus.

Häiriötilanteen aikana ohjeista, miten toimia.
Ehkäise lisävahinkojen syntymistä tarjoamalla
täsmällistä tietoa siitä, miten kansalaiset voivat
vähentää itse tilanteen tai riskin seurauksia.
Esimerkki Bostonin poliisin Twitter-viestinnästä
Bostonin maratonin pommi-iskujen (2013)
jälkeen
iskuista
epäiltyä
etsittäessä.
Aihetunnisteilla myös kenelle viesti pääosin
kohdistettu (media / yhteisö).
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5.1 Some onnettomuustilanteiden aikana









Tietoa voidaan jakaa ja saada nopeasti.
Voidaan kommunikoida suoraan tilanteessa osallisena olevien kansalaisten kanssa.
Tuetaan tilannekuvan luomista ja jakamista.
Korjataan huhuja ja estetään väärän tiedon leviämistä. Spekulointi ja huhut, jotka
esitetään faktoina, voivat johtaa vääriin johtopäätöksiin ja siitä seuraaviin tekoihin.
Ehkäistään lisävahinkojen syntymistä tarjoamalla täsmällistä tietoa siitä, miten
kansalaiset voivat vähentää itse tilanteen tai riskin seurauksia.
Ohjeistetaan, mitä pitää tehdä ja miksi.
Viestitään ajantasaisesti siitä, mitä tehdään. Tämä voi rauhoittaa tilanteessa osallista
(esim. jos tämä odottaa apua).
Jaetaan tietoa ja vastataan kansalaisten huoliin ja epävarmuuteen, mikä tukee ja
ohjaa kansalaisten asianmukaista toimintaa.

Somen kautta tietoa saavat myös ne, jotka ovat asiasta muutoin kiinnostuneita –
mukaan lukien media. Tämä voi osaltaan vähentää organisaatiolle tulevaa
viestintäpainetta.

Viesti ajantasaisesti, mitä on tapahtunut ja mitä viranomaiset tekevät asialle. Helsingin pelastuslaitoksen
reaaliaikaisessa tilannetiedottamisessa Twitterin kautta on kerrottu asiasta lyhyesti sitä mukaa kun uutta
tiedotettavaa on ollut. Muista myös ohjeistaa kansalaisia esim. savun / mittavien pelastustoimien aiheuttamasta
haitasta.
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Mikäli oikeaa tietoa ei ole, lähtevät huhut ja spekulaatiot helposti liikkeelle somessa. Reagoi virheelliseen tietoon
somen välityksellä. "Das stimmt nicht", "Ei pidä paikkaansa" - Berliinin poliisi oikoo virheellistä uutista terrori-iskun
jälkeen.
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5.2 Tiedon jakaminen somessa onnettomuustilanteissa:
päivityksen sisältö









Jaa tosiasioihin perustuvaa tietoa yleisölle ajoissa, nopeasti ja säännöllisesti.
Julkaise lyhyitä, selkeitä viestejä.
Tiedota uhkasta ja siitä, mitä tulisi tehdä tarjoten faktat rehellisesti – älä
spekuloi.
Kerro, mitä tapahtuu ja missä.
Kerro, mitä viranomaiset tekevät.
Kerro, mistä tilanne johtuu tai johtui.
Kerro, milloin asiasta tiedotetaan lisää.
Toista perusviestiä, jotta se näkyy some-virrassa.

Kerro, mitä tapahtuu ja missä, mitä mahdollisesti
tapahtuu seuraavaksi. Vastaa kansalaisten kysymyksiin
mikäli mahdollista. New South Walesin (Australia)
palokunnan viestintää maastopaloista joulukuussa
2016.
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Kerro, mitä tilanteen ratkaisemiseksi tehdään. New South Walesin palokunnan viestintää maastopaloista 2016.
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5.3 CASE: Satakunnan pelastuslaitos ja Porin Omena-hotellin
tulipalo
Omena-hotellissa Porin keskustassa syttyi tulipalo toukokuussa 2016. Tilanteesta
annettiin mm. vaaratiedote runsaan savunmuodostuksen vuoksi. Satakunnan
pelastuslaitos viesti tilanteesta aktiivisesti myös Twitterissä ja Facebookissa.

Vaaratiedote
annettiin
Facebookin välityksellä.
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myös

Tietoa tilanteen johtamisesta ja
ohjeistus lisätiedoista medialle.

Ilmoitus vaaratiedotteen purkamisesta
Facebookissa, kerrotaan, mikä tilanne
on ja mitä sille vielä tehdään.
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Tietoa julkaistiin sekä
Facebookissa että Twitterissä.

Kuvia tapahtuneesta. Kuvat voivat palvella sekä mediaa että estää muita asiasta kiinnostuneita tulemaan paikan
päälle.
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Kerrotaan edelleen, miten tilanne etenee.

Päivitetään myös, kun tilanne on ohi. Aktiivinen tiedottaminen somessa keräsi kiitosta, kuten näissäkin
kommenteissa näkyy.
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Twitterissä aihetunnisteet pysyivät merkkimäärien salliessa samoina tilanteesta viestittäessä.

5.4 Kerro se, mitä tiedät







Hyväksy epävarmuus ja epäselvyys. Voi käyttää fraaseja kuten ”tilanne on
epävarma” tai ”meillä ei ole vielä kaikkia faktoja”, jotka antavat tilaa korjata
tietoja myöhemmin.
Ole rehellinen sen suhteen, mitä tiedät ja mitä et. Jos jaat vielä varmistumatonta
tietoa, kerro se.
Jos tieto on puutteellista, kerro, että päivityksiä on tulossa lisää.
Kerro, miksi tietty informaatio ei ole saatavilla tai miksi sitä ei voida antaa.
Kerro yksi asia tai fakta kerrallaan.

Kerro se, mitä tiedät ja palaa asiaan. Münchenin poliisin twiitti ostoskeskuksessa tapahtuneesta ammuskelusta
heinäkuussa 2017.
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5.5 CASE: Ostoskeskusammuskelu Münchenissä
Heinäkuussa 18-vuotias mies ampui müncheniläisessä ostoskeskuksessa yhdeksän
henkilöä. 27 ihmistä loukkaantui. Kyseessä oli yksittäisen ihmisen hyökkäys. Tekijä
surmasi lopuksi itsensä.

Tilanteen ollessa epäselvä, kerro se ja informoi, minkä tiedät. Palaa asiaan. Ensimmäiset viestit Münchenin
ostoskeskusammuskelusta heinäkuussa 2016.
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Erityisesti alueilla / kaupungeissa, joissa on mm. paljon turisteja, viesti kotimaisten kielten lisäksi myös englanniksi
ja mahdollisuuksien mukaan myös muilla kielillä. Münchenissä käytössä oli saksan ja englannin lisäksi ranska,
tilanteen edetessä twiitattiin myös arabiaksi.

