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Kuinka suomalaiset motivoidaan torjumaan korona 
 
Vilma Luoma-aho & Veera Heinonen 
 
Kevään 2021 aikana on keskusteltu kiivaasti korona-ajan kestoteemasta: kuka saa päättää ja 
mistä. Samanaikaisesti suomalaisia on myös vihdoin ymmärretty tsempata jaksamaan myös 
tunnetasolla: olemme kuulleet ohjeiden lisäksi myös häivähdyksiä poliitikkojen omasta 
väsymyksestä tilanteeseen, ja saaneet kehotuksen voittaa ”koronantorjunnan 
maailmanmestaruus”.  
 
Terve demokratia perustuu avoimelle keskustelulle. Näyttääkin siltä, että Suomessa on 
viime vuoden aikana herännyt paikoin lähes yhtä kiivas keskustelu perusoikeuksista kuin 
Ranskan vallankumouksessa. Omaleimaisen tilanteesta tosin tekee se, että keskustelijoina 
nähdään Suomessa kuitenkin vähemmän kansalaisia tai kansalaisjärjestöjä. Suomessa 
keskustelua koronaviestinnästä leimaa päättäjien, virkamiesten ja juristien vääntö siitä, kuka 
linjaa ja kuka päättää. Olemmeko siirtymässä Etelä-Euroopan poliittiseen kulttuuriin, jossa 
kansalaiset seuraavat poliittista vääntöä sekä ihmeissään, huolissaan, että paikoin jopa 
hieman huvittuneina?  
 
”Loppukirin” vaarat 
 
Pitkittyneen pandemian viestinnässä on ennen kaikkea kyse odotustenhallinnasta. 
Käyttäytymispsykologiasta tiedämme, että ihminen sopeutuu yllättävän hyvin tilanteisiin, 
mistä häntä varoitetaan etukäteen. Suomen kriisiviestintää on pääosin leimannut jatkuva 
oletus siitä, että tilanne on loppusuoralla. Vaikeita aitoja ylitetään juosten kovalla 
ponnistelulla, mutta vain hetken spurteissa. Kun pandemia pitkittyy, on laji muuttunut 
maratoniksi. Lajin muuttuessa myös viestinnän on muututtava: aitajuoksun kannusteet eivät 
auta maratoonareita. On vaarallista puhua ”loppukiristä”, jos on mahdollista, että kiriminen 
tulee kestämään pitkään.  
 
Tällä hetkellä viranomaiset tekevät viestinnässä parhaansa, mutta jokainen omista 
lähtökohdistaan ilman kansalaiselle avautuvan kokonaiskuvan ymmärrystä. Presidentti 
Niinistön jo keväällä 2020 ehdottama koronanyrkki olisi saattanut auttaa kokonaiskuvan 
luomisessa ja linjojen yhtenäistäjänä. Yhtenäisen viestinnän näkökulmasta samaan pyrkii 
myös kevään 2021 valmiuslain pykälä 106. Pykälä 106 turvaa väestön tiedonsaannin ja 
sovittaa yhteen eri viranomaisten viestinnän. Valtioneuvoston muistio kertoo tarpeen 
pykälän 106 käyttöönottamiselle perustuvan siihen, että viestintä kansalaisille on ollut sekä 
epäjohdonmukaista että vaikeaselkoista.  
 
Luottamuslajit ovat menossa sekaisin 
 
Traditionaalisesti suomalainen yhteiskunta on tottunut hyvin yksimielisiin viranomaisiin. 
Voidaan jopa ajatella, että osa suomalaisten luottamuksesta julkisiin organisaatioihin 
perustuu tälle usein varsin ennakoitavalle ja hivenen tylsälle mutta ulospäin yhtenäiselle 
viestinnälle.  
 
 



 

 

Ihmisen ja viranomaisen suhteessa luottamuksen merkitystä alleviivaa se, että luottamus 
yksittäisiin viranomaisiin ja julkisiin palveluihin yleistyy luottamukseksi koko yhteiskuntaan. 
Tutkimuskirjallisuudessa tätä kuvataan luottamuksen kehäksi: yksittäisten kansalaisten 
hyvät kokemukset kasvattavat luottamusta, mikä mahdollistaa uusien hyvien kokemuksien 
syntymisen. Vahva luottamus yhteiskuntaan ja sen instituutioihin on arvokasta aineetonta 
pääomaa: se mahdollistaa kriisinkestävyyden, sosiaalisen koheesion, yhteistyön ja 
joustamisen. 
 
Luottamustutkijoiden mukaan julkisiin organisaatioihin ja poliitikkoihin luotetaan eri 
logiikalla: poliitikkoihin luotetaan julkista sektoria vähemmän, koska heidän ymmärretään 
vastaavan omille äänestäjilleen ja puolueelleen. Julkisten organisaatioiden vahvuutena taas 
nähdään pysyvyys ja selkeä toiminta ilman yllättäviä näkökulman muutoksia. Koronakriisin 
aikaan vaikuttaa tapahtuneen niin, että nämä luottamuksen lajit ovat menossa sekaisin: 
julkiset organisaatiot käyttäytyvät poliitikkojen tavoin, kinastellen näkemyksistään ja 
toimivaltuuksistaan julkisesti.  
 
