Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV 61/2021 vp

Vastaus kirjalliseen kysymykseen hallituksen ja viranomaisten koronatiedottamisesta
Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Jussi Wihonen /ps näin kuuluvan
kirjallisen kysymyksen KK 61/2021 vp:
Pitääkö kansalaisten olla huolissaan viranomaisten keskinäisestä työskentelystä, jos yhteisessä tiedotustilaisuudessa ei tiedetä lainkaan, mitä toinen osapuoli aikoo esittää,
eikö viranomaisten ja hallituksen kesken käydä neuvotteluja koronatoimista,
miten hallitus aikoo yhdessä terveys- ja alueviranomaisten kanssa parantaa viestintäänsä
selkeämmäksi, yksinkertaisemmaksi ja tehokkaammaksi ja
miten hallitus ja viranomaiset aikovat vastedes käyttää energiaansa taudin tukahduttamiseen ja tartuntojen leviämisen estämiseen keskinäisten nokittelujen sijaan?
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Valtioneuvoston hybridistrategian tavoitteena on estää viruksen leviämistä yhteiskunnassa, turvata terveydenhuollon kantokyky ja suojella erityisesti riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä. Epidemiatilanteen heikentymiseen reagoidaan nopeasti ja ennakoivasti, ja epidemiaa torjutaan tartuntatautilain nojalla ensisijaisesti paikallisin ja alueellisin toimenpitein. Hybridistrategiaan kuuluu keskeisesti se, että voimassa olevien suositusten ja rajoitusten vaikutuksia suhteessa epidemiatilanteeseen seurataan ja arvioidaan tarkasti. Valtioneuvosto arvioi linjauksiaan, rajoitustoimien oikeaaikaisuutta ja oikeasuhtaisuutta kansallisen seurantatiedon sekä kansainvälisen tilannetiedon valossa, ja toimeenpanee muutoksia aina tarvittaessa.
Hallituksen viestintästrategian kaksi keskeistä arvoa ovat luotettavuus ja avoimuus. Hallitus viestii niin, että ihmiset voivat luottaa saavansa oikeaa ja luotettavaa tietoa tasapuolisesti ja oikeaaikaisesti. Viestinnän selkeyteen ja saavutettavuuteen kiinnitetään tilanteen ihmisten terveyttä
vaarantavan luonteen vuoksi erityistä huomiota. Hallitus ja koronavirusepidemian hoidosta vastaavat keskeiset viranomaiset käyvät säännöllistä ja jatkuvaa keskustelua koronatilanteesta ja sen
edellyttämistä toimenpiteistä. Kansallisella tasolla tehdyistä päätöksistä, linjauksista ja ohjeistuksista viestitään säännöllisesti sekä epidemian tilannekuvasta tiedotetaan viikoittain.
Epidemiatilanne vaihtelee alueittain merkittävästi, minkä vuoksi myös ohjeet, suositukset ja rajoitukset voivat olla erilaisia eri alueilla. Koronaan liittyviä päätöksiä ja niitä koskevaa viestintää
tehdään toimivaltuuksien mukaisesti useassa paikassa. Tästä syystä sosiaali- ja terveysministeriö

on käynnistänyt säännölliset viestinnän yhteiskokoukset muiden muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, kuntien, sairaanhoitopiirien ja aluehallintovirastojen kanssa. Tärkeimmät tiedonlähteet kansalaisille ovat omat alueelliset kanavat, sillä alueelliset päätökset, suositukset ja rajoitukset tehdään lähellä olevien viranomaisten toimesta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on koonnut alueiden tilannekuvan, suositukset ja rajoitukset keskitetysti saataville verkkosivulleen
(thl.fi/alueet).
Myös sote-alan ammattilaiset saavat viestintään tukea, jotta heidän kauttaan tietoa saadaan vietyä
kansalaisille erilaisissa palvelutilanteissa. Valtakunnalliseen viestintään osallistuvat sosiaali- ja
terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, sairaanhoitopiirien, aluehallintovirastojen ja kuntien lisäksi monet järjestöt. Käytämme ja valmistelemme näiden kaikkien kanssa yhtenäisiä viestintäaineistoja.
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