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Tausta

THL ja muut viranomaiset ovat viestineet koronaviruksesta vaativassa tilanteessa jo viikkojen ajan.

THL on saanut kritiikkiä tilanteen hoitamisesta ja viestinnästä. On todennäköistä, että kritiikki ja niin

sanottu jälkiviisastelu lisääntyy epidemian edetessä ja sen rauhoituttua.

THL haluaa varautua keskusteluun jo ennalta. Seuraavassa on esitelty Tekirin analyysi THL:n

viestinnästå koronakriisin aikana sekä skenaariot siitä, miten keskustelu etenee julkisessa keskustelussa,

millaisia reaktioita se aiheuttaa ja millaisia vaikutuksia keskustelulla on THL:n maineeseen ja toimintaan.

Kunkin skenaarion yhteydessä on annettu toimenpidesuositukset ja ehdotukset THL:n viesteiksi.
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Toistuva kritiikki j ulkisessa keskustelussa

THL:ään kohdistuva kritiikki keväällä 2020 on useiden viikkojen ajan toistanut samoja väitteitä.
Tiivistetysti tässä tarinassa:

- THL vähätteli koronaviruksen uhkaa.

- Yhden viikonlopun aikana "THL panikoitui, tilannekuva synkkeni" - ja hallitus joutui
tekemään nopeasti isoja toimenpiteitä.

- THL:n ammattitaidottomuuden on väitetty johtuvan muun muassa siitä, että sen resursseja on
leikattu 2000-luvulla.

- THL:ää myös kritisoidaan tiedon pimittämisestä sekä WHO:n "uhmaamisesta". Väitetään,
ettei THL ole avannut, mihin sen laskelmat perustuvat.

- Väitetään, että THL on muuttanut näkemyksiään muun muassa testaamisen merkityksestä.

Jatkokeskusteluun valmistautu minen :

peruskysymykset

Kaikkiin edellä mainittuihin isoihin kysymyksiin on THL:n organisaatio vastannut monta kertaa eri
foorumeissa, niin haastatteluissa kuin THL:n omissa kanavissakin. On todennäköistä, että edellä
mainittu toistuva kritiikki kuitenkin jatkuu myös jälkikeskustelussa. Joudutaan siis vastaamaan yhä
uudestaan todella perustavanlaatuisiin kysymyksiin.

Tässä esityksessä eritellään myöhemmin yksityiskohtaisia skenaarioita, joihin THL;n on syytä varautua.
Toteutuneista skenaarioista riippumatta on syytä valmistautua hyvin myös peruskysymyksien ja
tapahtuman kuvauksen tivaamiseen.

Seuraavaksi on koottu peruskysymyksiä, joihin tulee jatkokeskustelussa valmistautua. Niin
sanotut "isot kysymykset" auttavat kohtaamaan laajan keskustelun siitä, mitä tapahtui keväällä 2020.

FE

F



Isot kysymykset ja tapahtumien kulku - Mitä
tapahtui kevää[ä 2020? ll4
. THL:n rooli? THL:n tuottama informaatio? THL:n valtuudet?

- Mikä THL on? Mitä se tekee? Mitä se ei tee? Mitä se teki keväällä 2020? Miten kevät 2020
erosi aiemmista vuosista?

- Miten yhteistyö valtiojohdon kanssa toteutuu? Ministeriöiden? Kuntien? Sairaanhoitopiirien?
Miten yhteistyö sujuu normaalitilanteessa? Entä, miten se sujui tänä keväänä? Millaista
raportointia on normaalitilanteessa?

- Millaisia malleja viruksien etenemisestä tuotetaan normaalivuosina? Miten vuosi 2020 erosi
aiemmista vuosista mallien tuottamisessa?

THL:n asiantuntemus? Resurssien leikkaaminen 2000-luvulla?

- Oliko THL vuonna 2020 asiantuntematon? Jos oli, johtuiko se resurssien leikkaamisesta
2000-luvulla? Jos ei ollut, millä tämä perustellaan?

- Miksi tilannekuva muuttui kevään aikana? Viestittiinkö väärin? Ymmärrettiinkö väärin? Miksi
viestittiin korostetusti kulloisestakin tilanteesta? Miksei varoiteltu mahdollisista tulevista
riskeistä?

- Miksi THL "uhmasi" WHO:ta? Miksi toimenpidesuosituksia on tullut niin hitaastija / tai
epäselvästi? Mikä on THL:n suhde WHO:n?

- Miksi THL ei avannut mallejaan paremmin?

- Miksi eri maaVmaanosat ovat toimineet niin eri tavalla?

Isot kysymykset ja tapahtumien kulku - Mitä
tapahtui keväälla 2020? 214
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Isot kysymykset ja tapahtumien kulku - Mitä
tapahtui keväätlä 2020? 314

Tapahtumien kulku? Käännekohdat?

- Koska tieto COVID-19 -viruksesta tuli THL:lle? Mitä tiedolla tehtiin? Kenelle tieto välitettiin?
Valtiojohdolle? Miten tieto uusista viruksista tulee THL:lle normaalivuosina? Mitä
normaalivuosina tehdään? Mitä nyt tehtiin eri lavalla? Vai tehtiinkö?

- Koska valtiojohto heräsi COVID-19 -viruksen tuomaan uhkaan? Kenen aloitteesta se
tapahtui? Painostiko hallitus THL:ää?

- Yllättikö ulkomailta tulevien suomalaisten määrä THL:n? Jos ei, miksi näin toistuvasti
väitetään?

- Mitä tapahtui viikonloppuna 13.-15.3.? Sitä edeltävällä viikolla?

. M¡kä on GOVID-19 -virus? Miksise aiheutti niin poikkeuksellisen tilanteen?

- Muuttuiko käsitys COVID-19 -viruksesta kevään 2020 aikana? Jos muuttui, milloin? Miksi?

- Onko virus edelleen "sinänsä aivan tavallinen virus"? Vai onko siinä jotain äärimmäisen
poikkeuksellista? Jos on, mitä?

- Miten tietoa koordinoitiin THL:ssä? Milloin saatiin tietoja sairastuneiden hoitamisesta?
Italiassa? Espanjassa?

- Rajoitukset ovat tuoneet uusia terveydellisiä ja sosiaalisia ongelmia, kuten päihde- ja
mielenterveysongelmia. Miten näitä ongelmia tuotiin esille poikkeustoimista päätettäessä?
Oliko THL:llä käsitystä muista toimialalleen kuuluvista riskeistä? Jos oli, miten ne tuotiin
esille? Miten ne tuodaan esille?

Isot kysymykset ja tapahtumien kulku - Mitä
tapahtui keväällä 2020? 414
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Huomioita THL: n viestinnästä

Yleisiä huomioÍta THL:n viestinnästä

' THL on viestinyt aktiivisesti omissa kanavissaan ja tarjonnut asiantuntijoitaan median käytettäväksi
tilanteen huomioiden erittäin hyvin. Tilanteen poikkeuksellisuudesta johtuen tiedon tarve on kuitenkin
miltei rajaton. Tuskin mikään määrä viestinnän toimenpiteitä olisi poistanut kritiikkiä kokonaan.