Ohjeista myös some-yhteisöä mikäli tarpeen: Münchenin poliisi pyysi olemaan jakamatta huhuja ja spekulaatioita
somessa. Lisäksi toivottiin, ettei somessa jaettaisi kuvia ja videoita poliisin toiminnasta, jotta jaettu tieto ei auttaisi
epäiltyjä pakenemaan viranomaisia.
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Poliisi kehottaa alueella olevia käyttämään Facebookin Safety Check – toimintoa.

Facebookin Safety Check – toiminnon avulla voi etsiä onnettomuusalueella olevia kavereita tai ilmoittaa olevansa
itse kunnossa. Mikäli Facebook paikantaa käyttäjän vaikutusalueelle, se tarjoaa automaattisesti mahdollisuuden
”I’m ok” -päivitykseen.
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Ohjaa omaisten tiedustelut oikeaan paikkaan.

Münchenin poliisin Twitter-tilin seuraajamäärä kasvoi huiman nopeasti tilanteen aikana.
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Some-yhteisö ryhtyi jakamaan kissakuvia tilanteeseen liittyvillä aihetunnisteilla, jotta poliisioperaatiota ei
vaarannettaisi somessa jaetuilla tilannekuvilla. (Kuva: Yle)
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Münchenissa pyydettiin ja tarjottiin suojaa Pariisin terroristi-iskuista tutulla #avoimetovet (#porteouverte,
#offenetür) -aihetunnisteella.

#Offenetür kartalla.
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5.6 Viestinnän tulee olla jatkuvaa










Sisältöä tulee jakaa säännöllisesti, mikäli uhka tai tilanne jatkuu.
Toista perusviestiä. Julkaise aktiivisesti, jotta viestisi pysyy näkyvissä, vaikkei
uutta kerrottavaa juuri olisi.
Perustele olettamukset. Ei siis ”ei tarvitse huolehtia”, vaan ”ei tarvitse huolehtia,
sillä…”
Pitkäkestoisissa tilanteissa voit myös julkaista ja päivittää useimmin kysytyt
kysymykset -listaa.
Viesti myötätuntoisesti, huolehtien ja empaattisesti – vilpittömyys auttaa
luomaan luottamusta viranomaisten ja yleisön välille.
Jos käytät aihetunnisteita eli hashtageja, niiden tulee olla #yksilöllisiä #tiiviitä
#yksinkertaisia.
Suhtaudu varauksella sosiaalisessa mediassa liikkuvaan tietoon – esim. kuvia voi
käyttää apuna tiedon oikeellisuuden arvioinnissa.
Vastaa kansalaisten kysymyksiin mahdollisimman pian. Kerro myös, jos
resursseja vastaamiseen ei ole.
Ole läsnä – vain näin voin pysäyttää huhut ennen kuin ne lähtevät leviämään
faktoina.

Jaa sisältöä säännöllisesti tilanteen jatkuessa. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen postauksissa
uudelleentwiitataan ensimmäinen päivitys ja kerrotaan lyhyesti, mitä tilanteeseen liittyen tehdään.
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Kaikkea tietoa ei tarvitse mahduttaa yhteen päivitykseen, vaan tilanteesta voi kertoa myös fakta kerrallaan.
Helsingin pelastuslaitoksen rakennuspaloon liittyvää viestintää Twitterissä.
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5.7 CASE: Berliinin terrori-isku
Rekka ajoi suurella nopeudella väkijoukkoon Breitscheidplatzin joulumarkkinoilla
Berliinissä 2016. Terrori-iskussa kuoli 12 ihmistä, 48 loukkaantui. Epäilty tekijä otettiin
kiinni heti tapahtuman jälkeen, mutta tämä osoittautui syyttömäksi. Varsinainen tekijä
kuoli pakomatkan jälkeen poliisin luoteihin Milanossa Italiassa.

Berliinin poliisi pyytää kansalaisia auttamaan
pysymällä kotona ja olemalla välittämättä huhuja.
Poliisi myös kehottaa seuraamaan Twitteriä, jossa
tärkeää infoa jaetaan. Lisäksi kansalaisia pyydetään
twiittaamaan tärkeää tietoa poliisille. Päivityksissä
myös toistetaan, että Breitscheidplatzille ei saa
tulla, jotta pelastuskalusto pääsee paikalle.

Myös englanti otetaan käyttöön. Berliinin poliisi kertoo
melko yksityiskohtaisestikin sen, mitä tilanteesta on
saatu selville.
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Kansalaisia pyydetään kunnioittamaan yksityisyyttä ja
olemaan jakamatta kuvia aukiolta. Tiedustelut ja
vihjeet ohjataan hätänumeron sijaan toiseen
numeroon, myös Facebookin Safety Check – toimintoa
suositellaan otettavaksi käyttöön.
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Numero toistetaan, saman sisältöiset viestit
julkaistaan kahdella kielellä.

Päivä vaihtuu, vihjenumeroa toistetaan edelleen – lisäksi kerrotaan, että poliisi valmistelee portaalia johon voi
lähettää aukiolta kuvattua materiaalia.
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Faktoja paljastetaan sitä mukaa, kun niitä saadaan selville. Lisäksi kerrotaan, mitä viranomaiset tekevät.

Toinenkin numero avataan – aluksi annetaan väärä numero, mutta tämä korjataan pian. Lisäksi kiitetään alueen
yrityksiä avusta.
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Kerrotaan,
että
Berliinissä
lisätään
poliisien määrää. Lisäksi
pyydetään
ihmisiä
olemaan omatoimisesti
yhteydessä tuttaviinsa,
jotta kuuma linja ei
tukkeutuisi.
Paikalla
olleita
pyydetään
lähettämään kuvia ja
videota
tiettyyn
osoitteeseen.

Mm. tieto
lehdistötilaisuudesta
jaettiin myös
Twitterissä.
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Poliisi pyytää jättämään tilanteen selvittelyn poliisille. Lisäksi jälleen kerrotaan uusista käänteistä tilanteen
tutkinnassa – kiinniotettu henkilö on kiistänyt teon, joten on mahdollista, että tekijä on vielä vapaa.
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Viesti myötätuntoisesti ja empaattisesti. Kuva hiljaisesta hetkestä uhrien muistoksi. Lisäksi kiitetään
kuvamateriaalista, jota saatu.

