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ALKUSANAT 

Ohjeistossa  määritellään Kaakkois-Suomen tiepiirin tiedotus  erityistilanteissa.  

Lähtökohtana  on,  että  erityistilanteissa  tiedotusta tehostetaan, koska ihmisten 
 tiedontarve  kasvaa. Tiepiirin  tiedotukselle  asetetaan silloin suuret nopeuden, 

avoimuuden  ja  luotettavuuden vaatimukset. 

Johtavana periaatteena  on,  että  erityistilanteissa  toimitaan mandollisimman 
normaaliin tapaan kohottamalla kuitenkin tiedotusvalmiutta  ja  tehostamaila 

 tiedotustoimintaa tämän ohjeiston mukaisesti.  
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TIEDOTUS  ERITYISTILANTEISSA  

1  TIEDOTUS ERITYISTILANTEISSA  

Erityistilanne  voi  oa vaaratilanne  tai  muu  tienkäyttäjille  tärkeä asia, jossa 
tiepiirin  ontehostettava  nopeasti tiedotusta.  Erityistilanteessa  tiedotustoimintaa 
johdetaan tarpeen vaatiessa keskitetysti.  

Erityistilanteita  ovat  tai  niihin voivat johtaa esimerkiksi seuraavanlaiset tapah-
tumat:  

* 	ympäristöaktivistit  keskeyttävät tietyömaan toiminnan  * 	vaarallisten aineiden  kuljetuksesta  on  aiheutunut onnettomuus  * 	tietyömaalla  on  tapahtunut onnettomuus  
* 	hankkeen sisätiloissa tapahtunut onnettomuus: tulipalo, varkaus jne.  * 	työssä tapahtunut  kuolemantapaus 
* 	avainhenkilön  kuolema  
* 	työnseisaukset: pankkilakko, työntekijät  yms. 
* 	juhiapyhien liikenneruuhkatiedottaminen 
* 	tiepiiri  on  toiminut virheellisesti.  

Erityistilanteissa  on  huolehdittava siitä, että puutteelliset, väärät  tai  harhaan- 
johtavat tiedot eivät pääse kärjistämään tilannetta. Tiepiirin  on  pidettävä joukko- 
viestimet tilanteen tasalla  koko  erityistilanteen  ajan. 

Tiedotusta jatketaan tarvittaessa  tehostettuna erityistilanteen  päätyttyä  ja sen 
 seurauksista  ja  vaikutuksista tiedotetaan tarpeen mukaan.  



6 	 Erityistilarineviestinta; Täydennysosa Viestintäohjeistoon 

TIEDOTUSVASTUU ERITYISTILANTEISSA  

2  TIEDOTUSVASTUIJ ERITYISTILANTEISSA  

Tiedotustoiminnan yleinen  johtamisvastuu  kuuluu sille tiepiirin  vastuualueelle, 
 jonka toiminnasta  on  kysymys.  Jos erityistilanne  ei vaadi  vastuualueelta  muita 

toimia kuin tavanomaista tehokkaampaa tiedotusta,  vastuualue  hoitaa tiedotuk-
sen.  Viestintäryhmä  avustaa tarvittaessa. 

Vastuu tiedottamisesta 	 Vastuu  henkilö/henkilöt  

kun  poikkeustilanne  vaikuttaa  koko 	Tiejohtaja  
Kaakkois-Somen  tiepiirin toimintaan 	Vastuualuepäälliköt 

Tienpitoalueen  päälliköt 

* 	kun  poikkeustilanne  on työpaikkakohtainen 	Hankepäälliköt 

kun  poikkeustilanne  on ryhmäkohtainen 	Ryhmäpäälliköt.  

