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Valtakunnallinen/Leimahtamassa/Laaja julkisuus Eevu Heikura4

Oma kriisiviestintäsuunnitelma. Paikallinen ja sisäinen 
kriisiviestintävastuu. Paikallinen media/oma some. Hehu ja
paikallinen sielunhoidollinen rooli: suruhartaudet, 
keskusteluapu. 

Kriisiviestinnän konsultaatio hiippakunnille, yhtymille ja 
seurakunnille. Viestintäyhteistyö kriisin aikana. 
Vastuu valtakunnallisesta viestinnästä: keskusteluapu- ym. 
viestintä sekä lohtumateriaalit (tiedotteet, media, evl.fi, Sakasti, 
kirkon some). Radio/tv-hartaudet. Verkkokeskustelijat. 
Valtakunnallinen luotaus. 
Päätös valtakunnallisesta kriisiavusta ja sen koordinointi 
Toiminnallisella osastolla. 

Oma kriisiviestintäsuunnitelma. Seurakunnan tuki. Paikallinen ja 
sisäinen kriisiviestintävastuu. Paikallinen media/oma some. 
Hehu ja muu paikallinen sielunhoidollinen rooli: suruhartaudet, 
keskusteluapu.

Oma kriisiviestintäsuunnitelma. Seurakunnan tuki. Piispan 
lohtu- ja tukirooli. Alueellinen kriisiviestintävastuu. Oman 
toiminnan viestintä. Hehu ja muu paikallinen sielunhoidollinen 
rooli.
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Kirkon viestintä

• vastaa kirkon valtakunnallisesta normaaliajan 
kriisiviestinnästä ja 

• auttaa ja tukee seurakuntia ja kapituleita 
kriisiviestinnässä.
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Yhteys Kirkon viestintään
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Kirkon viestinnän 

kriisiviestintänumero 
äkillisiin kriiseihin: 

09 180 2247 



Yhteistyö

• Yhteinen tilannekuva
• Päätökset toimista

• Aikataulutus
• Seuranta

Kansliapäällikön
toimisto

Arkkipiispan 
kanslia

Tilannekeskus
Toiminnallinen 

osasto (Valmius)

Seurakunta/
Yhtymä

Kapituli

Kirkon viestintä



Viestintä koronatilanteessa

• Koronaan sairastumisiin ja altistumisiin liittyvä 
seurakunnan viestintä on kriisiviestintää. 

• Asiallinen viestintä 

– ehkäisee huhuja ja väärien olettamusten 
leviämistä

– ehkäisee parhaimmassa tapauksessa myös 
tartuntoja ja koronan leviämistä.
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Viestintä koronatilanteessa

• Jos seurakunnan tapahtumassa olleella 
työntekijällä tai osallistujalla on 
koronatartuntaepäilys:

➢yhteys kunnan terveysviranomaiseen!

• Mahdollisen korona-altistumisen jäljittää 
pääsääntöisesti viranomainen, ei seurakunta. 

• Päätökset testaamisesta ja mahdollisesta 
karanteenista tekee tartuntatautilääkäri.

• Päätökset ovat aina tapauskohtaisia.
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Viestintä koronatilanteessa

• Terveysviranomaisen konsultaation jälkeen ohjeet 
viestitään työntekijöille ja seurakuntalaisille ilman 
tarpeetonta viivytystä ja selkeästi.

➢mitä, missä, milloin tapahtunut & kenen ja miten pitää 
reagoida.

• Yksityisyydensuoja on tärkeä muistaa myös 
työyhteisöviestinnässä.
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Viestintä koronatilanteessa

• Epäilystä tai todetusta tapauksesta ilmoitetaan 
kirkkoherralle, ja muutoinkin toimitaan seurakunnan 
kriisiviestintäohjeiden mukaisesti. 

• Kirkkoherra on kirkon kriisiviestinnän toimintamallin 
mukaisesti yhteydessä kapituliin yhteisen tilannekuvan 
luomiseksi ja mahdollisesti tarvittavien viestintätoimien 
sopimiseksi. 

• Kapituli on tarvittaessa yhteydessä Kirkon viestintään, 
joka vastaa kirkon valtakunnallisesta kriisiviestinnästä ja 
tukee seurakuntia ja hiippakuntia kriisiviestinnässä. 
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Viestintä koronatilanteessa

• Kiireellisissä tilanteissa voi soittaa suoraan Kirkon 
viestinnän kriisiviestintäpuhelimeen: 09 180 2247.
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