Edelleen, tilanteen akuuteimman vaiheen mentyä ohi, kerrotaan, mitä tapahtuu.
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Poliisi kiittää saaduista vihjeistä ja siitä, ettei huhuja jaeta.

Kun aktiivinen tilanteen seuranta lopetetaan, siitä kerrotaan.
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5.8 Ota kansalaiset mukaan viestintään












Tee selväksi, että somen kautta ei voi tehdä hätäilmoitusta vaan se tulee tehdä
hätänumeroon.
Rohkaise kansalaisia jakamaan tietoa ja auttamaan muita. Pyydä jakamaan
tärkeää tietoa, jotta mahdollisimman monia tavoitetaan (myös niitä, jotka eivät
ole jo seuraajia).
Mieti sopivat aihetunnisteet (hashtagit) ja pyydä käyttämään niitä, jotta
jaettavaa informaatiota on helpompi seurata - tai seuraa, onko tilanteelle jo
muodostunut oma aihetunniste, jota käyttää.
Voit myös pyytää kansalaisia tuottamaan tietoa. Ohjeista miten ja millaista!
Viranomaisilla on usein ajantasaisin ja paras tieto tilanteesta siitä, miten
kansalaiset voisivat parhaiten auttaa; kansalaisten verkostojen kontaktointi,
tilanteesta informointi ja siitä, missä apua kaivataan.
Eivät vain kansalaiset tilannepaikalla, vaan myös sen välittömän vaikutuspiirin
ulkopuolella voivat auttaa (crowdsourcing, joukkoistaminen) – esim. vahinkojen
arviointi satelliittikuvista, havainnot jne.
Kiitä kansalaisia tiedon jakamisesta ja osallistumisesta. Huomioi lisäarvo, jonka
tiedon jakaminen on tuonut.

Seuraajilta voi pyytää somen kautta
havaintoja
tilannetiedon
rakentamisen tueksi. Ohjeista myös,
että
kiireellisissä
tapauksessa
hätäilmoitukset tehdään numeroon
112. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos
määrittelee myös aihetunnisteen,
jonka alle havaintoja kerätään.
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Kuvamateriaalia voi käyttää myös tutkinnan tukena.

Ohjeista myös, mitä EI tule jakaa.

Kiitä ja huomioi kansalaisten tuottama lisäarvo.
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5.9 Millaista tietoa kaivataan?
Kansalaiset toivovat tilanteen aikana monenlaista tietoa






luotettavien lähteiden tuottamaa tietoa tapahtuneesta, sen kestosta,
vaikutuksista ja seurauksista
selvät ohjeistukset mitä saa tehdä, mitä ei
miksi tapahtunut on tapahtunut (taustatieto)
tietoa, mitä viranomaiset tekevät tilanteelle
informaatiota, mitä läheisille kuuluu, miten voivat.

Opasta esimerkiksi hätänumeron oikeasta käytöstä ruuhkatilanteissa.
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Kerro tapahtuneesta, sen vaikutuksista ja mahdollisuuksien mukaan siitä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Vastaa
kansalaisten viestintätarpeisiin. New South Walesin pelastuslaitoksen viestintää Australian maastopaloista
joulukuussa 2016.
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5.10 Onnettomuuden osalliset
Mitä isompi onnettomuus, sitä enemmän siinä on mahdollisia osallisia
 niitä, jotka ovat onnettomuudessa osallisina tai sen välittömässä vaikutuspiirissä
o reaaliaikainen tieto tilanteesta
o ohjeistus, mitä tehdä, miten välttää vahingot ja miten auttaa muita
 niitä, jotka ovat onnettomuuden välittömän vaikutuspiirin ulkopuolella
o tiedontarve esimerkiksi siitä, miten läheiset voivat
o ohjeistus, miten voivat auttaa: esimerkiksi tiedon välittäminen, tiedon
käsittely
o tieto, miten välttää onnettomuus (esim. kiertotiet).

Opasta, miten välttää onnettomuuspaikka – kerro esimerkiksi kiertoteistä kuten Melbournen poliisi.
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Jaa myös muiden viranomaisten tärkeitä päivityksiä, jotta ne saavat mahdollisimman hyvän näkyvyyden.

Kerro lyhyesti, mitä on tapahtunut. Esimerkiksi tässä tapauksessa Satakunnan pelastuslaitos tiedottaa paljon
mielenkiintoa herättäneestä tapauksesta: moni on varmasti nähnyt koneen, joten tiedottamisella hillitään
hätäpuheluita ja huhujen liikkumista.
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Kerro tilanteen etenemisestä, kun uutta
tiedotettavaa tulee. Hyödynnä mahdollisuuksien
mukaan paikalta otettuja kuvia ja alueen
karttakuvaa. Jaa myös muiden viranomaisten asiaan
liittyviä päivityksiä. Lontoon pelastuslaitos on
esimerkiksi tässä uudelleentwiitannut TfL Traffic
Newsin tiedotusta, jossa kerrotaan alueella olevan
tie poikki ja kehotettu käyttämään kiertotietä.
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6 Palaudu
Kriisin tai onnettomuuden jälkeisen viestinnän tulisi keskittyä selittämään tapahtunutta
ja mahdollistamaan kansalaisille pelkojen ja surun käsittelyn. Palautumisen vaiheessa
olennaista on tarjota henkistä tukea ja ensiapua. Sosiaalinen media voi olla paikka, jossa
asiaa voi käsitellä yhdessä muiden kanssa.
Palautumisen vaihetta voidaan pitää myös seuraavana varautumisen vaiheena. Vaihe on
hyvä tilaisuus turvallisuusviestinnälle, sillä aiheelle ollaan vastaanottavaisempia ja siitä
ollaan kiinnostuneempia. Palautumisen vaihe tarjoaa siis mahdollisuuksia informaation
jakamiseen siitä, miten tapahtuneen voisi ennalta ehkäistä tai miten siihen voisi
varautua.

Osoita myötätuntoa ja tarjoa kansalaisille mahdollisuus surra ja käsitellä tapahtunutta vaikkapa jakamalla asiaan
liittyviä päivityksiä. Berliinin terrori-iskun uhrien muistoksi vietetystä hiljaisesta hetkestä viestittiin myös somessa.
Berliinin poliisi kertoi mm. miten uhreja voi muistaa.
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Kerro onnettomuuden taustoista ja syistä sekä siitä, miten vastaavat tilanteet voidaan välttää. Lontoon
pelastuslaitoksen twiitti huoneistopalon syystä ja ohjeistus siirtää lasit ja peilit pois suorasta auringonpaisteesta.