Viestintään kohdistuvassa kritiikissä kannattaa kiinnittää erityistä huomiota väitteisiin tiedon
pimittämisestä. Journalistinen media luo mielellään tarinaa, jonka mukaan median oma paine
"pakotti THL:n viimein avautumaan".

' Jälkikeskustelua varten kannattaa valmistella hyvin oma käsitys siitä, mitä kaikkea on avattu ja mihin
perustuvat päätökset tiettyjen asioiden luottamuksellisuudesta.
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' THL kertoi jo tammikuussa rauhoittavaa viestiä, että Suomessa on hyvä valmius hoitaa koronatartuntoja eristysoloissa.

- Tätä olisi voinut jatkaa ja avata enemmänkin: missä Suomi onnistuu, mikä täällä osataan erityisen hyvin? Vrt.
Singapore, Kiina ja Etelä-Korea, joissa ihmisten liikkumista voidaan rajoittaa jyrkemmin kuin monissa muissa
maissa epidemian taltuttamiseksi.

' Viesti siitä, että filanne muuttuu ja arviot ovat aina hetkeen sidottuja, olisi voinut tutta paremmin esille. "Nykytiedon
perusteella" nousi tiedoteotsikkoon vain tavaralähetysten suhteen.

' Maaliskuun alkuun saakka THL:n rajoituksia koskevassa viestinnässä puhuttiin vain matkustamisesta (tai epidemia-alueilta
palanneista).

- THL on antanut siihen liittyen niin paljon ohjeistuksia, että kritiikki Suomeen palaavien ihmisten
huomioimattomuudesta on sikäli aiheellista. '200 000 maahantulijaa yllätti viranomaiset" -tyylisistä uutisista syntyy
kuva, että asiaa on vähätelty, kunnes se sitten kaatuu päälle.

' Kun yleisiä rajoituksia asetettiin, THLIn lausunnoissa olisi voinut toistaa enemmän jo sanottua.

- Esim. 13.3. Mika Salminen tiedotteessa: "Alä mene töihin tai kouluun sairaana, älä myöskään vie sairasta lasta
päivähoitoon tai isovanhemmille." Puhe vain sairaista, mutta edellisenä päivänä Salminen sanoi: "sosiaalisten
kontaktien vähentäminen on tärkeää myös terveille ihmisille, se hidastaa epidemian leviämistä."

' THL on arvatenkin keskittynyt tuottamaan analyysia ja skenaarioita, ei viestimåän niistä suurelle yleisölle 2417
Kansalaisviestintä on kuitenkin THL:n vastuulla, ja siksi sitä syytetään herkästi tiedon pimittämisestä.

Huomioita THL:n viestinnästä epidemian
edefessä
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Miten keskustelu etenee?

COVID-19 -tilanne Suomessa ja myös siihen liittyvät ennusteet päivittyvät jatkuvasti. Riippumatta siitä, leviääkö
koronavirus THL:n ennustamalla tavalla, julkisessa keskustelussa puidaan THL:n roolia ja asiantuntemusta
seuraavien teemojen kautta:

a) Tautitapausten ja kuolemien määrä sekä tehohoidon kapasiteetti

b) COVID-19 -testaaminen

c) THL:n rooli suhteessa muihin toimijoihin

d) Talouskriisi

Seuraavassa on esitelty kuhunkin teemaan liittyvät mediaskenaariot, niiden riski THL:n maineen kannalta sekä

suositus, miten THL:n tulisi keskusteluun varautua. Suurin osa teemoista noussee tai on jo noussut jossain

määrin mediaan.

Mediaskenaariot on sijoiteltu riskikarttaan, joka auttaa hahmottamaan, mitkä skenaariot ovat THL:n
toiminnan ja maineen kannalta kriittisimpiä ja joihin on syytä varautua erityisen huolellisesti.

Luotta m uksellinen
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Tautitapauksef, kuolem at ja
tehohoidon kapasiteetti

Skenaario 1: Suuri määrä kuolleita yksittäisessä
vanhusten hoivayksikössä

F

SKENAARIO

On hyvin todennäköistä, että koronaviruksen edetessä vanhusten hoivayksikkö/yksiköt kohtaavat epidemian ja
suuri määrä hoivayksikön/yksiköiden vanhuksia kuolee virukseen. Traaginen tilanne esitetään mediassa
koronavirusepidemian symbolisena merkkipaaluna ja erityisesti iltapäivälehdistössä tarinaa kerrotaan vahvasti
menehtyneiden henkilöiden ja heidän lähiomaistensa kautta.

Vaikka skenaario on voinut olla nähtävissä, tapahtumaan etsitään syyllistä ja jopa mahdollisia median ylilyöntejä
tapahtuu: syyllistä etsitään henkilötasolla - kenen mukana koronavirus pääsi leviämään? Eikö ohjeistuksia
noudatettu? Hutiloiko hoitohenkilökunta ja operatiivinen johto? Käytettiinkö suojavarusteita asianmukaisesti?
Teslattiinko epäiltyjä tartuntoja?

THL:ää kohtaan esitetään kritiikkiä siitä, olisiko sen pitänyt ohjeistaa hoivalaitoksia tarkemmin viruksen
leviämisen torjunnassa. Suljettiinko hoivalaitokset vierailijoilta liian myöhään? Olisiko
testauskapasiteettia pitänyt ohjata enemmän hoivayksiköihin?

Mediassa palautetaan mieleen myös aiempi keskustelu vanhusten hoidosta ja turvallisuudesta yksityisissä
hoivakodeissa. Keskusteluun ottavat osaa niin Valvira kuin Tehy.
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Skenaario 1: Suuri määrä kuolleita yksittäisessä
vanhusfen hoivayksikössä

TOIMENPIDESUOSITUKSET

Vaikka tilanne ei tule asiantuntijoille yllätyksenä ja näyftäytyy kausi-influenssan kaltaisena tapahtumana, se
on tavalliselle kansalaiselle ja medialle dramaattinen osoitus koronaviruksen seurauksista. Viestinnässä tulee
kiinnittää erityistä huomiota tunneviesteihin.

- Viesteissä tulee välttää viittauksia tavanomaiseen kausi-influenssaan, jotta ei synny våhätteleväá
kuvaa.

- Arvottavia kannanottoja'Jäljellä olevista elinvuosista" tulee vålttåä.

- Kaikkia viittauksia tapahtuman ennustettavuuteen tulee välttää, jottei synny kuvaa, että tilannetta
osattiin odottaa, mutta silti ei tehty tarpeeksi sen välttämiseksi.

Esimerkki THL: n viestistä:

"Tämä on äärimmäisen surullinen osoitus koronaviruksen vakavuudesta ikäihmisille ja siksi hygienia ja
sosiaalisten kontaktien rajoittamistoimet tulee ottaa vakavasti. Kyseisessä hoivayksikössä tehdään testauksia
kaikkien tartuntatapausten löytämiseksi ja tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi."

Skenaario 2: l{uori henkilö kuolee
koronaviruksen seurauksena

SKENAARIO

Hyvin todennäköisesti epidemian aikana kuolee myös yksittäisiä nuoria ihmisiä. Heillä voi olla perussairaus tai
piilevä sairaus, joka edesauttaa koronaviruksen vakavia seurauksia. On myös mahdollista, että perusterve nuori
henkilö kuolee virukseen. Tapaus vuotaa medialle nopeasti menehtyneen henkilön läheisten kautta.