Tilanne voi olla avoimen yhteiskunnallisen keskustelun näkökulmasta mielenkiintoinen, 
mutta samalla rapauttaa kansalaisten luottamusta viranomaisiin. Kun luottamus 
viranomaisiin kärsii, kärsii myös yleistynyt luottamus, ja kaikki sen tuoma hyöty 
yhteiskuntarauhasta investointiuskoon.  
 
Epäselvät ohjeet, lepsu noudattaminen 
 
Kriisitilanteet näyttävät olevan paras mahdollinen aika kehittää viranomaisviestintää. Vasta 
Tsernobylin ydinonnettumuus 1980-luvulla avasi ymmärryksen ammattimaisen viestinnän ja 
viestintätoimintojen tarpeellisuudesta, mikä mahdollisti kansalaisten tiedonsaannin myös 
muista yhteiskunnan toiminnoista. Pandemia-aika on avannut odotuksienhallinnan 
merkityksen viranomaisviestinnässä. Kansalaisten pitää tietää mitä on odotettavissa.  
 
Jos viranomaisviestintä on kirjavaa ja ristiriitaista, seuraa siitä luottamukselle vaarallisia 
odotuskuiluja, sillä pandemian aikana oikea-aikaisesta tiedosta on tullut uusi kansalaisoikeus 
(kts. Kanava3/2020). Odotuskuiluissa julkisen sektorin viestintä ei vastaa tiedon tarvetta. 
Tietoa voi silti olla tarjolla paljon: kyse on vain siitä, ettei saatavilla oleva tieto kohtaa 
kansalaisten tarpeita. Viranomaisten viestintä ja toimenpiteet tulee sovittaa yhteen 
kansalaisten tekemien uhrauksien kanssa. Mitä suuremmat ovat uhraukset, sitä 
johdonmukaisempaa ja yhtenäisempää tietoa pandemiatilanteesta ja viranomaisten ripeistä 
toimista kansalaiset odottavat. Tämän puuttuessa murenee myös kansalaisten 
sitoutuminen, kun odotuksiin ei vastata.  
 
Tutkimuksien mukaan tilanteen monimutkaistuessa päätösten tekeminen vaikeutuu. 
Sisäinen motivaatio ei kovin monella suomalaisella riitä ristiriitaisten viranomaisohjeiden 
selvittelyyn kriisin pitkittyessä. Ohjeiden noudattaminen on tehtävä kansalaisille helpoksi ja 
motivoivaksi. Tällä hetkellä voidaan nähdä, että hallitus ja viranomaiset saavat juuri sitä mitä 
tilaavat: Kun ohjeet ovat epäselvät, on kansalaisten ohjeiden noudattaminenkin 
vähintäänkin joustavaa.  
 
Koronaviestinnän maailmanmestariksi  



 

 

 
Suomella on hallussaan kaikki mahdollisuudet selättää vaikea pandemiatilanne. Meillä on 
suorastaan etulyöntiasema syrjäisen sijaintimme ja harvan asutuksen takia. Kun tähän 
lisätään päälle vielä korkeatasoinen julkinen terveydenhuolto, laadukas tiedonvälitys ja 
aiemmin mainittu luottamuspääoma meillä näyttäisi olevan maailmanmestaruuseväät 
koronan voittamiseen.  
 
Loput menestyksestä ratkaistaankin viestinnällä: onnistutaanko kansalaisia motivoimaan 
maratonin kestäessä? Kuinka johtaa suomalaiset koronantorjunnan maailmanmestareiksi?  
 
Motivaatioteorioista tiedämme, että vastaus on jokaiselle hieman erilainen, mutta 
lähtökohtaisesti motivointi ei onnistu, jos ei ole yhteistä tilannekuvaa pohjalla. Tämän takia 
esimerkiksi Yhdysvalloissa pandemian vastainen taistelu on ollut poikkeuksellisen vaikeaa, 
kun valtakunnan ylin johto sortui ristiriitaisen tai jopa väärän tiedon välittämiseen, mikä 
osaltaan muutti pandemiatorjunnan identiteettipolitiikaksi.  
 
Suomessa emme ole lähelläkään tätä pistettä, mutta päättäjien ja viranomaisten ristiriidat, 
laintulkinnan haasteet ja julkisuudessa ääneen pohditut poikkeavat tilannekuvat synnyttävät 
merkittävää hämmennystä. Pandemian selättäminen henkilökohtaisine uhrauksineen ja 
perusoikeuksien rajauksineen vaatii yhteisen tahtotilan ja se puolestaan pohjautuu jaetulle 
tilannekuvalle, joka välittyy selkeällä, yhtenäisellä viestinnällä.  
 
Jos tämä saadaan kuntoon, Suomesta voi tulla jopa koronaviestinnän maailmanmestari. Ja 
parhaassa tapauksessa tätä hyvästä koronaviestinnästä voisi tulla jopa Suomen uusi 
vientituote, sillä epäselvää ja ristiriitaista viestintää on maailma täynnä. 
 
 