Tiedottamisesta vastaava huolehtii tiedon myös esimiehelleen.  
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ESIMERKKEJÄ KENELLE  TIEDOTETMN  

3  ESIMERKKEJÄ KENELLE TIEDOTETAAN  

Tiepiirissa  noudatetaan avointa viestintää. Erityistilanteissakaan emme valikoi 
viestimiä. vaan tiedotamme asiamme faksilla STT:n kautta kaikille viestimille. 
Viestintäryhmä avustaa tarvittaessa. 

Tieliikennettä koskeva asia (esimerkiksi:  tie on  poikki, öljyvahinko...) 

Tiedottamlsessa  käytetään liikennetiedotelomaketta  (lute),  jonka hankkeen 
päällikkö täyttää  ja  lähettää liikenteen tiedotuskeskukseen  ja joukkoviestim ilIe 
luikennetiedotelomakkeen  mukaan. 

Tämän lisäksi tiejohtajaa  ja aluepäälliköitä informoidaan  onnettomuuden vaka-
vuuden mukaan. 

Ympäristäaktivistit  estävät tietyön jatkamisen mielenosoituksella 

Hankkeen päällikkö välittää tiedon omalle esimiehelleen, tiejohtajalleja viestintä- 
ryhmään. 

Jatkotiedotuksesta  poliisille  ja joukkoviestimitle  vastaa aluepäällikkö  ja  hank-
keen päällikkö. 

Kuoleman tapauksesta tiedottaminen 

Kun tiepilrin henkilö kuolee työssä tapaturmaisesti, tiedotusvastuu  on  hankkeen 
päälliköllä, joka ilmoittaa:  

1. omaisille  
2. aluepäällikölle, tiejohtajalle  ja  tiepiirin tapaturma-asiamiehelle  
3. poliisille  
4. omaisten luvalla STT:n välityksellä joukkoviestim ilIe  
5. viestintäryhmään.  

Muussa kuolemantapauksessa hankkeen päällikkö ilmoittaa:  

1. oma isille  
2. tiejohtajalle, vastuualuepäällikölle,  tapaturma-asiamiehelle  ja  poliisille. 

Avainhenkilön kuolema 

Kun tiepiirin johtoon kuuluva henkilö kuolee, tiedotetaan kuten edellä  ja  lisäksi: 

	

* 	keskushallintoon  pääjohtajalle  ja viestintäjohtajalle 

	

* 	muihin tieplireihin. 

Vastuu tiedottamisesta  on  asianomaisen henkilön sijaisella delegointiohjeen 
mukaisesti. 
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ESIMERKKEJÄ KENELLE TIEDOTETAAN 

Onnettomuus rakennustyämaalla (esimerkiksi: silta sortuu, tulipalo...) 

Tiedotusvastuu  on  hankkeen päälliköllä, joka tiedottaa asiasta:  

1. esimiehelle (joka informoj tiejohtajaa), tiemestaripiiriin  ja  poliisille  
2. työsuojelupäällikölle  
3. STT:n  välityksellä joukkoviestimille  
4. viestintäryhmään. 

Tiepiiri  toiminut virheellisesti 

Tiedotusvastuu  on  hankkeen päällikällä, joka tiedottaa asiasta:  

1. esimiehelle, joka informol tiejohtajaa  
2. STT:n  välityksellä joukkoviestimille  
3. viestintäryhmään. 
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TOIMINTAMALLIT ERITYISTILANNEVIESTINNASSA  

4  TOIMINTAMALLITERITYISTILANNEVIESTINNÄSSÄ 

Erityistilanneviestinnassä  on  käytettävissä kolme toimintamallia: kiisto-, vahvis-
tus-  ja kääntömalli. 

Kiistomallissa tiepiiri  kiistää väitteen: 'Kiistämme jyrkästi... 
Tämä  on  huono toimintamalli, koska siinä työyhteisö vahvistaa 
itse negatiivista mielikuvaa. 

Vahvistusmalli  perustuu siihen, että työyhteisö vahvistaa entisiä 
myönteisiä mielikuvia.  Mallin  käyttö edellyttää, että myönteisiä 
mielikuvia  jo  on  paljon  ja  että ne ovat voimakkaita. Tällöin kielteiset 
mielikuvat kilpistyvät näihin. 