Tapahtuma uutisoidaan monisyisesti ja se aiheuttaa suomalaisissa, erityisesti nuoremmissa työikäisissä, jopa
hysteriaa ja vaatimuksia rajoitusten tiukentamisesta. Julkisuudessa penätään, miksi koronavirusta on jatkuvasti
kuvailtu uhaksi vain iäkkäille ja perussairaille, vaikka todellisuus näyttää muuta.

THL:ää arvostellaan voimakkaasti viruksen huonosta tuntemuksesta ja kysytään, miksi se on vähätellyt
viruksen vaikutuksia koko väestön mittakaavassa, vaikka kansainvälisesti on ollut myös nuorempia
tautitapauksia ja vaikutukset koko väestöön nähtävissä.

THL:n asiantuntemus virusten tutkimuksessa asetetaan vakavasti kyseenalaiseksi.

F

E



Skenaario 2: hluori henkilö kuolee
koronaviruksen seurauksena

TOIMENPIDESUOSITUKSET

- Nuoren ihmisen kuolema yllättää ja järkyttää suomalaisia - koronavirusta on pidetty hengenvaarallisena
lähinnä iåkkäille ihmisille. Vaikka perusterveen nuoren henkilön menehtyminen on epåtodennäköistä, ei
viestinnässä kannata toistuvasti korostaa sitä, että kyseessä oli yksittäistapaus. Se voi näyttäytyä suurelle
yleisölle nuoren henkilön kuoleman ja siihen liittyvien tunteiden vähättelynä. Viestinnässä tulee kiinnittää
erityistä huomiota tunneviesteihin.

- "Yksittäistapaus"-näkökulmaa ei kannata tuoda liikaa esiin, sillä siitä voi syntyä kylmä ja läheisten
tunteet sivuuttava kuva.

- Jos on mahdollista kertoa, kuuluiko potilas koronaviruksen riskiryhmään esimerkiksi jonkin
perussairauden takia, se on hyvä tuoda viestinnässä esiin.

Esimerkki THL: n viestistä:

"Koronavirus on vaarallinen tauti, joka voi yltyä vakavaksi myös nuorilla ihmisillä. Se on harvinaista, mutta
tapahtuessaan äärimmäisen surullista. Riskiryhmiin kuuluminen, esimerkiksi pitkäaikaissairaudet, lisää viruksen
vakavuuden riskiä. Kaikenikäisten kanssaihmisten suojelemiseksi hygieniasta huolehtiminen ja sosiaalisten
kontaktien rajoittamistoimet on otettava vakavasti-"

Skenaario 3: Julkisuuden henkilö kuolee
koronaviruksen seu rauksena

SKENAARIO

On mahdollista, että epidemian aikana koronavirukseen menehtyy joku kaikille suomalaisille tuttu julkisuuden
henkllö, esimerkiksi pitkän uran tehnyt viihdeartisti tai poliitikko. Mediassa kuolemantapausta ja henkilön
sairastumista käsitellään tarkasti, ja koska menehtynyt ihminen on ollut julkisuuden henkilö, hänestä vaaditaan
ja kaivetaan erityisen paljon tietoa esiin.

Suuren yleisön silmissä menehtynyt henkilö nousee symboliksi koronaviruksen uhrista. Kysymys, olisiko
suomalaisten rakastaman taiteilijan/poliitikon/tms. julkisen hahmon henki voitu säästää, nousee paitsi
iltapäivälehdistön otsikoihin, myös ihmisten huulille.

Ovatko THL:n suositukset koronavirusta ehkäiseviksi toimíksi olleet riittäviä? Jos voidaan spekuloida,
että henkilö olisi voinut selvitä hengissä, mikäli tauti olisi tunnistettu aiemmin, THL:ää arvostellaan
koronaviruksen niukasta testaamisesta.
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Skenaario 3: Julkisuuden henkilö kuolee
koronaviruksen seurauksena

TOIMENP¡DESUOSITU KSET

Koko kansan tunteman julkisuuden henkilön kuolema kohauttaa ja nousee uutisaiheeksi riippumatta siitä,
mikä kuolinsyy on. Suuri yleisö tietäå, että koronavirus on vaarallinen eriÇisesti iäkkäille ihmisille, mutta siitä
huolimatta julkisuuden henkilön menehtyminen koronavirukseen herättää erityistä surua ja myös
epäreiluuden tunnetta - ilman tätä uutta sairautta kansan suosikki olisi vielä hengissä. Viestinnässä tulee
kiinnittää erityistä huomiota tunneviesteihin.

- On hyvä huomioida, että julkisuuden henkilön kuolema - varsinkin odottamatta ja uuteen sairauteen -
koskettaa monia ihmisiä syvästi.

- Viestinnässä voi tuoda esiin sen, etlä koronavirus aiheuttaa vakavimpia seurauksia juuri ikäihmisille.
Samalla on tilaisuus muistuttaa, että suomalaisten tulee tehdä voitavansa, jotta tauti ei leviäisi.

- Arvottavia kannanottoja'Jäljellä olevista elinvuosista" tulee välttää

Esimerkki THL:n viestistä:

"XX YY:n kuolema koskettaa monia suomalaisia. Se on surullinen osoitus koronaviruksen vakavuudesta
ikäihmisille. Hyvä hygienia ja sosiaalisten kontaktien rajoittamistoimet tulee ottaa vakavasti, jotta
mahdollisimman moni riskiryhmään kuuluvista säilyisi terveenä." F

Skenaario 4: Suuri määrä ihmisiä menehtyy
LJudenmaan ulkopuolella

SKENAARIO

Mediassa on jo nyt kerrottu, että riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä on asukasmäärään suhteutettuna eniten ltä-Savon
sairaanhoitopiirissä ja vähiten HUSin alueella. Lisäksi esimerkiksi Lapissa tehohoidon kapasiteetti on erittäin
rajallinen: jos vakavien tautitapausten määrä kasvaisi nopeasti, kaikki tehohoidosta hyötyvät eivät välttämättä
saisi tarvitsemaansa hoitoa.

Jos epidemia roihahtaa Uudenmaan ulkopuolella ja aiheuttaa paljon vakavia sairastumisia ja kuolemia,
julkisessa keskustelussa aletaan kyseenalaistaa, asetettiinko liikkumisrajoitukset Uudenmaan ja muun Suomen
välille liian myöhään. THL saa kritiikistä osansa, sillä hallituksen tekemät päätökset perustuvat suurelta osin
THL:n tekemiin mallinnuksiin ja arvioihin koronaviruksen vaarallisuudesta.

Epidemiasta kärsivän maakunnan sairaanhoitopiirin edustaja tai paikkakunnalta ponnistanut poliitikko
saattaa korostaa julkisuudessa sitä, että koronavirusta maakunnissa rajoittavia toimenpiteitä tehtiin
THL:n kyvyttömyyden johdosta liian myöhään. Kritiikissä vedotaan siihen, että rajoituksia liikkumisesta
Uudenmaan ja maakuntien välillä olisi voitu tehdä jo aiemmin tai liikkumisrajoitukset olisivat voineet koskea koko
maata, mutta tehdyt rajoitukset nojasivat THL:n tilannekuvaan.

