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Viestintä on yksi parhaista keinoista hillitä pandemiaa 
 
Koronaviruspandemian aikana kriisiviestinnän ja median rooli pandemian hillitsemisessä on ollut merkit-
tävä. Tutkimustulokset kriisiviestinnästä koronakriisin ajalta osoittavat viestinnän ja median tärkeyden 
suhteessa viruksen leviämisen hallintaan. Tulokset pohjautuvat valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoi-
minnan tuottamiin COVID-19-tutkimuskatsauksiin. 
 
Tiedonvälityksessä tulisi huomioida mahdolliset eriarvoisuutta tuottavat tekijät, kuten pääsy, ymmärrys 
ja mahdollisuus käyttää välitettyä tietoa. Koronakriisin aikana viranomainen tuottaa jatkuvasti tietoa ko-
ronatilanteesta: tietoa terveydestä, riskeistä, julkisista palveluista ja terveydenhoidosta. Kriisiviestinnässä 
väestölle kerrotaan, mitä kyseisellä hetkellä tilanteesta tiedetään ja mitä toimenpiteitä ollaan tekemässä 
väestön suojelemiseksi. Onnistuessaan viestinnällä luodaan luottamusta hallintoon ja ylläpidetään väes-
tön resilienssiä.1 
 
Luottamuksen rakentaminen ja osallistaminen lisäävät viestinnän vaikuttavuutta 
 
Maailman terveysjärjestö (WHO) suosittelee, että hallituksen tulisi osallistaa ja informoida paikallisyhteisöjä 
koronavirustaistelussa sekä käyttää viestiessä selkeää ja positiivista kieltä. Viestinnässä tulisi keskittyä hyö-
tyihin ja tieteelliseen näyttöön. Oikea tieto on tärkeää esimerkiksi riskeistä puhuttaessa, jotta niihin osataan 
suhtautua oikein2. 
 
Suomessa koronatartuntojen määrät ovat olleet suuria vieraskielisten keskuudessa. Näin ollen monikielisen 
viestinnän rooli on keskeistä pandemiaan liittyvissä viestintästrategioissa. Monikielinen viestintä ei ainoas-
taan tee viestinnästä saavutettavampaa vähemmistö- ja muille erityisryhmille, vaan se myös auttaa purka-
maan kielimuureja ja rakentamaan luottamusta viestin välittäjän ja vastaanottajan välillä.3  
 
Kansainvälisen tutkimuksen mukaan luottamus viralliseen viestintään on yhteydessä myönteisiin rokoteasen-
teisiin. Rokoteasenteissa on nähty eroja myös sukupuolten, ikäryhmien sekä koulutus- ja tuloluokkien välillä. 
Näin ollen viestintää voisi tehostaa kohdentamalla sitä rokotteisiin kielteisemmin suhtautuville ryhmille, ku-
ten nuorille4. Viestinnän vaikuttavuutta lisää myös terveydenhuollon ammattilaisten sanoma sekä viestin 
persoonallisuus5.  
 
Medialla keskeinen rooli informaatiopandemian ehkäisyssä 
 
Median merkitys viestintävälineenä on tärkeää julkisille instituutioille yhteiskunnassa. Mediaa kuuluisikin 
kohdella kumppanina riskien ja kriisien hoidossa. Eri uutismedioiden ja televisio-ohjelmien COVID-19 aiheen 
käsittely on vaikuttanut niiden seuraajien suhtautumiseen ja käyttäytymiseen. Tällä on ollut vaikutusta niiden 
seuraajien koronatartuntojen ja kuolleisuuden määriin.6  
 
Koronaviruspandemian sivuilmiönä on syntynyt valeuutisten ja salaliittoteorioiden verkko, joka on haitannut 
terveysviranomaisten toimintaa. Sen on sanottu jopa kiihdyttäneen viruksen leviämistä ja aiheuttaneen kuo-
lemia.7 Tutkijat ovat kutsuneet ilmiötä informaatiopandemiaksi, englanniksi infodemic8. 
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Valtamedian ja tutkimusorganisaatioiden yhteistoiminnalla voi vastata misinformaatioon. Havaintojen mu-
kaan sosiaalisessa mediassa ja muissa rokoteryhmissä esiintyvää rokotekriittistä keskustelua ei kannata es-
tää, sillä se siirtyy toiseen paikkaan9.  
 
Misinformaatio leviää erityisesti sosiaalisessa mediassa10. Keskeisin syy virheellisen tiedon jakamiselle sosi-
aalisessa mediassa on harkinnanvaraisuuden ja kriittisyyden puute tietoa kohtaan. Ihmiset luottavat omaan 
intuitioon ja päätyvät siten jakamaan virheellistä tietoa toisille.11 Median ja viestinnän seurannan kyky on 
vahva indikaattori tiedonhankintakyvystä. Sosioekonomisesti paremmassa asemassa olevat osaavat hyödyn-
tää sekä prosessoida tietoa paremmin12. 
 
Ihmisten arvostelukyvyn pienikin herättely vähentää huomattavasti valheellisen tiedon jakamista sosiaalisen 
median alustoilla. Tämän voi saavuttaa lisäämällä muistutuksia lähdekriittisyydestä linkkien yhteyteen.13 
 
Viestintään tarvitaan selkeyttä ja läpinäkyvyyttä 
 
Viestintä on tutkitusti yksi tärkein viranomaisten käytössä oleva keino hoitaa koronakriisiä14. Valtioiden stra-
tegisella viestinnällä ja poliittisella päätöksenteolla on ollut vaikutusta ihmisten käyttäytymiseen ja käsityksiin 
koronapandemian aikana. Myös yhteistyö monien eri viestintäkanavien kanssa on tärkeää taistelussa koro-
naa vastaan. Alueellista eriarvoisuutta on tuottanut se, että vastuuta tiedotuksesta on jaettu aluehallinnoille, 
jolloin tiedotus ei ole toiminut parhaalla tavalla15. 
 
Jaetuilla arvoilla on merkitystä siinä, miten ihmiset noudattavat suosituksia. Ihmiset, jotka pitävät esimerkiksi 
vastuullisuutta tärkeänä, noudattavat todennäköisemmin annettuja sääntöjä. Pandemian hoidossa olen-
naista on myös arvojen sosiaalinen aspekti. Viestinnän vaikuttavuutta voitaisiin lisätä vetoamalla jaettuihin 
arvoihin ja kollektiiviseen tunteeseen.16 
 
Tietämys koronan vakavuudesta vaikuttaa siihen, miten sosiaaliseen eristäytymiseen suhtaudutaan. Tämän 
ymmärtäminen voi auttaa viestintästrategioiden kehittämisessä. Poliittisella suuntautumisella on myös pal-
jon vaikutusta asenteisiin ja käyttäytymiseen17. 
 
Viranomaisen monipuolinen viestintämuotojen käyttö lisää yhdenvertaisuutta. Ihmiset edelleenkin ensisijai-
sesti hakevat tietoa terveysviranomaisilta, joten heidän tiedotukseen tulee kohdistaa suurta huomiota.  
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