6.1 Kriisin tai onnettomuuden jälkeen









Tarjoa tietoa, mistä ja kuinka ihmiset voivat etsiä ammattiapua, jos on tarpeen.
Linkitä lisätietoihin.
Keskity osoittamaan myötätuntoa uhreja kohtaan ennemmin kuin nimeämään
syyllisiä. Viesti myötätuntoisesti, huolehtien ja empaattisesti.
Vastaa kansalaisten kysymyksiin.
Kerro, millä tavalla kansalaiset voivat osallistua auttamiseen ja millaista apua
vielä tarvitaan (esim. rahalahjoitukset).
Kriisin jälkimaininkien momentumia voi hyödyntää turvallisuusviestintään ja
tietoisuuden lisäämiseen. Kerro, miten ennaltaehkäistä tai varautua.
Pidä yllä viestintää sosiaalisen median kanavien kautta. Vältä palaamasta
minimaaliseen viestintään sosiaalisessa mediassa, mikäli sosiaalisella
medialla on ollut tärkeä rooli tapahtuneen kriisin aikana. Kansalaiset saattavat
vielä palata hakemaan tietoa hyväksi havaitsemastaan kanavasta.
Viesti ”mitä tästä opimme” – ajatuksella sekä organisaation että yleisön
näkökulmasta. Älä etsi tai osoittele syyllisiä.
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Opasta, mitä tehdä, jos
vastaava tilanne osuu
omalle kohdalle (kuva:
@shomrimlondon).

Ohjeista, millä tavoin
kansalaiset voivat osallistua
auttamiseen ja millaiselle
avulle on tarve. Jaa myös
hyviä uutisia esimerkiksi
liikenteen palautumisesta
ennalleen. Mooren
kaupungin viestintää
Oklahomaa koetelleen
tornadon jälkeen.
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Ohjaa kansalaisten osallistumispotentiaalia – myös tilanteen aikana, jos mahdollista. FEMAn infoa Gatlinburgin
metsäpaloissa auttamisesta.

Osallista ihmisiä mukaan talkoisiin tarvittaessa, kuten tässä metsäpalojen siivoukseen.
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Jos pyydät some-yhteisön apua, kiitä ja kerro, kun tilanne on rauennut. Metropolitan Policen päivityksessä kuva ei
varsinaisesti liity kadonneen nuoren löytymiseen, mutta lisää julkaisun näkyvyyttä.

Kerro, kun tilanne on ohi.
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Hyödynnä tapahtuneita läheltä piti -tilanteita ja jos korrektia, tapahtuneita onnettomuuksia ennaltaehkäisevän
viestinnän kannalta. Älä syyllistä, vaan lähesty asiaa ”mitä tästä opimme” – periaatteella kuten Satakunnan
pelastuslaitos tässä.

Some antaa mahdollisuuden tuoda esiin pelastuslaitosten jokapäiväistä työtä ja sen merkitystä. Kerro siis myös
pelastustoimen arjesta Satakunnan pelastuslaitoksen tapaan.
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Yhteisölliset alustat tapahtuman käsittelyssä
Some-verkostot voivat auttaa käsittelemään tapahtunutta: ne tarjoavat paikan, jossa voi
keskustella ja surra tapahtunutta. Ne antavat kansalaisille tunteen kontrollin takaisin
saamisesta ja auttavat tapahtuman järkeistämisessä. Tähän ei välttämättä tarvitse
viranomaisen itsensä ottaa osaa, mutta viranomaisten omilla sivuilla voidaan
ohjata niiden toimijoiden sivuille, jotka ovat vastuussa kriisityöstä, tai muille asiaan
liittyville alustoille tai antaa tilaa ihmisten keskustelulle.
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7 Hyviä käytäntöjä
Seuraavat ohjeet ja hyvät käytännöt pätevät some-viestintään niin ennaltaehkäisevässä
turvallisuusviestinnässä kuin onnettomuuden elinkaaren aikaisessa viestinnässä.

7.1 Viesti kiinnostavasti
Sosiaalisessa mediassa kiinnostavat:
 ajankohtaisuus, pinnalla olevat asiat
 visuaalisuus – kuvat, videot
 henkilökohtaisuus – nosta esiin henkilöitä organisaation takana
 viihteellisyys – älä kuitenkaan unohda päivityksen asiasisältöä
 vuorovaikutus – kuuntele, vastaa, keskustele.
 Seuraa tekemiesi syötteiden vaikutusta seuraajaporukkaan; palvelut tuottavat
paljon dataa, jota voi käyttää edelleen toiminnan ohjaamiseen: millä tavalla
reagoitu, mihin aikaan? Mieti, miksi jokin asia aiheuttaa jaon tai tykkäyksen?
 Keskiviikko ja viikonloppu ovat hyviä ajankohtia tavoittaa ihmiset somessa
 Faneja ja eri kohderyhmiä voi aktivoida
pyytämällä kommentteja tai vinkkejä,
täkynä
arvonta
tai
palkinto.
Kommentointi
madaltaa
kynnystä
osallistua myös jatkossa.

Seuraa ja arvioi some-viestinnän tavoittavuutta. Esimerkiksi
Facebookista ja Twitteristä tilin käyttäjätilastot löytyvät
helposti. Pelastuslaitosten osalta some-viestintä tulee kirjata
koosteraporttina myös PRONTOon. Pohjois-Savon pelastuslaitos
veti yhteen somevuotta 2016.
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Visuaalisuus on olennaista sosiaaliselle medialle. Hyödynnä viestinnässä selkeitä infografiikoita. FEMA viestii
talvimyrskyyn varautumisesta.

Selkeät kuvat ja viestit ovat suosittuja somessa. Pirkanmaan pelastuslaitoksen Postaa vasta perillä -päivitys.

Bushfire facts -video: Hyödynnä myös liikkuvaa kuvaa ja animaatioita.
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Jos asiaan liittyvää kuvitusta ei ole valmiina, tee simppeli
kuva itse, ja tiivistä siihen päivityksen ydin. New South
Walesin pelastuslaitoksen kehotus lopettaa elonkorjuu
maastopalovaaran vuoksi.

Linkitä hyvien toimintamallien tai toimintaohjeiden
julkaisu
ajankohtaisiin
tapahtumiin
tai
onnettomuuksiin. Esimerkki Länsi-Uudenmaan
pelastuslaitokselta.
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Kerro ihmisistä organisaatioiden takana.
Pirkanmaan pelastuslaitoksen päivitys.

