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A K AT E M I A ,  E D U S KU N TAVA A L I T  2 02 3,  KO RO N AV I RU S,  M E D I A ,  U KR A I N A N  S OTA

Koronapandem�a ol� vasta alkuso�ttoa – mon�h��r��t�la
haastaa Suomen kr��s�nkest�vyyden
Korona ol� akuutt� terveyskr��s�, �oka k�r��st� samalla suuren m��r�n mu�ta kr��se��.
Globaal�t turvall�suusuhat �a �lmastonmuutos �ohdanna�s�neen kasvatt�vat kr��s�suman
mon�h��r��t�laks�. Saamme koronakr��s�n ho�dosta arvokasta opp�a tulev�en
p��llekk��sten h��r��t�lo�en hall�ntaan, k�r�o�ttaa Suomen Akatem�an yhteydess�
to�m�van strateg�sen tutk�muksen PANDEMICS-ryhm�. VAPAA LUKUOIKEUS.

Ville-Pekka Sorsa , Marja-Kristiina Lerkkanen, Johanna Hautakorpi, Heini Hakosalo, Ville Valkonen
Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto, Turun yliopisto 21 . 2 . 2023 10:32

"Pitkän aikavälin varautuminen kriiseihin vaatii julkishallinnolta oppimaan oppimista, johtamisen ja
tieteellisen tiedon hankkimiskäytäntöjen uudelleenarviointia, tiedonvälityksen tehostamista sekä ymmärrystä
ihmisten käyttäytymisestä."

Koronapandem�a ol� vasta alkuso�ttoa. Kohtaamme läh�tuleva�suudessa l�m�ttä�n
�a päällekkä�n er�la�s�a ympär�stö- �a terveyskr��se�ä, turvall�suusuhk�a sekä
taloudell�s�a turbulensse�a. Maa�lman talousfoorum�n tuore raportt� ennako�, että
tulossa on mon�kr��s�en vuos�kymmen.

Taloush�stor�o�ts��a Adam Tooze kuvas� h�l�atta�n maa�lman tämänhetk�stä t�laa
term�llä ”polycr�s�s”. Tooze tarko�ttaa term�llä mon�hä�r�öt�laa, �ossa ekonom�set,
ekolog�set �a pol��tt�set kr��s�t kasautuvat �a vahv�stavat to�stensa va�kutusta.
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T�lannetta pahentaa se, että pandem�a �a Ukra�nan sota
seuranna�sva�kutuks�neen ovat kääntäneet huom�on lyhyen a�kaväl�n
selv�ytym�seen. Maakohta�s��n ongelm��n käpertym�nen hankalo�ttaa
maa�lmanlaa�u�s�a ponn�stelu�a es�merk�ks� �lmastonmuutoksen h�ll�tsem�seks�.

Nyt �os koskaan tarv�taan kr��s�nkestävyyttä. Kr��s�nkestävyyden tavo�ttelu
ku�tenk�n edellyttää sen täsmentäm�stä, m�tä o�keastaan tavo�tellaan.
Tavo�tellaanko es�merk�ks� yks�lö�den hyv�nvo�nt�a va� s�tä, että talous hä�r��ntyy
mahdoll�s�mman vähän?

Tavo�tteet ovat �oskus keskenään r�st�r��ta�s�a. To�saalta yks� osa-alue vo� tukea
myös to�sta sektor�a. Es�merk�ks� koronakr��s�n alussa Suomessa käyt��n talous
vastaan terveys -keskustelua.

Nyt ku�tenk�n t�edetään, että talous �a terveys kulk�vatk�n samaan suuntaan, el�
m�tä vähemmän sa�rautta, s�tä paremm�n talous kest�.

Kr��s�n ennako�nn�ssa
tarv�taan m�el�kuv�tusta

Kr��s�t ovat keskenään er�la�s�a, e�kä n��tä vo� a�na ennako�da etukäteen. On myös
uhk�a, �o�h�n on mahdoll�sta varautua. Ennako�nn�ssa tarv�taan sekä
m�el�kuv�tusta että kykyä hava�ta trend�muutoks�a, �otka vo�vat lopulta kär��styä
kr��se�ks�.

Mahdoll�sten uhk�en t�edostam�nen e� ku�tenkaan r��tä. Varautum�sessa tarv�taan
pol��tt�sta tahtoa.

Es�merk�ks� taanno�sessa finanss�kr��s�ssä ol� nähtäv�ssä psykolog�nen
a�atteluharha. Kr��s�stä ol� varo�teltu väh�ntään kolme vuotta, mutta yle�stä
konsensusta huoleen reago�m�seks� e� syntynyt.