Mediassa tapahtumaan saatetaan myös etsiä syyllistä jopa henkilötasolla - kenen mukana koronavirus päåsi
leviämään kyseiselle alueelle? Veikö Uudeltamaalta saapunut lomailija koronaviruksen mökkipaikkakunnalleen?
THL: ltä voidaan vaatia kommenttia tartuntaketjun jäljittämiseen. gu



Skenaario 4: Suuri määrä ihmisiä menehtyy
[Judenmaan ulkopuolella

TOIMENPIDESUOSITUKSET

Vaikka tilanne ei tule asiantuntijoille suurena yllätyksenä, tavalliset kansalaiset pettyvät siihen, ettei liikenteen
rajoittaminen Uudenmaan ja muun Suomen välillä riittänyt hillitsemään epidemian yltymistä Uudenmaan
ulkopuolella. lhmiset saattavat pelätä terveytensä ja oman asuinalueensa turvallisuuden puolesta, ja syyttää
THL:ää siitä, etteivät Uudenmaan eristys ja muut rajoittamistoimet estäneetkään tällaista tilannetta.

Viestinnässä on tärkeää noteerata ihmisten huoli, mutta tuoda samalla esiin, että liikkumisrajoitukset ja muut
epidemian rajoittamiseksi tehdyt toimet eivät ole THL:n vastuulla.

- Muistutus: THL ei ole se taho, joka päättää liikkumisrajoituksista Suomessa.

- Viittauksia tapahtuman ennustettavuuteen tulee välttää, jottei synny kuvaa, että epidemian
puhkeamista Uudenmaan ulkopuolella osattiin odottaa, mutta sen välttämiseksi ei silti tehty tarpeeksi.

Esimerkki THL: n viestistä:

"Sairaanhoitopiirit tekevät parhaansa, jotta kaikki koronaviruspotilaat saavat tarvitsemansa hoidon. Jotta
tartuntojen määrän kasvu saadaan jälleen hidastumaan, hygienia ja sosiaalisten kontaktien rajoittaminen tulee
ottaa vakavasti kaikkialla Suomessa."

Skenaario 5: Epidemian aikana tapahtuu
suuronnettomuus

SKENAARIO

Vaikka liikenne on hiljentynyt, myös epidemiahuipun aikana voi tapahtua suuronnettomuus. Sillalta alas suistuva
bussi lisää tehohoidon tarvitsijoiden määrää yhtäkkiä useilla kymmenillä. On mahdollista, että suomalaiset
panikoituvat ja alkavat pelätä, ettei tehohoitoa riitä kaikille tarvitseville. lltapäivälehdet revittelevät maalaamalla
kauhukuvia tilanteesta ja myös muualla mediassa kyseenalaistetaan tehohoitokapasiteetin riittävyys.

Jos tehohoidossa joudutaan priorisoimaan eri potilaiden välillä ja jättämään koronaviruspotilaita ilman hoitoa,
THL saattaa joutua vastaamaan kysymyksiin siitä, miksi sairaanhoifopiireille ei oltu jo järjestetty
lisäkapasiteettia COVID-19 -potilaiden tehohoitoon. Esiin nousee priorisointikysymys: millä perusteella
hoitoon pääsee, kun tarvitsijoita on enemmän kuin tehohoitopaikkoja?

Vastaavanlainen tilanne voi syntyä liikenneonnettomuuden lisäksi myös yksittäisen henkilön tahallisesta iskusta.
Aseellinen hyökkäys esimerkiksi kaupassa tai hoitolaitoksessa järkyttää suomalaisia ja nousee median
ykkösaiheeksi vielä pidemmäksi aikaa kuin liikenneonnettomuus ja sen seuraukset. Keskustelussa esitetään
samoja kysymyksiä tehohoidosta ja sekä uhrien että koronapotilaiden auttamisesta, mutta niiden rinnalle
teemaksi nousee myös huoli kansalaisten mielenterveydestä.

THL:ää saatetaan syyttää kansalaisten henkisen hyvinvoinnin laiminlyömisestä poikkeustilan aikana. On
ollut tiedossa, että koronaepidemia pahentaa mielenterveyspotilaiden tilannetta ja lisää esimerkiksi
yhteydenottoja kriisipuhelimiin.

F
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Skenaario 5: Epidemian aikana tapahtuu
suuronnettomuus

TOIMENPIDESUOSITUKSET

Ïarvitaan rauhallinen ja rehellinen viesti siitä, että kaikki tehohoitoa tarvitsevat saavat hoitoa. Jos/kun potilaiden
välillä joudutaan priorisoimaan, on siitäkin syytä kertoa. Viestinnässä on tehtävä mahdollisimman selväksi, miten
onnettomuuden uhrien ja koronapotilaiden hoidossa menetellään. Niin vältetään väärän tiedon leviäminen, joka
muuten on riskinä, kun huolestuneet ihmiset esittävät arvelujaan tilanteesta mm. sosiaalisessa mediassa.

- Kerrotaan, missä sairaalassa onnettomuuspotilaita hoidetaan ja miten kyseisen sairaanhoitopiirin
koronapotilaiden kanssa menetellään.

- Mahdollisimman ajantasainen tiedottaminen mm. sen suhteen, kuinka moni onnettomuuteen joutuneista
on kriittisessä tilassa.

- Rauhoittava viesti siitä, että onnettomuuden uhreja hoidetaan, mutta myöskään vakavan koronatartunnan
saaneita ei laiminlyödä.

Esimerkki THL:n viestistä:

"Tehohoitoa pyritään antamaan kaikille tarvitseville, akuutit tapaukset etusijalla. Koronapotilaita siirretään tarvittaessa
XX:n keskussairaalasta vähemmän ruuhkautuneisiin sairaaloihin. Siirrot tehdään niin, etteivät koronavirustartunnan
saaneet tartuta muita ihmisiä. Sairaanhoitopiirien yhteistyöll¿i tähdätään siihen, ettei terveydenhuoltojärjestelmä
ylikuormitu tässäkään tilanteessa. Nyt on ensiarvoisen tärkeää, että uusia koronavirustartuntoja pyritään estämään
noudattamalla kokoontumisrajoituksia ja välttämällä muutenkin lähikontakteja."

SKENAARIO

Tilannekuva koronaviruksen etenemisestä Suomessa päivittyy jatkuvasti ja on mahdollista, eüä tautitapausten ja
virukseen menehtyneiden määrä ylittävät THL:n arviot. Epidemian huipun aikana tehohoidon tarve ylittää
käytössä olevan kapasiteetin ja resurssit. Syntyy tilanteita, joissa tehohoidosta hyötyvät henkilöt eivät tehohoitoa
saa.

THL:n asiantuntemus asetetaan hyvin voimakkaasti kyseenalaiseksi ja sitä syytetään vakavista virheistä ja
vähättelystä.

Etsitään syitä riskiskenaarion epäonnistumiseen THL:stä kokonaisuutena (resurssien vaikutus,
tutkimusosaaminen, laboratoriovalmiudet jne.) kuin myös THL:n johdosta (kokonaiskuvan puuttuminen,
johtajuus, yksittäisten henkilöiden asiantuntemus). Kysytään, salasiko THL tietoisesti tilanteen
vakavuuden vai johtuivatko virhearviot THL:n osaamattomuudesta.