Arvonnat ja kilpailut ovat hyvä keino herätellä vuorovaikutusta.
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Kilpailut, tykkäykset ja jakamiset – Facebookin arvontasäännöt
Facebookin
antamien
mainostamiseen
liittyvien
ohjeiden
(https://www.facebook.com/page_guidelines.php#promotionsguidelines) mukaan voit
kerätä kilpailuvastauksia pyytämällä ihmisiä tykkäämään sivullasi olevasta julkaisusta tai
kommentoimaan sitä (esim. "Tykkää tästä julkaisusta ja osallistu"). On kuitenkin
kiellettyä pyytää käyttäjää jakamaan julkaisu omassa tai kaverinsa profiilissa
kampanjaan osallistumisen edellytyksenä (niin sanotut tykkää ja jaa -kilpailut, esim.
"osallistu jakamalla profiilissasi").
Katso esim. http://www.redesan.fi/facebookin-arvontasaannot/
Muista myös nämä






käytä selkeää yleiskieltä – ei ammattitermejä
myös viranomainen saa käyttää huumoria
tarjoa kuvia ja linkkejä, jos on mahdollista. Muista kuitenkin yksityisyydensuoja
ja kuvattavien oikeudet!
osallistu ja tuota sisältöä rohkeasti, antaudu vuorovaikutukseen
vältä "klikkijournalismia" eli klikkauksia keräävää otsikointia tyyliin: ”Tämä on
tärkeä asia”. Vaikka some-päivityksessä linkitetään eteenpäin lisätiedon pariin,
pitäisi päivityksen kuitenkin kertoa, mistä on kyse.

Lue: Somen perusperiaatteita /Pekka Sauri 16.4.2016
Kerronpa tässä, mitä sääntöjä olen itselleni asettanut. Kun olen virkamies, säännöt ovat
ehkä tiukemmat kuin jos en olisi. Mutta ehkä voitte soveltuvin osin harkita omassa
toiminnassanne. Saa jakaa.
1. Vastaa kaikkiin asiallisiin kysymyksiin asiallisesti. Huonoja kysymyksiä ei ole, huonoja
vastauksia voi olla.
2. Vastaa myös anonyymien lähettämiin asiallisiin kysymyksiin.
3. Jos saat vastuualuettasi koskevan kysymyksen tai palautteen, joka sisältää alatyyliä,
laske kymmeneen ja vastaa siihen asiallisesti. Kokemus osoittaa, että 99 %:ssa tapauksista
lähettäjä muuttuu sen jälkeen asialliseksi.
4. Älä kommentoi henkilökohtaisia loukkauksia ja solvauksia.
5. Jos alatyyli, loukkaukset ja solvaukset toistuvat, estä lähettäjä.
6. Ilmoita suoranaiset uhkaukset viranomaiselle.
7. Anna asiattomalle lähettäjälle mahdollisuus palata keskusteluun, jos hän haluaa
keskustella asiallisesti.
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Viesti ajankohtaisesti - Some-viestinnässä myös huumori on sallittu.

Hyödynnä some-viestinnässä ajankohtaisia #aihetunnisteita - esim. #tbt, throwbackthursday, jolloin jaetaan
vanhoja kuvia. Esimerkki Satakunnan pelastuslaitoksen Instagram-tililtä.
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Kerro päivittäisestä työstä, tuo osaamista esiin. Esimerkki Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta.










Paine sisällön tuottamiseen voi olla kova ja kynnys korkea. Kokoa organisaation
sisäinen some-ryhmä, johon työntekijät tuottavat sisältöä, josta sitten poimitaan
(ja tarvittaessa editoidaan) sisältöä pelastuslaitoksen julkiseen virtaan.
Nopea, täsmällinen viestintä tai reagointi voi kääntää kielteisen positiiviseksi ja
rakentavaksi. Jos jokin menee pieleen, kerro siitä itse heti ja pyydä anteeksi.
Monesti tällä saa paljon positiivista näkyvyyttä. (Ks. Case Helsingin
pelastuslaitos)
Käytä hyväksi vakiintuneita some-ilmiöitä, esim. #tbt (throw back Thursday,
jolloin jaetaan vanhoja kuvia) kiinnostaa ja antaa tarttumapintaa kansalaisille.
Kirjaa keskustelun pelisäännöt esiin some-kanaville. Niiden yhteydessä on hyvä
kertoa, miten viranmainen somessa toimii.
Vuosikellot ja vakioidut mallit tiettyjen kokonaisuuksien viestintään (esimerkiksi
heikot jäät, maastopalovaara) kannattaa koota valmiiksi.
Käytä harkiten julkaisujen ajastustoimintoa - mikäli jotain isompaa tapahtuu,
tarkista, ettei ajankohtaan sopimaton viesti lähde automaattisesti eteenpäin.
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Oikaise / kerro päätösten tai toiminnan taustoista somessa. Esimerkki Sisäministeriön Twitter-tililtä.

Oio väärä tieto some-kanavia käyttäen – viesti monikielisesti, kuten Maahanmuuttovirasto tässä.
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7.2 Asiattomat päivitykset, kommentit ja viestit
Miten suhtautua asiattomiin päivityksiin, kommentteihin tai viesteihin?













Keskity oman viestinnän tärkeyteen ja sisältöön: oikean tiedon esiin tuominen
oikea-aikaisesti.
Ohita provosointi, älä lähde mukaan.
Vastaa provosoiviinikin viesteihin ja kritiikkiin asiallisesti.
Älä poista kriittistäkään viestiä tai kommenttia.
Päivityksen tai kommentin voi poistaa, jos siihen on hyvä peruste. Esimerkiksi
tarkoitusperiltään uskonnollinen, poliittinen tai kaupallinen viesti voidaan
poistaa. Organisaation ilmoittamien keskustelusääntöjen vastaiset ja laittomat
viestit - rasistiset, herjaavat tai muutoin asiattomat viestit voi (ja tulee) poistaa.
Poistamisessa kannattaa olla tarkkana - keskustele siitä esimerkiksi sometiimin tai ylläpitäjäryhmän kanssa.
Trolliviestin (viestin, jonka tarkoitus on provosoida) poistaminen saattaa
provosoida entisestään. Tällaisen kommentin voi piilottaa, jolloin kirjoittaja
näkee sen edelleen itse, mutta muut käyttäjät eivät.
Jos viestejä poistetaan, voi kertoa perusteluineen, miksi näin on tehty. Toisaalta,
jos viestinnän pelisäännöt ovat myös somessa esillä, viestien poistamisesta ei
aina tarvitse ilmoittaa. Hyvä tapa on ilmoittaa viestin poistamisesta ja sen syistä
yksityisviestillä kommentin kirjoittajalle.
Hyvä käytäntö on ottaa kuvaruutukaappaus poistettavasta viestistä. Kuva voi
olla avuksi myöhemmässä tarkastelussa.
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Kestä kritiikki – älä poista kriittisiä viestejä. Muista, että keskustelun sääntöjä rikkovat (mm. rasistiset, loukkaavat,
yksityisyyden suojaa rikkovat) viestit voi poistaa. Vastaa kriittiseen palautteeseen asiallisesti. Keskustelua
Queenslandin poliisin Facebook-seinällä.
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Kommenttien poistaminen huomataan herkästi, ja perustelemattomana se saattaa aiheuttaa lisää suuttumusta
seuraajissa.