Vastaava näyttää pätevän ympär�stökr��se�ssä. Elämäntapamme ekolog�sen
kestämättömyyden e� p�tä�s� tulla yllätyksenä kenellekään, mutta pol��tt�sta tahtoa
k�pe�s��n ratka�su�h�n on va�kea löytää.

Vasta tunnelma
konkret�so� kr��s�n

Myös keväällä 2020 lyhyessä a�assa kär��styneeseen koronaep�dem�aan reago�t��n
alkuun tahmeast�. Va�kka suomala�s�llak�n as�antunt��o�lla ol� kr��s�stä �okseenk�n
selvä t�lannekuva, s��hen e� haluttu uskoa. Vasta uut�skuvat Ital�asta herätt�vät
t�lanteen vakavuuteen.
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Med�an l�ntuperspekt��v�llä on keske�nen rool� tunnelm�en luom�sessa. Med�a
va�kuttaa s��hen, m�tkä käynn�ssä olev�sta �lm�ö�stä yl�päätään koetaan kr��se�nä.
Koemmeko olevamme keskellä turvall�suuskr��s�ä, ho�vakr��s�ä, talouskr��s�ä,
�lmastokr��s�ä, pakola�skr��s�ä, koronakr��s�ä ta� globaal�a ruokakr��s�ä va� �ääkö
term� va�lle tunneperustaa?

Lopulta tunnelmat ratka�sevat sekä �hm�sten väl�ttömän suhtautum�sen että
p�tk�ttyneen hä�r�öt�lan va�kutukset yks�lö�den käyttäytym�seen.

Jatkuva kr��s�mood� e� ehkä ole ka�kke�n luov�n olot�la ratka�sta ongelm�a. S�lt�
mon�hä�r�öt�lalle on syytä avata s�lmät – nyt. Koronakr��s�stä �a s�tä seuranne�sta
kr��se�stä saamme arvokasta opp�a tulev�en, päällekkä�sten hä�r�öt�lo�en
hall�ntaan.

Kr��s�t�eto�suuskeskus avuks�?

Kr��s�valm�uden parantam�nen edellyttää ketteryyden ohella p�tkäkesto�sta
yhte�skunnan rakente�den vahv�stam�sta. Kr��se�h�n vo�daan varautua n��n
la�nsäädännöllä ku�n va�kuttamalla kaupunk�suunn�ttelulla �nfrastruktuur��n �a
�hm�sten käyttäytym�seen.

Suomessa keske�nen ongelma on, että varautum�svalm�us kuuluu
puolustusm�n�ster�ölle, �ossa terveyskr��s�t �a ympär�stökr��s�t e�vät saa
ansa�tsemaansa huom�ota. Ratka�su vo�s� olla perustaa valt�oneuvoston kansl�an
yhteyteen kr��s�t�eto�suuden keskus.

”Yll�tt�en tulev�en t�lante�den varalle t�ytyy rakentaa
omat to�m�ntakeh�kkonsa, �o�ssa vastuut on
m��r�telty tarpeeks� hyv�n.”

Olenna�nen osa kr��s�nkestävyyttä on päätöksenteon r��ttävä resurso�nt�. Yllättäen
tulev�en t�lante�den varalle täytyy rakentaa omat to�m�ntakeh�kkonsa, �o�ssa
vastuut on määr�telty tarpeeks� hyv�n. N��den täytyy ku�tenk�n olla myös r��ttävän
�oustav�a, ette� �oka�selle mahdoll�selle skenaar�olle tarv�ta omaa suunn�telmaa.

Kr��se�lle on luonteenomasta, että t�etoa tulee �atkuvast� l�sää. Samalla �oudutaan
tasapa�nottelemaan huono�en �a v�elä huonomp�en va�htoehto�en väl�llä.
A�kapa�ne on use�n kova, vuorova�kutussuhte�den verkosto mon�mutka�nen �a
t�eto epävarmaa �a perä�s�n monenla�s�sta lähte�stä.
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Päättä��en täytyy kyetä huom�o�maan olenna�nen, rakentamaan t�lanteesta
tasapa�no�nen kokona�skuva �a ymmärtämään päätösten systeem�va�kutuks�a.

Kokona�skuvan hall�tsem�nen
on po�kk�hall�nnoll�sta yhte�sty�t�

Koronapandem�an hall�ntaa Suomessa koskev�ssa tutk�muks�ssa on hava�ttu, että
t�edon saatavuudessa �a käs�ttelyssä ol� ongelm�a. Tämän tak�a kokona�skuvaa ol�
va�kea muodostaa.