Julkisuudessa vaaditaan kattavaa selvitystä THL:n toimista koronaepidemian aikana ja ennen sitä. Tilanne voi
kärjistyä vaatimuksiin THL:n johdon vaihtamiseksi.

Julkisuudessa argumentoidaan, kuinka rajoitusten taloudelliset seuraamukset valuvat hukkaan ja
THL:ää syytetään jopa hallituksen harhaanjohtamisesta. Keskustelussa nousee vahvasti esiin myös
tehohoidon saamisen kriteerit - kenen elämä on ollut toista arvokkaampi?

Skenaario 6: Tþhohoitofarve ylittää kapasiteetin -
THL:stä vaaditailn selvityst^ I johdolle potkuja
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Skenaario 6: Tehohoitotarve ytittää kapasiteetin -
THL:stä vaaditaan selvitystä / johdolle potkuja
TOIMENPIDESUOSITU KSET

Kaikissa tautitapausskenaarioissa tulee korostaa arvion sidonnaisuutta sen hetkiseen tietoon.

THL:n tulisi avata mahdollisimman avoimesti, kuinka se skenaarioitaan mallintaa ja mistä kaikista eri lähteistä
se tietojaan kerää sekä millaista asiantuntemusta sillä on käytössään. Avoimuus lisää luottamusta THL:n
toimintaan.

- Jos paine THL:ää kohtaan kasvaa suureksi, on suositeltavaa, että ïHL kertoo itse tekevänsä tarkan
selvityksen toiminnastaan koronatilanteen hoidossa ulkopuolisen asiantuntijan johdolla.

- THL:n kannattaa varautua, että siltä tullaan kysymään näkemystä, noudatettiinko hoitoarvioissa tehohoidon
saamisen kriteerejä ja olivatko kriteerit THL:n näkemyksen mukaan oikeat.

Esimerkki THL: n viestistä:

"Koronavirus on uusi virus, josta ei ollut sen puhjettua juurikaan tutkimustietoa ja tiedot esimerkiksi sairauden
kulusta ja siihen liittyvistä riskitekijöistä päivittyivät jatkuvasti taudin edetessä. THL on käyttänyt
riskinarvioinnissaan niin WHO:n, Euroopan tautikeskuksen kuin muista maista saatavilla olevia tietoja ja
perustanut riskiarvionsa aina sillä hetkellä saatavilla olevaan parhaaseen tietoon."

"Meille on äärimmäisen tärkeää, että suomalaiset luottavat asiantuntemukseemme. Teetämme tarkan
selvityksen toiminnastamme koronatilanteen aikana, jotta voimme hyödyntää oppeja tulevaisuudessa."

SKENAARIO

On hyvin mahdollista, että Suomi onnistuu keväällä torjumaan koronaviruksen leviämisen ja vakavasti
sairastuneet onnistutaan hoitamaan ennakoidulla tavalla. Virus voi kuitenkin levitä syksyllä uudestaan, ehkä
entistä ärhäkkäämpänä.

Mahdollisesti samaan aikaan Ruotsissa uudelta tartunta-aallolta vältytään, sillä maassa on löysempien
rajoitustoimien ansiosta syntynyt laajaan osaan väestöä immuniteetti virusta vastaan.

Mediassa syntyy keskustelua, olivatko Suomen rajoitustoimet sittenkään oikea valinta ja epäonnistuttiinko
Suomen valitsemassa ns. "exit-strategiassa"? Mihin strategian oletukset perustuivat?

Kuinka hyvin THL, sosiaali- ja terveysministeriö ja hallitus olivat varautuneet uuteen aaltoon? Tehtiinkö
sitä varten tarvittavia toimenpiteitä? Milloin uuden aallon tulo oli nähtävissä ja reagoitiinko siihen
tarvittavalla nopeudella ja vakavuudella?

F

Skenaario 7: Mittava terveyskriisi vältetään keväällä,
mutta syksyllä virus leviää entistä voimakkaampana

F



Skenaario 7: Mittavn terveyskriisi vältetään keväallä,
mutta syksyllä virus leviää entistä voimakkaampana

TOIMEN P¡DESUOSITUKSET

- Syksyyn on erittäin tårkeää varautua viestinnällisesti jo nyt - kuinka proaktiivisesti tulevasta viestitään?

- On suositeltavaa kertoa mahdollisimman avoimesti, mille oletuksille Suomen valitsema ns. "exit-strategia"
perustuu ja mihin kaikkeen suomalaisten tulee varautua.

- Tärkeä viestiä selkeästi, mikä on THL:n rooli exit-strategian määrittelyssä.

Esime¡kki THL:n viestistä:

"Koronavirus on uusi virus, jonka kulkua kukaan ei pysty täysin vedenpitävästi ennustamaan. THL on käyttänyt
riskinarvioinnissaan parasta mahdollista sillä hetkellä saatavilla olevaa tietoa ja aryiomme Suomen ulospääsyyn
epidemiasta pohjautuvat xx ja xx. Olemme kuitenkin varautuneet siihen, että virus leviää uudelleen ja siksi
teemme jatkuvaa tilannearviointia ja meillä on valmius ryhtyä uusiin torjuntatoimenpiteisiin, kuten xx ja xx."

COVID-I9 testaaminen

E
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Skenaario l: THL jarruna suomalaisten laajalle
testaamiselle

SKENAAR¡O

Liian vähäiseksi koettu koronavirustestaaminen on herättänyt Suomessa voimakasta kritiikkiä. WHO on
suositellut mahdollisimman laajaa testaamista, virukselle altistuneiden jäljittämistä ja tartuntatapausten tiukkaa
eristämistä. Suomen testauskapasiteettia on epidemian aikana merkittävästi lisätty, mutta WHO:n strategian
noudattaminen vaatisi mittavaa kapasiteettia koko ketjussa: näytteenotosta materiaalin saatavuuteen ja
suojavarusteisiin sekä altistuneiden jäljittämiseen ja eristykseen ohjaamiseen.

Julkisuudessa on esitetty kritiikkiä, että THL toimii vastoin WHO:n suosituksia ja on antanut ristiriitaisia viestejä
testaamisesta sekä vähättelee testien merkitystä. Testaamiskriteerit on esitetty mediassa yksioikoisesti THL:n
"kantana" ja virheellisesti THL:n "kieltona" testata laajemmin.

Erityisesti, jos tautitapaukset ylittävåt ennakoidun arvion/taloudelliset vaikutukset ovat mittavat, teema nostetaan
esiin uudestaan, Spekuloidaan, olisiko voitu valita toinen testausstrategia jo varhaisessa vaiheessa epidemiaa,
pelastaa ihmishenkiä ja välttää Suomen pitkäaikainen sulkeminen ja mittavat taloudelliset vaikutukset? Suomen
testaamislinjaa verrataan vahvasti muihin pohjoismaihin ja niiden tilanteeseen terveys- ja talouskriisissä.

Kysytään, toimiko THL jarruna laajalle testaamiselle? Hidastiko THL:n näkemys resursseista
vaihtoehtojen etsintää ja jarruttiko se hallituksen toimia? Muuttiko THL kantaansa kesken epidemian?
E¡kö THL ollut kykenevä etsimään ratkaisuja?