"Koveta mielesi ja paksuunnuta nahkasi"
Viestintä sosiaalisessa mediassa voi olla epäystävällistä ja sävyltään ikävää. Aseta
organisaatio itsesi ja some-yleisön väliin. Älä ota negatiivisia kommentteja
henkilökohtaisesti. Vihapostiin kannattaa varautua. Älä myöskään hämmästy
provokaatiosta.

”Viranomaisellakin voi olla huumorintajua”. Vero vastaa hieman provosoivaan kommenttiin huumorintajuisesti –
ja lisää vielä linkin lisäohjeistukseen.
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> Tutustu: Virkamies, vihapuhe ja vastayhteisöt. Sisäministeriön viestintäjohtaja Mika
Mäkisen esitys virkamiehiä kohtaavasta vihapuheesta.

Kenelle vastata, jos kaikille ei voi vastata?





Vastaa niihin kysymyksiin, jotka palvelevat suurta joukkoa tai jotka ovat saaneet
esimerkiksi paljon tykkäyksiä.
Somen analysointityökaluja voi käyttää apuna useimmin kysyttyjen kysymysten
esiin nostamisessa.
Vastaa niin, että kaikki seuraajat näkevät vastauksesi.
Trollitileiltäkin tuleviin kysymyksiin tulee vastata, mikäli ne ovat asiallisia ja
vastaukset palvelevat kaikkia seuraajia.

Vastaa viestintätarpeisiin – nosta keskustelua herättävät tai usein kysytyt kysymykset esiin. Esimerkki
Maahanmuuttoviraston viestinnästä.
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7.3 Virheen sattuessa
Moka on lahja!
Virheitä sattuu myös somessa. Niitä kannattaa välttää, muttei pelätä – virheiden
tekeminen tekee myös viranomaisen inhimilliseksi. Tärkeää on virheen tunnustaminen
ja anteeksi pyytäminen. Some on luonteeltaan keskeneräinen ja epätäydellinen.
Rosoisuus, joka usein johtuu nopeasta reagoinnista, sallitaan. Lisäksi sosiaalinen media
on ennakoimaton: päivitystä tehdessäsi et aina voi tietää, miten siihen reagoidaan.
Nöyrä asenne on hyvä muistaa somessa.
Somen nopeatempoisuus näkyy myös some-kohujen kohdalla ja silloin, kun virheitä
sattuu. Kiivastakin kommentointia ympärilleen saaneet asiat usein myös unohtuvat
nopeasti.
"Keski-Uudenmaan
suojatietempaus
aiheutti
kommenttimyrskyn".
Pienten
kulkijoiden
kouluturvaamiseen liittyvä päivitys sai kritiikkiä siitä, että
kuvassa tukitaan kevyen liikenteen väylä. (Lähde: Iltalehti)

Virheet kannattaa korjata
mahdollisimman pian.
Nopeatempoisessa
viestinnässä niitä ei voi aina
välttää. Esimerkki
Maahanmuuttoviraston
Twitteristä.
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7.4 CASE: Helsingin Pelastuslaitoksen paloauto juomatauolla

Helsingin Pelastuslaitoksen paloauto karkasi harjoituksissa ja päätyi hörppimään vettä.

Jo noin kahden tunnin aikana julkaisu keräsi lähes 7000 reagointia, 200 kommenttia ja 690 jakoa.
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Tilanne herätti paljon keskustelua, pääosin vahinkoon suhtauduttiin huumorilla.

Pelastuslaitoksen toimintaa myös kritisoitiin.
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Some-yhteisöstä löytyi myös pelastuslaitoksen puolestapuhujia kritiikkiä vastaan. Viestinnästä kiitettiin.
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Virheet sallitaan myös pelastuslaitokselle.
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8 Kuva, video, äänitteet ja tekijänoikeudet
Sosiaalisen median epävirallisuus ja se, että monimuotoista sisältöä tuottavat ja jakavat
palvelujen käyttäjät, ei poista sisältöjen tekijänoikeuksia. Jos jaat muiden tuottamaa
sisältöä, huolehdi, että siihen on lupa.

8.1 Kuvaaminen, videointi, äänitys ja julkaisu













Julkisella paikalla saa kuvata ilman lupaa – sisältöjen julkaisu on kuitenkin eri asia
kuin kuvaaminen.
Perussääntö ja hyvä käytäntö on kysyä aina lupa kuvattavalta sekä kuvaamiseen
että julkaisemiseen. Aina tämä ei ole mahdollista, mutta esim.
yleisötapahtumissa tilaisuuden taltioinnista voi yleisesti ilmoittaa. Sama pätee
äänitteisiin
Valokuvassa selkeästi tunnistettavan henkilön kuvaa ei saa käyttää ilman hänen
suostumustaan mainos- tai markkinointitarkoituksessa. Julkisella paikalla otetun
kuvan voi kuitenkin jakaa jos kuvaan ei liity kohdetta loukkaavaa sisältöä tai
hänestä väärää kuvaa antavaa sisältöä. Mieti tarkkaan, voiko luvattoman kuvan
julkaisemiseen liittyä riskejä. Sama koskee myös videokuvaa.
Alle 18-vuotiaiden lasten kuvaamiseen tarvitaan lupa ja kuvien julkaisemiseen
lupa lapsen huoltajilta.
Otetun kuvan, videon tai äänitteen tekijänoikeus kuuluu sille, joka on sen tehnyt.
Kuvaaja päättää, mitä kuvalla saa tehdä: missä sen saa julkaista, saako sitä
muokata ilman lupaa ja niin edelleen.
Huom.! Kaikki työtehtävissä ja pelastuslaitoksen kamerakalustolla otetut kuvat
ja videot ovat viranomaiskuvia ja käyttöoikeus on pelastuslaitoksella, ei kuvan
ottajalla. (Pelastustoimen viestintäopas).
Medialle kuvia jaettaessa tulee noudattaa erityistä harkintaa ja tasapuolisuutta
(Pelastustoimen viestintäopas).
Korkeimman hallinto-oikeuden ennakkoratkaisun mukaan palomiehen yleisellä
paikalla virkatyönä ottamat kuvat ovat useimmiten viranomaisasiakirjoja, jolloin
niiden luovuttamista koskee julkisuuslaki. Ks. KHO:n vuosikirjapäätös
KHO:2016:207 Tämä tarkoittaa sitä, että Pelastuslaitoksen on annettavia kuvia
tietopyynnön perusteella esimerkiksi vakuutusyhtiölle, jos kuvissa ei ole jotain
salassa pidettävää kuten henkilötietoja tai muuten yksityisyyttä loukkaavaa
aineistoa. Kuvaajalla on tässäkin tapauksessa tekijänoikeus kuvaan, jolloin hän
voi päättää, mitä kuvalla saa tehdä: missä sen saa julkaista, saako sitä muokata
ilman lupaa ja niin edelleen.
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Lähteet ja lisätietoja:
 http://www.mediakasvatus.fi/materiaali/kuvauslupa/
Luuletko tietäväsi, mitä saa kuvata ja mitä julkaista? Tee Ylen testi kuvien julkaisusta:
 http://yle.fi/uutiset/3-9457278