Kr��s�ä lähestytt��n a�nak�n aluks� s��lo�tta�n �a yks�nomaan terveyskysymyksenä.
Päätöksenteon va�kutuks�a er� sektore�lle e� otettu huom�oon, e�kä kr��s�n �a sen
hall�ntato�m�en va�kutuks�a er�ty�sryhm��n ymmärretty.

Kr��s� pal�ast� use�ta vastuuaukko�a, �otka a�heutt�vat vastuun sysääm�stä etenk�n
sos�aal�- �a terveysm�n�ster�ölle. Pandem�a ol� ku�tenk�n merk�ttävä ongelma myös
es�merk�ks� työ- �a el�nke�noelämälle sekä opetus- �a kulttuur�m�n�ster�ölle.
Tämän huom�oon ottam�nen ol�s� edellyttänyt vahvempaa po�kk�hall�nnoll�sta
yhteystyötä.

Korona e� ollut va�n akuutt� terveyskr��s� vaan p�tk�ttynyt hä�r�öt�la, �ota emme
olleet osanneet ennako�da. Se myös lauka�s� �son määrän mu�ta kr��se�ä. Jos
keväällä 2020 ol�s� t�edetty, m�tä t�edetään nyt, ratka�sut ol�s�vat olleet
to�senla�s�a.

Tarv�taan laa�a-ala�sta
as�antunt��atukea

Jotta kokona�skuva vo�ta�s��n tulev�ssa kr��se�ssä saada paremm�n hall�ntaan,
tarv�taan rakente�ta, �otka tuovat es�lle er� sektor�en to�m��o�den näkemykset.

Korona opett�, että as�antuntemus e� automaatt�sest� tarko�ta hall�ntaosaam�sta.
Suomessa Terveyden �a hyv�nvo�nn�n la�tokselle valu� va�v�hkaa m�ttav�a
operat��v�sen �ohtam�sen lähellä olev�a vastu�ta. Ruots�ssa vastaavan to�m�el�men
vastuuta pandem�an hall�nnasta kasvatett��n t�eto�semm�n. Ruots�n
as�antunt��avalta�sessa päätöksenteossa e� onn�stuttu noudattamaan edes
demokraatt�sen hall�nnan perusper�aatte�ta kuten avo�muutta �a läp�näkyvyyttä.

Valt�onhall�nnon keske�sten organ�saat�o�den kykyä �ohtaa kr��s�n ratka�suto�m�a
tulee vahv�staa. Nä�n as�antunt��at�eto, demokraatt�nen päätöksenteko �a
operat��v�nen vastuu saadaan kulkemaan käs� kädessä.
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Tarv�taan er� sektore�den as�antuntemuksen yhd�stävää päätöksentekokykyä
t�lante�ssa, �o�ssa to�m�ntaympär�stö muuttuu nopeast� �a päätöks�ä �oudutaan
tekemään todennäkö�syyks�en perusteella.

T�lannereago�nt� e� saa olla
kohtuuttoman va�keaa

Sääntelyllä �a �ur�d�s�lla työkalu�lla varm�stetaan, että kr��s�t�lante�ssa pysytään
demokrat�an �a o�keusvalt�on keh�kossa �lman, että t�lante�s��n reago�m�sesta tulee
kohtuuttoman va�keaa. La�nsäädännön tul�s� mahdoll�staa kussak�n t�lanteessa
parhaat to�met.

Korona-a�kana nä�n e� a�na ollut. Het� kr��s�n alussa huomatt��n, ette�
tartuntataut�lak� ollut r��ttävä, va�kka se ol� uus� �a suunn�teltu pandem�ala�ks�.
Koronakr��s�n ho�dossa �oudutt��n turvautumaan myös valm�uslak��n –
ens�mmä�stä kertaa. Po�kkeusolo�ssa perustuslak�val�okunnan käytännöstä kerty�
arvokas a�ne�sto, �osta vo�daan opp�a pal�on tulev�a kr��se�ä varten.

”Kansala�sten tyytym�tt�myys
v�ranoma�sto�m�ntaan kanavo�tu� tuom�o�stu�m�en
�a la�ll�suusvalvo��en kautta.”

Myös ra�o�tusto�m�en toteutuksessa �a muun muassa kansall�sen tason
oh�e�stusten tulk�nnassa ol� haasteensa. Kansala�sten tyytymättömyys
v�ranoma�sto�m�ntaan kanavo�tu� tuom�o�stu�m�en �a la�ll�suusvalvo��en kautta.

Eduskunnan o�keusas�am�ehen kantelu�sta tul� tärkeä palautemekan�sm�, m�kä
pal�ast� es�merk�ks� to�m�vallan yl�tyks�ä. Se että kantelu�a teht��n on
kr��s�nkestävyyden kannalta hyvä as�a, s�llä se kertoo kansala�sten luottamuksesta
�nst�tuut�o�h�n.