TOIMEN PIDESUOSITU KSET

- Testaamisesta viestiessä on tärkeä korostaa testaamisen monisyisyyttä: kyseessä ei ole THL:n kanta, vaan
koko testausketjun kapasiteetti ja eristämisen käytännön toteutus.

- Mediahaastatteluissa hyvä avata muihin maihin vertailun problematiikkaa konkreettisesti.

- Viestinnässä on hyvä korostaa realiteettien lisäksi THL:n halua ja kykyä etsiä ratkaisuja, jottei synny kuvaa
THL:stä ikään kuin vastarannan kiiskenä.

- Myös THL:n rooli testaamisstrategian määrittelyssä ja kenen muiden toimijoiden kanssa strategiaa tehdään
on hyvä avata selvemmin.

Esimerkki THL: n viestistä:

"Suomessa on lisätty koko epidemian ajan testauskapasiteettia tavoitteena testata tartuntaepäilyjä
mahdollisimman laajasti. Suomalaisten laaja testaaminen ja siitä saatava hyöty vaatii kuitenkin mittavaa
kapasiteettia paitsi näytteenotossa myös muun muassa näytteen analysoinnissa sekä altistuneiden
jäljittämisessä ja tartunnan saaneiden karanteeniin ohjaamisessa."

"Olemme yhdessä eri toimijoiden, xx ja xx kanssa punninneet vaihtoehtoja parhaalle testausslrategialle Suomen
olosuhteisiin."

Skenaario 1: THL jarruna suomalaisten laajalle
testaamiselle
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Skenaario 2: THL:n linj a aloi Suomen epätasa-
arvoisen testaamisen markkinoihin
SKENAARIO

Yksityiset terveydenhoitoyhtiöt ovat lisänneet omaa testauskapasiteettiaan koronakriisin aikana. Muun muassa
Mehiläinen alkoi kuljettaa suomalaisia koronavirusnäytteitå analysoitavaksi Etelä-Koreaan. Toistaiseksi
yksityisen terveydenhuollon toimijat noudatlavat melko samanlaisia näytteenottokriteereitä kuin julkinen
terveydenhuolto, mutta kapasiteetin lisääntyessä koronavirustestiin pääseminen yksityisellä puolella voi
madaltua.

Julkisuudessa syntyy keskustelua, kuinka Suomen niukka näytteenottolinja on johtanut kansalaiset epätasa-
arvoiseen asemaan koronaviruksen edessä: ne saavat näytteen, joiden työnantajalla/itsellä on varaa maksaa.
Ne yritykset selviytyvät, jotka voivat huoletta ottaa työntekijänsä työpaikalle varmistuttuaan, ettei tartuntavaaraa
ole. Syntyy myös huolta siitä, näytteenottomateriaalit menevät kaupallisiin tarkoituksiin, eivätkä ole saatavilla
laajasti epidemian hoidossa.

Syyttävä sormi osuu THL:ään, jota pidetään keskeisenä linjanvetäjänä Suomen testausstrategiassa. Sitä
syytetään Suomen ajamisesta epätasa-arvoiseen testaamiseen ja ihmisten kykyyn selviytyä epidemia-arjesta.

TOIMENPIDESUOSITUKSET

- THL:n tulee jatkuvasti seurata yksityisten tahojen toimia testaamisessa.

- Mahdollisimman avoin viestintä Suomen testausstrategiasta.

- Avoimen yhteistyön korostaminen yli julkisen/yksityisen rajojen - THL haluaa etsiä parhaat ratkaisut kaikkien
suomalaisten parhaaksi riippumatta siitä, ketkä niitä toteuttavat.

- Ymmärrettävästi THL:n on asiantuntijana pidettävä yllä erityistä kriittisyyttä yhteistyötarjouksiin ja
tämän viestinnässä on hyvä kiinnittää huomiota ns. empatialauseisiin, jottei THL:stä synny kuvaa
yhteistyöhaluttomana organisaationa. Esim. "On erittäin hienoa, että ratkaisuja etsitään nyt laajalla
rintamalla. Ratkaisuissa meidän tulee kiinnittää erityistä huomiota asiaan xx ja xx."

Esimerkki THL:n viestistä:

"Suomessa on lisätty koko epidemian ajan testauskapasiteettia tavoitteena testata tartuntaepäilyjä
mahdollisimman laajasti. On erittäin hienoa, että myös yksityiset terveydenhoitoyhtiöt ovat tehneet toimenpiteitä
koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi ja yhteistyöllä selviämme tästä kaikkia suomalaisia koettelevasta
vaikeasta ajasta."

Skenaario 2z THL:n linja ajoi Suomen epätasa-
arvoisen testaamisen markkinoihin
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THL:n rooli ja johtajuus

Mediaskenaario 1 : THL :ää syytetään
itseriittoisuudesta

F

SKENAARIO

THL on tuonut kevään 2020 aikana suoraan esille, ettei WHOn: suosituksia aina ymmänetä. Toisaalta THL:n
sivuilla tuodaan esille, että tilannearvio tehdään WHO:n suosltusten perusteella. WHO:n uhmaamisen lisäksi
THL:ää voidaan syyttää muidenkin auktoriteettien väheksymisestä. Media luo mielellään kuvaa, että sillä on
itsellään käytettävissä "huippuasiantuntija".

Itseriittoisuuden kritiikki nostaa herkästi esille myös sosiaali- ja terveysalan rajalinjoja, kuten yksityisen ja
julkisen toimijan roolia. Pahimmillaan eri osapuolet syyttävät toisiaan takautuvasti. Esimerkiksi joku yksityinen
toimija tuo esille, että THL:n toiminta vaikeutti avun tarjoamista.

F



Mediaskenaario 1: THL:ää syytetään
itseriittoisuudesta

TOIMENP¡DESUOSITUKSET

- Avataan WHO:n ja THL:n suhdetta tarkemmin. Mitä se on normaalisti? Mitä se on ollut nyt?

- Laajennetaan näkökulmaa Suomea lähellä olevien maiden toimiin. Tuodaan esille, ettei WHO:n suosituksista
poikkeaminen ole ollut mikään suomalainen erikoisuus.

- Myös Euroopan tautikeskuksen ECDC:n roolia on syytä avata.

- Myös avainhenkilöiden taustojen kaivamiseen on syytä varautua. Millaisia sidonnaisuuksia Mika Salmisella
tai Markku Tervahaudalla on? On ollut? (Esimerkiksi lääketeollisuus) Millaiselta ne voidaan saada
näyttämään?

Esimerkki THL:n viesf istä:

"Ymmärrämme hyvin, että WHO:n suosituksista poikkeaminen on saattanut näyttää poikkeuksellisesta. On
kuitenkin hyvä muistaa, että jokaisen maan tilanne on aina omansa. THL:llä on paras ymmärrys suomalaisesta
terveydenhoitojärjestelmästä. Meidän tehtävänämme on tuottaa parasta mahdollista tietoa suomalaisille."

