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Viranomaisviestinnän kulmakivet

• Valtionhallinnon viestintäsuositus (2016) 

• Valtionhallinnon tehostetun viestinnän ohje: Viestintä normaalioloissa ja 
häiriötilanteissa (2019) 

• Ruokaviraston ohje Viestintä erityistilanteissa (2020)

• Perustuslaki, julkisuuslaki, hallintolaki, yhdenvertaisuuslaki ja 
kielilainsäädäntö



Valtionhallinnon viestinnän perusperiaatteita

• Avoimuus, luotettavuus

• Aktiivisuus, ennakoivuus, oikea-aikaisuus

• Oikeellisuus, selkeys ja riittävyys

• Vuorovaikutteisuus ja palveluhenkisyys

• Puolueettomuus, riippumattomuus ja tasapuolisuus

• Asiallinen, selkeä ja ymmärrettävä kieli



Afrikkalaisen sikaruton aiheuttama 
erityistilanne



Lähtökohdat

• Eläinten terveys vaarassa

• Pitopaikan, organisaatioiden ja toimintajärjestelmien sisäinen toimintakyky 
voi vaikeutua

• Mahdollisesti koko elinkeinon toimintakyky koetuksella

• Maineriskit uhkana

➢Tilanne voi olla hyvin äkillinen ja haastava

➢Ei onneksi vaaraa ihmisten terveydelle



Viestintäympäristö

• Tietoa tarvitsevat nopeasti esim. eläintautiviranomaiset, toiset 
viranomaiset, sidosryhmät, elinkeino, eläinten omistajat, media ja 
kansalaiset

• Lisäksi naapurimaat, EU, kauppakumppanit ja kansainväliset järjestöt (esim. 
OIE)

• Sähköiset viestintävälineet mahdollistavat nopean viestinvälityksen

• Some ja viestinnälliset ”kuplat”

• Hybridivaikuttaminen, informaatiovaikuttaminen, ”trollit”



Viestinnän tavoitteita

• Varmistaa viranomaisten saumaton yhteistyö ja yhteinen tilannekuva, joka 
täydentyy vähitellen

• Tiedottaa muille viranomaisille, elinkeinolle ja sidosryhmille

• Tiedottaa naapurimaita, EU:n jäsenvaltioita ja muita maita

• Antaa tietoa taudista ja mahdollisesta vaarasta ihmisille ja ohjata 
toimimaan niin, etteivät he aiheuta taudin leviämisen vaaraa

• Ohjata eläinten omistajia tai pitopaikan haltijoita eläinten suojaamisessa

• Kertoa kohderyhmälle mahdollisella rajoitusvyöhykkeillä noudatettavista 
määräyksistä, kielloista ja poikkeuslupien hakemisesta

• Rauhoitella ja estää huhujen ja väärien tietojen leviämistä

• Kertoa viranomaisen toiminnasta



Välineet

• Media-, verkko- ja someviestintä 
eli normaalit viestintäkanavat
• Tarvittaessa erillinen alasivu

• pikalinkit

• Tiedotustilaisuus ja/tai 
puhelinpalvelu 



Viestinnän vastuut
• Periaate on, että toimintaa johtava viranomainen vastaa viestinnästä

➢Helposti leviävään eläintautitapaukseen liittyvä viestintä 
käynnistyy Ruokaviraston aloitteesta

➢Ennen mediatiedotetta informoidaan elinkeinoa

• Ruokavirasto vastaa kansallisen tason viranomaisviestinnästä, 
aluehallintovirasto alueellisesta viestinnästä. Toimijat päättävät omasta 
viestinnästään. 

• Epäilytapauksissa, tai kun tulos ei ole vielä selvä, Ruokavirasto huolehtii 
viestinnästä ja vastaa kysymyksiin

• Epäilyistä ei pääsääntöisesti käynnistetä mediaviestintää, ellei ole erityistä 
syytä tai hyvin suurta todennäköisyyttä, että tautitapaus on todellinen

• Ruokavirasto julkaisee olemassa olevan tiedon kaikkien toimijoiden 
viestinnän tueksi. Toimijaa ei kuitenkaan yksilöidä.



Ennaltaehkäisevää viestintää 
afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi



Kylttejä, julisteita, roll-upeja, ruokajäteastiatarroja 
Tullin tarkastuspisteissä raja-asemilla
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Esitteitä, ilmoituksia, bannereita, somea

• VR jakaa Venäjän liikenteen junissa esitteitämme

• Esitteitä voi tilata jaettavaksi

• Finnairin Blue Wings –lehdissä ilmoituksia

• Baltic Guide 2019 ilmoituksia
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Esitteitä jaettavaksi

14



Infovideot Youtubessa

• www.ruokavirasto.fi/asf/vi
deot

• Youtube/Ruokavirasto

• Suomeksi ja på svenska

• Matkailijavideo tekstitetty 
myös englanniksi ja 
venäjäksi

• Tuotettu yhteistyössä 
Suomen Sikayrittäjät ry:n 
kanssa 15

http://www.ruokavirasto.fi/asf/videot


www.ruokavirasto.fi/asf

Pidetään afrikkalainen 
sikarutto poissa Suomesta!