V�nkke�� seuraavan
hall�tusoh�elman laat��o�lle

Koronan oppe�a tul�s� käydä systemaatt�sest� läp� �a poht�a, m�tkä tek��ät ovat
olenna�s�a kr��s�ssä ku�n kr��s�ssä pär�ääm�seks�. Kansala�sten koulutustaso,
kr��tt�nen a�attelukyky, er�arvo�stum�skeh�tys �a yhte�skunnall�nen luottamus
va�kuttavat s��hen, m�ten mon�hä�r�öt�lassa kyetään to�m�maan.
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Tuleva�suuden kr��s�nkestävyyteen va�kuttaa ratka�sevast� se, m�ten huolehd�mme
laps�sta �a nuor�sta nyt. Korona kär��st� m�elenterveyspalvelu�en
r��ttämättömyysongelmaa ent�sestään. Lasten �a nuorten väk�vallan �a
yks�nä�syyden l�sääntym�nen sekä tuleva�suusperspekt��v�n hämärtym�nen
va�kuttavat turvall�suudentunteeseen �a luottamukseen. Myös vanhemp�en
luottamus es�merk�ks� koulu�är�estelmään he�kenty� pandem�a-a�kana.

”Es�merk�ks� Ukra�nan sotaan �a Natoon l��ttyv�t
kysymykset vaat�vat ta�toa tulkata kokona�skuva
k�elelle, �ota p��tt���t ymm�rt�v�t.”

P�tkän a�kaväl�n varautum�nen kr��se�h�n vaat�� �ulk�shall�nnolta opp�maan
opp�m�sta, �ohtam�sen �a t�eteell�sen t�edon hankk�m�skäytäntö�en
uudelleenarv�o�nt�a, t�edonväl�tyksen tehostam�sta sekä ymmärrystä �hm�sten
käyttäytym�sestä.

Taloudell�sen yhte�styön �a keh�tyksen �är�estö OECD on nostanut päättä��en �a
m�n�ster�ö�den yhte�styön osaks� ennako�vaa hall�ntoa. Es�merk�ks� Ukra�nan
sotaan �a Natoon l��ttyvät kysymykset vaat�vat ta�toa tulkata kokona�skuva
päättä��en k�elelle.

Luottamus hyv�nvo�nt�valt�on kr��s�nkestävyyteen on nyt n��n mon�n tavo�n
koetuksella, että kr��s�t�eto�suuden r�nnalla on tärkeää luoda to�voa.

 

Art�kkel� perustuu Suomen Akatem�an yhteydessä to�m�van strateg�sen tutk�muksen
PANDEMICS-ryhmän keskustelut�la�suuteen 11.11.2022.  T�la�suus ol� osa
valt�ovara�nm�n�ster�ön koord�no�m�a M�tä vo�mme opp�a kr��se�stä? -d�aloge�a.
Keskustelun osanotta�at ol�vat PANDEMICS-oh�elman tutk��at V�lle-Pekka Sorsa,
Mar�a-Kr�st��na Lerkkanen, He�n� Hakosalo �a Johanna Hautakorp� sekä
kansanedusta�a V�lle Valkonen. Art�kkel�n k�r�o�tta��na ovat t�edev�est�nnän
as�antunt��a T��na Huttu �a er�ko�stutk��a Mar�o Kurk� Itlasta.
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V�lle-Pekka Sorsa

V�lle-Pekka Sorsa on yle�sen valt�o-op�n dosentt� Hels�ng�n yl�op�stossa �a
sos�aal�pol�t��kan dosentt� Turun yl�op�stossa.

Mar�a-Kr�st��na Lerkkanen

Mar�a-Kr�st��na Lerkkanen on Jyväskylän yl�op�ston kasvatust�eteen
professor� �a nor�ala�sen Stavanger�n yl�op�ston kasvatuspsykolog�an

professor�.

Johanna Hautakorp�

Johanna Hautakorp� on pro�ekt�tutk��a Turun yl�op�stossa.

He�n� Hakosalo

He�n� Hakosalo on dosentt� �a T�ete�den �a aatte�den h�stor�an
yl�op�stotutk��a Oulun yl�op�stossa.
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V�lle Valkonen

V�lle Valkonen on kansanedusta�a.

Tämän s�sällön mahdoll�stavat Hels�ng�n yl�op�sto, Jyväskylän yl�op�sto,
Oulun yl�op�sto �a Turun yl�op�sto.

Journal�st�nen päätösvalta on MustRead�n to�m�tuksella.
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