SKENAARIO

Poikkeustoimia edeltävinä päivinä pääministeri Marin sysäsi huomiota paljon THL:n laskelmien suuntaan.
Kevään mittaan on myös esitettyä väitteitä, joiden mukaan THL olisi jopa johtanut poliitikkoja harhaan.
Toistaiseksi nämä kritiikki on vähentynyt, mutta saattaa vielä nousta. Tuskinpa suorana hallituksen kritiikkinä,
mutta jotain toista kautta.

Media tulee rakentamaan seuraavina kuukausina lukuisan määrän erilaisia rekonstruktioita. Käydään
takautuvasti läpi, mitä eri tilanteissa on tehty. Tällaisissa jutuissa on myös tyypillisesti nimettömiä lähteitä ja
pahimmillaan kostomotiivilla.

Koska pääministeri Marin sysäsi vastuuta THL:n suuntaan, pyritään luomaan takautuvasti käsitys, miksi
näin tapahtui. Oliko THL:lla tässä rooli? Yrittikö THL itse politikoida? Toiko THL itse riittävästi esille,
etteivät poliittiset päätökset voi perustua pelkästään yhden mallinnuksen va¡aan?

Mediaskenaario 2: Hallitus sysää epäonnistumisen
THL:n syyksi
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Mediaskenaario 2: Hallitus sysää epäonnistumisen
THL:n syyksi

TOIMEPIDESUOS¡TUKSET

- THL:n on syytä kåydä hyvin tarkasti maaliskuun tapahtumat omasta näkökulmastaan. Mitkä tiedot toimitettiin
valtiojohtoon viikoilla 1O ja 11 . Miksi Marin nojautui viikolla 11 niin voimakkaasti THL:n malleihin? Voiko joku
tulkita ïHL:n olleen aktiivinen osapuoli?

- Myös muiden osapuolien (STM, Valtioneuvosto) näkemystå ja viestiä kannattaa mahdollisuuksien mukaan
selvittää.

Esimerkki THL:n viestistä:

"Kevät 2020 on ollut poikkeuksellinen koko maailmassa. THL on toteuttanut omaa rooliaan parhaalla
mahdollisella tavalla. Tuottanut tietoa päätöksenteon tueksi. Näin isoja toimia ei oikeusvaltiossa toteuteta yhden
osapuolen päätöksellä."

Mediaskenaario 3: THL:n resurssit asetetaan
kyseenalaisiksi

SKENAARIO

Jo nyt mediassa on nostettu esiin, kuinka THL:n riskianalyysit epäonnistuivat, koska THL:stä puuttuu
koronaviruksen kaltaisen uuden taudin torjumisessa tarv¡ttavaa osaamista. Asiantuntemusvajauksen syyksi
nostetaan THL:n vuosien 2016-2018 resurssien leikkaukset, jolloin henkilöstöä irtisanottiin ja THL:n rahoitusta
supistettiin. Näkemyksiään ovat esittäneet niin HUS:in asiantuntijat kuin THL:n ex-johto.

Keskustelu THL:n resurssien ja asiantuntemuksen tason vaikutuksista THL:n riskiarvioon ja
toimenpidesuosituksiin noussee esiin epidemian edetessä ja erityisesti tilanteen rauhoituttua. Kaivetaan
yksityiskohtaisia syitä, "miksi THL ei ollut heti alkuun tilanteen tasalla" ja rekonstruoidaan, mitä THL:ssä tehtiin ja
ketkä tekivät epidemiakriisin aikana.

Kuinka hyvin THL:ssä ymmärrettiin, että tartunta leviää myös oireettomana? Antoiko THL tahallisesti
ymmärtää, että se on tilanteen tasalla, vaikka todellisuudessa näin ei ollut? Millaisilla valmiuksilla ja
asiantuntemuksella THL:ssa todellisuudessa tehtiin arvioita ennen epidemian puhkeamista? Pitikö THL
liian pitkään kiinni arvovallastaan, eikä ollut valmis myöntämään tilanteen vakavuutta ja omaa
virhearviotaan?
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Mediaskenaario 3: THL:n resurssit asetetaan
kyseenalaisiksi

TOIM ENPIDESUOSlTU KSET

- THL:n ei ole järkevää lähteä keskustelemaan resursseistaan julkisuudessa kriisin aikana, vaan kaikki
viestintä keskittyy akuuttiin kriisiin ja sen hoitamiseen.

- Kun epidemia on selätetty, on tärkeää, että THL on varautunut budjettikeskusteluun ja tehnyt itsearviointia,
millaisilla resurssilisäyksillä mahdollisesti voitaisiin tulevaisuudessa vastaavissa tilanteissa toimia entistä
tehokkaammin.

- Resurssilisäysten suunnitelmallinen viestiminen päättäjille.

Esimerkki THL:n viestistä:

"THL keskittää tällä hetkellä kaikki voimansa koronaviruksen torjuntatyöhön. Laajempi keskustelu THL:n
rahoituksesta ja resursseista on ajankohtaista sitten, kun olemme selättäneet viruksen ja palanneet normaaliin
arkeen."

"THL:n budjettirahoituksen määrä on supistunut viime vuosina merkittävästi ja samaan aikaan laitoksen
lakisääteisiä tehtäviä on lisätty. Teemme arviota, millaisilla resurssilisäyksillä voisimme mahdollisesti toimia vielä
tehokkaammin tulevaisuudessa vastaavassa tilanteessa ja toivomme tämän otettavan huomioon valtion
budjettirahoituksessa."

Talouskriisi
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Skenaario 1: Suomi ajautuu syvään taantumaan

SKENAARIO

Jopa kuukausia kestäneet rajoitustoimet johtavat siihen, että epidemia kestää pitkään ja taloudessa toteutuu
pahin skenaario: Talous ei palaudu normaaliksi heti rajoitusten päätyttyä ja Suomen bruttokansantuote supistuu
merkittävästi. Taloudellisesti aiemmin vakaalla pohjalla seisseet yritykset ovat ajautuneet konkurssiin ja Suomi
kohtaa massatyöttömyyden.

Julkisessa keskustelussa spekuloidaan, olivatko rajoitustoimet liioiteltuja? Olisimmeko sittenkin selviytyneet
kokonaisuudessaan paremmin laajalla testaamiselle ja tehohoidon kapasiteetin lisäyksillä?

Mikäli Ruotsin terveyskriisi ei ruijähdä, mediassa julistetaan Ruotsin voittaneen Suomen 6-0 taistelussa koronan
aiheuttamaa talouskriisiä vastaan. Verrataan Suomen ja Ruotsin toimenpiteitä epidemian eri vaiheissa
monisyisesti: mitä maat tekivät epidemian eri vaiheissa eri tavalla? Miksi Suomi ei alkanut purkaa
rajoituksia aiemmin? Olisiko Suomen pitänyt vain kohdata virus Ruotsin tapaan ilman tiukkoja
rajoituksia?

Erityisesti iltapäivälehdistössä asia henkilöidäàn vahvasti Suomen ja Ruotsin pääministereihin sekä
valtionepidemiologi Anders Tegnellin ja THL:n Markku Tervahaudan/Mika Salmisen ympärille. Tegnell esitetään
rohkeana, omaan asiantuntemukseensa luottavana sankarina, joka muiden epäluulosta huolimatta ui
vastavirtaan ja voitti taistelun; THL esitetään epävarmana toimijana, jolla ei ollut asiantuntemusta valita tiukkaa
linjaa puoleen tai toiseen, vaan sen süaan se tyytyi keskitiehen.