Tässä esimerkkikuvassa ei näy henkilötietoja tai yksityisyyttä loukkaavaa materiaalia. Lisäksi se on julkaistu
henkilökohtaisessa, mutta avoimessa Instagram-profiilissa. Onko sen julkaisu silti korrektia? Mieti ennen kuin
julkaiset selfien onnettomuuspaikalta, onnettomuuden aikana tai sen jälkeen. Millaisen kuvan sen julkaisu antaa
sinusta ja ammattikunnastasi? Esimerkiksi harjoitustilanteesta kuvan voi ottaa, mutta muista tuoda esiin, ettei
kyseessä ole tositilanne.

8.2 Tekijänoikeudet






Muista tekijänoikeudet myös some-sisältöjä tuottaessasi ja jakaessasi!
Esimerkiksi YouTube-videon taustamusiikkina ei voi käyttää listahittejä ilman
asianmukaista lupaa. Sulje taustalla mahdollisesti soiva radio kuvatessasi.
Ns. Creative Commons -musiikkipankeista ladattua musiikkia voi käyttää
vapaasti.
Kuvaajalla on pääsääntöisesti oikeus päättää kuviensa käytöstä (ks. edellä).
Vapaasti käytettäviä kuvia löytyy esim. Pixabaysta.
Hakusanoilla ”free pictures” ja ”free music” löytyy sisältöjä, joita voi jakaa ilman
tekijänoikeusmaksuja.
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Lähteet ja kiitokset
Tämä oppimateriaali on tuotettu Palosuojelurahaston rahoituksella Sosiaalisen median
oppimateriaali -hankkeessa. Hankkeen työryhmä ja ohjausryhmä ovat olleet olennaisessa
roolissa sisällön suunnittelussa ja tuottamisessa.
Sosiaalisen median oppimateriaalihankkeen työryhmä:
Laura Hokkanen, Pelastusopisto
Raija Honkanen, Pelastusopisto
Johanna Franzén, Etelä-Karjalan pelastuslaitos
Valtteri Korhonen, Pohjois-Savon pelastuslaitos
Heidi Saltiola, Etelä-Savon pelastuslaitos
Ilkka Kaarakainen, Pelastusopisto
Birgitta Ahtonen, Pelastusopisto
Sosiaalisen median oppimateriaalihankkeen ohjausryhmä:
Esa Kokki, Pelastusopisto
Elina Haapala, Pirkanmaan pelastuslaitos
Antti Pulkkinen, SPEK ry
Camilla Volanen, SPPL
Maija Peltokangas, Sisäministeriö
Laura Hokkanen, Pelastusopisto (sihteeri)
Oppimateriaalissa on hyödynnetty seuraavia EU:n 7. puiteohjelman tutkimushankkeita:
SOTERIA
iSAR+
PEP
sekä COSMIC, EMERGENT ja SLANDAIL -projekteja.
Lisäksi materiaalissa on hyödynnetty Pelastusopiston ja Poliisiammattikorkeakoulun
tutkimushankkeita:
Sosiaalinen media ja älypuhelinsovellukset kansalaisten avuksi hätätilanteissa
Sosiaalinen media ja mobiiliteknologia avuksi viranomaisviestintään.
Sosiaalisesta mediasta kerätyt esimerkit:
Laura Hokkanen & Marko Kaihola.
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Ruotsinkielinen käännös:
Birgitta Ahtonen
Ulkoasu ja taitto:
Riikka Salmela & Laura Hokkanen
Suurin kiitos kuuluu niille kotimaisille ja ulkomaisille viranomaisille, joiden some-viestintää on
koottu esimerkkeihin. Tekijänoikeudet tässä materiaalissa esitettyyn sisältöön kuuluvat niiden
alkuperäisille julkaisijoille. Lähteet näkyvät esimerkkikuvista.
Työryhmä kiittää kaikkia hankkeen työpajoihin ja toteutukseen osallistuneita. Erityiskiitokset
Poliisiammattikorkeakoulun kollegoille Kari Pylväälle ja Terhi Kankaanrannalle, joiden kanssa
tehtyyn tutkimusyhteistyöhön oppimateriaali pohjautuu.
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Sanasto

#tbt
@reply

algoritmi

appi / äppi
/aplikaatio
audiovisuaalinen
materiaali
disinformaatio
face, naamakirja
hashtag, hästäg