Kääntömalleja  on  kolme: kärjen katkaisu-, mustamaalaus-  ja 
syntipukkimallit.  

Kärjen katkaisumallissa kielteinen mielikuva käännetään 
myönteiseksi. 
Mustamaalausmallissa  kielteisen väitteen esittäjään kytketään 
kielteisiä mielikuvia. 
Syntipukkimallissa  kielteiset mielikuvat kanavoidaan synti-
pukkiin.  Jos  kielteinen asia jousee julkiseksi, etsitään synti-
pukki, joka saa syyt niskaansa. 

Toimintamallin valinta riippuu tilanteesta. Erityistilanteessa tilanne  on  eriteltävä 
nopeasti. Oli valittu toimintamalli mikä tahansa,  se  pitää pian lyödä lukkoon. 
Viivyttely antaa vastapuolelle enemmän aikaa  ja  synnyttää epäilyjä siitä, että  on 

 jotain salattavaa.  

Jos  hyökkäys perustuu väärään tietoon,  on kiistomalli yhdistettävä  johonkin 
muuhun malliin: vahvistus-  tai kääntömalliin.  Pelkkä kiistäminen luo mielikuvia, 
joita  on  vaikea heikentää.  

Jos  hyökkäys perustuu oikeaan tietoon,  on  asia saatava pois päiväjärjestykses- 
tä nopeasti.  On  turha odottaa, että viestinnän avulla voitaisiin luoda sumuverho. 

Jokainen työyhteisö voi varautua siihen, että joskus tapahtuu jotain odottama-
tonta. Eräs tapa ennakoida näitä  on  pitkäjänteinen profilointi. Työyhteisö voi 
määrätietoisesti viestiä yhteistyö-ja kohderyhmifle  haluamiaan mielikuvia. Näin 
syntyy sitä luottamuspääornaa,  jota  tarvitaan vaikeina aikoina. 



UIKENNET1EDOTE  
TILANNE  MIJU1TIJNUT  
TILANNE OHI  -11EDOTE 

Liikenteen tiedotuskeskus 	fax (90) 1487 2444 l.10-314.(ma -to 6-18,  pe  6-20,  SU  15-20) 	puh  (90) 1487 2440 1.5-30.9.  (rna-to 8-16,  pe  8-18)  

Muina  ana küreeljjset tiedotte  
Radion  ohjeimapåivyys 	 fax (90) 1480 4004  
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TIEDOTTEEN TAYTTÖ-  JA LAHETYSOHJE 
Taytã kmake  selvästi tekstaamajt 

Lähetä tiedote Ii<enteeci tiedO 	ujkseen faksilla (puhemeUa). Liikenteen  tjj våUttä hmä 	tiedotteen Radx,-Si,en. Keskuksen aukioloalkojen uopuoieUa lähetä kiiree4liset. kriithset tiedotte suoraan Y1eisradjoi, ohe1mapaityst4cseen fakshiia. Voit käyltaa samaa kmaketta  ms akieethseen ennee tamiseen  suoraan msakiiria-  ja  pairailisradiome. Ruksaa 	aanotta- ja. jolle  olet Iähettäny1 tiedleen  tai r4tanut tapaumw.  Näin helpotat toãiuttajien t5tä. 
IIrTa liikenteen tiedskekii, IQin tanne  on  oleellisesti muutturiit  tai se on o.  Voit käyttää samaa bmaketta selväU metkinn TIEDOT  M UUTflJNEETtaI  TILANNE OHI vwusteltufla. Wcäli moitusta  ei kuuki, Ilenteen tiedotuskej. soittaa tledotteessa mainittuun Uhettäån puhelinnume-roon  ja  kysyy tilannetta aMoi&jn  vak  isa,ian kukittua.  