TOIMENPIDESUOSITUKSET

- THL:n roolin viestiminen koronatilanteen hoidossa: THL on asiantuntija, joka ohjaa ja tukee omalla
asiantuntemuksellaan koronaviruksen torjuntaa. Se ei tee päätöksiä Suomen yhteiskunnalliseen
toimintakykyyn vaikuttavista asioista.

- Media tulee vaatimaan THL:n arviota muun muassa siitä, olivatko rajoitukset lopulta välttämättömiä. THL:n ei
ole järkevää lähteä lainkaan spekulaatioon mukaan tai ottaa kantaa rajoitusten vaikutuksiin Suomen
talouteen.

Esimerkki THL: n viestistä:

"THL:ssä meidän tehtävämme on arvioida koronavirukseen liittyviä terveysriskejä sekä tukea ja ohjata omalla
asiantuntemuksellamme koronaviruksen torjuntatyötä. Vaikeat päätökset muun muassa ihmisten työssäkäyntiin
vaikuttavista rajoituksista ovat valtionneuvoston ja eduskunnan päätöksiä, joiden tueksi THL on tuottanut tietoa."

"THL:n arviot ja näkemykset koronatilanteen aikana ovat perustuneet aina sillä hetkellä käsillä olevaan
parhaaseen tietoon."

Skenaario 1: Suomi ajautuu syvään taantumaan
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Skenaario 2: THLzlta vaaditaa,n tutkimusfa epidemia-
ajan sosiaalisista ja terveydellisistä seurauksista
SKENAARIO

Koronavirus on syventänyt mielenterveysongelmista kärsivien suomalaisten ahdinkoa ja herättänyt huolta koko
väestösså. Epidemian leviämistä ehkäisevät rajoittamistoimet vaikuttavat jokaisen arkeen ja sosiaalisiin
suhteisiin. Talouden laskusuhdanteessa monien suomalaisten toimeentulo on uhattuna ja epävarmuus
tulevaisuudesta kasvanut huomattavasti. Vaikka kuppilat sulkivat hallituksen määräyksestä ovensa, Alkot ovat
edelleen auki ja osa yksinäisyyteen pakotetuista suomalaisista tarttuu pulloon, lähisuhdeväkivalta lisääntyy.

Virusepidemian edetessä median ja julkisen keskustelun huomio saattaa kohdistua viruksen itsensä lisäksi
entistä enemmän sen sosiaalisiin ja kansanterveydellisiin vaikutuksiin. Tällöin tarkastellaan myös THL:n
toimintaa ja kansalaisille annettua tukea: Oliko THL:llä käsitystä riskeistä, kun rajoitustoimia tehtiin?
Miten näitä ongelmia tuotiin esille poikkeustoimista päätettäessä? Miten niihin valmistauduttiin?

THL:lta saatetaan vaatia tutkimusta koronaviruksen aiheuttaman taloustilanteen vaikutuksista väestössä
ja parempaa ohjeistusta siihen, miten mielenterveys- ja päihdetyötä tekevät tahot voivat auttaa
suomalaisia koronaepidemian aikana.

TOIMENPIDESUOSITU KSET

Epidemian leviämisen mallinnus ja uuden tiedon hankkiminen COVID-19 -viruksesta ovat luonnollisesti organisaation
ykkösprioriteetteja, mutta THL:n on keskityttävä koronaviruksen tiimoilta muuhunkin kuin terveysturvallisuusosaston
toimintaan. Hyvinvointiosasto ja erityisesti mielenterveys- ja päihdeasioista vastaava kansanterveysratkaisut-osasto
ovat avainasemassa viruksen sosiaalisten ja psyykkisten seurauksien käsittelyssä.

- Miten sosiaalisten ongelmien lisääntyminen on otettu THL:n toiminnassa huomioon? Onko THL tehnyt voitavansa
toimialalleen kuuluvien riskien ennaltaehkäisyssä?

- Ongelmien ennaltaehkäisy keskiössä: onko kansalaisviestinnässä riittävästi henkisen kuormituksen käsittelyyn
liittyvää sisältöä?

Esimerkki THL: n viestistä:

"Poikkeustilan aikana henkinen hyvinvointi joutuu ilman muuta koetukselle. Kannustamme huolehtimaan sosiaalisista
suhteista soittamalla läheisille ja keskustelemalla tarvittaessa myös ammattilaisten kanssa. Mielenterveysasioissa
apua saa mm. xx xx."
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Skenaario 2: TIJL:lta vaaditran tutkimusta epidemia-
ajan sosiaalisista ja terveydellisistä seurauksista
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Yhteenveto

Yhteenveto ll2
. Perustavanlaatuisia kysymyksiä esitetään THL:lle jatkuvasti ja samat kysymykset tulevat vastaan

myös jatkossa. THL:n tulee toistaa samoja viestejä yhdenmukaisesti yhä uudelleen.

. Kritiikki on nyt vahvasti kohdistunut siihen, että THL on "vähätellyt tilannetta", muuttanut
näkemystään matkan varrella ja antanut ristiriitaisia viestejä.

- Kun THL tarkentaa näkemyksiään, tulee perusteet esittää hyvin perinpohjaisesti.

- THL:n eri puhehenkilöiden esiintymisessä kiinnitettävä huomiota, että viesti on aina
yhtenäinen.

. Epidemian aikana julkisuudessa esitetään traagisia ihmiskohtaloita.

- Viestinnässä on tällöin kiinnitettävä erityistä huomiota empatiaan ja tunneviesteihin.

. THL:n rooli epidemian hoidossa on jäänyt julkisessa keskustelussa paikoin epäselväksi/siitä on
välitetty virheellinen kuva. THL:n viestiessä on tärkeää mahdollisuuksien mukaan avata sitä, mikä
THL:n rooli todellisuudessa on.
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Yhteenveto 212

. Kävi epidemiassa miten tahansa mediassa puidaan, tehtiinkö oikeita ratkaisuja - onnistuttiinko vai
epäonnistuttiinko? Missä onnistuttiin ja missä epäonnistuttiin?

- THL:n on tärkeää avoimesti viestiä siitä, mitä sen näkökulmasta epidemiasta on opittu.
Avoimuus kasvattaa suomalaisten luottamusta THL:ään.

- Suomen toimia tullaan myös jälkikeskustelussa vertaamaan vahvasti Ruotsiin ja muihin
pohjoismaihin. Vertailuun on syytä varautua paitsi seuraamalla tarkasti muiden maiden toimia
myös rakentamalla viestit siitä, mikä on THL:n näkemys Suomen toimista ja niiden
onnistumisesta suhteessa naapurimaihin.

. Jälkikeskustelua varten kannattaa valmistella hyvin oma käsitys siitä, mitä kaikkea on avattu
medialle avoimesti ja mihin perustuvat päätökset tiettyjen asioiden luottamuksellisuudesta.

. Media tulee rakentamaan seuraavina kuukausina lukuisan määrän erilaisia rekonstruktioita. On
äärimmäisen tärkeää, että THL:lla on yhtenäinen näkemys epidemian aikaisista toimista
organisaatiossa ja vastaukset julkisuudessa esitettäviin ns. peruskysymyksiin.
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