insta
jakaminen
julkaiseminen
kanava

kikkaillaan
klikkaus
klikkijournalismi

kommentointi

Throw Back Thursday. Vakiintunut some-käytäntö, jolloin torstaisin
jaetaan vanhoja kuvia aihetunnisteella #tbt.
@-merkillä voi mainita päivityksessään toisen käyttäjän ja osoittaa
viestin niin, että se näkyy @-merkillä merkityn käyttäjän uutisvirrassa.
Käytetään esim. vastattaessa esitettyyn kysymykseen. Esim. ”Hyvä
kysymys, @kysyja.” Näin voi myös liittää muita käyttäjiä omaan
vastaukseensa, esim. ”Hyvä kysymys, @kysyja. Asiahan on näin, vai
mitä @vastaaja?”
Sosiaalisen median palveluissa algoritmit määrittelevät sitä, mitkä
viestit nousevat näkyviin uutisvirrassa. Esimerkiksi tykkäykset,
kommentoinnit ja vietin jakamiset nostavat algoritmin mukaista
uutisarvoa. Lue tarkemmin: https://viestintapiritta.fi/mika-ihmeenfacebook-algoritmi/
Sovellus. Mobiililaitteille suunniteltu käyttöratkaisu. Esim. somepalveluita voi käyttää mobiililaitteille suunniteltujen sovellusten
kautta.
Äänen ja kuvan käyttöön perustuva materiaali.
Tarkoituksellisen harhaanjohtava tieto tai tiedotus.*
Facebook-palvelu.
Aihetunniste, #-merkki. Voi käyttää oman päivityksensä luokittelussa.
Aihetunnisteiden käyttö mahdollistaa määrättyyn aiheeseen liittyvien
viestien hakemisen ja seurannan. Esimerkiksi: ”#Vaara
ruohikkopaloista #Oulu n seudulla”.
Instagram-palvelu.
Toisen käyttäjän päivityksen jakaminen omalla aikajanalla niin, että se
näkyy omille seuraajille.
Sisällön / viestin julkaisu, päivityksen näkyväksi tekeminen omalla
käyttäjätilillä.
Sosiaalisen median kontekstissa some-kanavilla tarkoitetaan eri
some-palveluita ja sen eri muotoja. Viesti ”voidaan julkaista eri
kanavissa” eli erilaisten palvelujen kautta. Yleisesti viestinnän
kanavilla tarkoitetaan eri tapoja viestiä, esimerkiksi printtimediaa,
radiota, televisiota, sosiaalista mediaa ja niin edelleen.
Viestitään Kik-palvelussa.
Internetissä julkaistun linkin avaaminen.
Sähköiset mediat seuraavat julkaisujensa tavoittavuutta niihin
kohdistuneiden klikkausten kautta. Klikkijournalismissa haetaan
julkaisuille mahdollisimman paljon klikkauksia, avauksia. Tässä
käytetään esim. klikkiotsikoita, jotka houkuttelevat (esimerkiksi
epämääräisyydellään) klikkaamaan uutisen auki – eli eivät
”perinteisen” otsikon tapaan määrittelemään, mistä uutisessa on
kyse. Esim. ”Nämä kolme tekijää vaikuttavat siihen, miten terve olet”.
Osa vuorovaikutusta sosiaalisessa mediassa. Käyttäjien päivityksiä voi
kommentoida.
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lojaliteettivelvoite

”Työntekijän velvollisuus välttää kaikkea, mikä on ristiriidassa hänen
asemassaan olevalta työntekijältä kohtuuden mukaan vaadittavan
menettelyn kanssa”***. Some-viestinnän kannalta tämä tarkoittaa
mm. sitä, että edes vapaa-aikana ja omassa profiilissa ei tule jakaa
työnantajan ja työntekijän välistä luottamusta vahingoittavaa
materiaalia. Tämä tarkoittaa esimerkiksi työyhteisön sisäisten
ristiriitojen tai salassa pidettävän tiedon tuomista julkisuuteen.
meemi
Internet-ilmiö, internet-meemi. ”Internet-ilmiöksi kutsutaan
Internetissä leviävää asiaa, joka saavuttaa toisinaan suuren suosion
leviten nopeasti verkossa.”****
Aineistossa esimerkki kuha-meemistä.
postata
Tehdä päivitys sosiaalisessa mediassa / internetissä.
postaus
Päivitys, julkaisu sosiaalisessa mediassa / internetissä.
profiili
Käyttäjä luo sosiaalisessa mediassa käyttäjätilin, johon liitetään tietoja
käyttäjästä. Nämä tiedot muodostavat profiilin.
pädi
Tabletti (Applen mobiililaitteen iPadin nimestä)
päivitys
Julkaisu sosiaalisessa mediassa.
retweet, uudelleen Uudelleen tviittaus, Twitter-julkaisun edelleen jakaminen omalla
twiittaus
käyttäjätilillä.
RPAS
Remotely Piloted Aircraft System. Miehittämätön ilma-alus.
seinä
Päivitykset listautuvat käyttäjän seinälle, eli julkaisusivulle tai
aikajanalle. Kun Facebookissa lähetetään julkinen viesti toiselle
käyttäjälle, kirjoitetaan tämän seinälle.
snäppi
Snapchat-palvelu, myös yksittäinen palvelulla julkaistu kuva tai video.
tabletti
Mobiili päätelaite.
tavoittavuus
Se, kuinka laajalle julkaistu viesti leviää ja kuinka moni sen näkee.
Sosiaalisen median tavoittavuus on hyvä etenkin silloin, kun seuraajat
jakavat päivitystä omilla tileillään.
turvallisuusviestintä Turvallisuusviestintä ”koostuu turvallisuusneuvonnasta, koulutuksesta ja -valistuksesta kattaen pelastuslaissa mainitun
ohjaus-, valistus- ja neuvontatyön kokonaisuuden”.**
tviitti
Päivitys Twitterissä.
tykkäys
Vuorovaikutuksen muoto sosiaalisessa mediassa. Käyttäjien
päivityksistä voi tykätä. Tykkäysten määrä nostaa päivityksen
julkaisuarvoa, eli sitä miten se näkyy uutisvirrassa.
uutisvirta
Seurattujen käyttäjien päivitysten sarja, joka näkyy some-palvelun
etusivulla. Some-palvelujen uutisvirrassa näkyviin päivityksiin
vaikuttaa mm. se, millaisista ja kenen julkaisuista on aiemmin tykätty.
Lisäksi suosituimpia päivityksiä nostetaan näkyviin uutisvirroissa.
vastaaminen
Osa sosiaalisen median vuorovaikusta. Esimerkiksi Twitterissä voidaan
vastata toiselle käyttäjälle @-merkkiä käyttäen.
vuorovaikutus
Sosiaalisen median perusperiaatteita: viestintä somessa rakentuu
käyttäjien väliselle vuorovaikutukselle. Vuorovaikutus sosiaalisessa
mediassa toteutuu mm. kommentointien, tykkäysten ja reagointien
muodossa.

Sanastokeskus julkaisee Sosiaalisen median sanastoa. Se löytyy osoitteesta:
http://www.tsk.fi/tsk/fi/sosiaalisen_median_sanasto_tsk_40-513.html
Urbaani sanakirja kokoaa nykytermejä: https://www.urbaanisanakirja.com/
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* Lähde: Suomisanakirja. http://www.suomisanakirja.fi
** Lähde: Pelastustoimi.fi
http://www.pelastustoimi.fi/tietopankki/julkaisut/turvallisuusviestinnan-strategia
*** Työsopimuslain 3. luku, 1§.
****Urbaani sanakirja. https://www.urbaanisanakirja.com/
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