a 	Kireellisyys - kietaan  radiossa 
Mandollisimman nopeasti. hlikemeessi  on tai on  tulossa sellainen kflraelllnen, kriittinen tilanne, jossa  on  välitön onnettonujsvaa. Esimerkiksi 
- 	on  erityisen vaikeat ajo-olosjtieet  tai  sellainen yIUtyirsehlinen tilanne,  jota  tieräyttä4äh  on  vaikea  tai  lähes mandotonta ennakoida kuten  musta  jää, ranldr.a kimi- tai vesisade, sarlkka  sumu (näkyvyys  alle  50 m)  tms 
• 	tie on  suljettu joko ytidesti  tai molema  suunnista (onnettormju tms) - 	mootr1ieU  on  *vninen tai  tieltä  on  etakniä  tal  vaaraa aiteuttaa  earned - 	ajoneuvo etenee vWU puolta  tal  kalstaa 
- 	tielle 	euflu heopten, Ier*okone tms. 
Soplvasaa  oh jskn w.unsat - hiik.rd.en yllittivit hilr$øt.  Normaalista ler1eestä podreavaj titenteet. Tyypdiinen akiesinen tiedt*j*,  joka voidaan  kikas  myös talqjnnallsena. Esimerkiksi - 	paåcaset Onnetnujdet, lia1een 	auimet lcanne  p Welevi tai pysäl,tyiyi  han- kalat  al -olosut*eet  tms 
VeldosDcolna  ja  muulloin -  liken stiedotus. Akiseilnan tllannet1edo  sekä ennakoiva tiedotus, joka voidaan kea valtakumalkana. Esimsi 
- 	ajo-dosutleet, ikeriteen Suju,ws  ja  ernrste  (liikenne vMI, vcas, jonoutijnut pysätlelevä, pysät*ynyl),  katujen  ja  teiden sukeminen, kieslotiet, suuret lciset tal1umat, pysäkölril-

mandollisuudet, vaitfloehtoiset ilikennavälineet tiT  

3,4. Ai'vioi  tilanteen edellyttämän tiedi*iksen kattavuus  ja  meddtse  tiedotteen a*ie  Rash niutiun. 
5. Saintl. liniolta  siten, että  Zaliluma  on  mandollisimman tarldaan soitettavissa kaflafle. Käytá sellaisia paikanniniä, odca tavainen tiercäyttäjä  tunes.  (Esim. vaitatleiä S noIn 2 Iun  Lusin  risteyt. sesti P.Udcelln  suuntaan).  

6. Tapatluma. Selvsrdä  tiedotteen aThena. (Esim. Sähflöa,lo  on  kaatunut tielle)  

	

7 	Vakjtiicset Sauraicaet (en*ede. (Esim. tie polldri Yt*enälnen  jono Heinolaari asti. Räjähdysvaa - ra...)  

	

6. 	Arvioitu vaicutusallca. Käytt  k lonaitco' HUOM I  Ibilita tUantsan  edellyttämä seuranta - tilanne nMjrijt  ja  tllanne  ohi - Uecbtteet,  jos  vaiwtusallca  el  ole heti kiotettavasd arvioltavissa.  

	

9. 	Suositukseti vagoitukset/ käyrrissä  olevat toimerpteet. (Esim. lGsrtatls  X  kautta, lukkaudentorjuria aioitattu..)  

lo-  LähenäjL PolilsirIn tai tiepsiri'i nin  ja  yhteystiedot (asitSyletty).  Au  unohda 	väsrdärU  Ja  
Usitietojen antajan r*ri  ja  ytiteystiedot.  

11. RistI  tarvittaessa kohtaan  lisäsMija.  Volt  lähettää,  esim. tat*Jmapaitdcaaa selver*Avän  kartan tal  

12. Ro  täyttää kanden 'tiedote  hjettu radossa'  ja  lanne  ohi  4ledote kieth roesa' 
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