
KIINNOSTAVIMPIA HAVAINTOJA  
KORONAKRIISIN JULKINEN DYNAMIIKKA
JA UNCOCO -TUTKIMUSHANKKEISTA

KONSENSUSTA  
JA KIISTELYÄ
– KORONAKRIISIN 

JÄNNITTEINEN JULKISUUS



ESIPUHE
KONSENSUSTA JA KIISTELYÄ – KORONAKRIISIN JÄNNITTEINEN JULKISUUS

Koronapandemia on paitsi terveyskriisi, myös viestinnän kriisi. Sillä on ollut isoja 
seurauksia viranomaisten viestintään, median raportointiin ja sosiaalisen median 
keskusteluihin. Koronapandemiaan liittyvä viestintä on ollut monimuotoista 
ja haastavaa, ja julkisuus toisinaan jännitteistä. Miten koronajulkisuus muuttui 
pandemian kuluessa? Miten viranomaiset saivat äänensä kuuluviin? Miten uutismedia 
lunasti roolinsa kriisissä? Millä tavoin vaihtoehtoiset viestijät haastoivat ja tukivat 
virallista koronaviestintää? Miten kansalaiset arvioivat eri toimijoiden onnistumista?

Tämä kirjanen on kahden  Helsingin Sanomain Säätiön rahoittaman koronapandemian 
viestintää tutkineen hankkeen julkaisu:

Koronakriisin julkinen dynamiikka -hanke kysyy, miten suomalaiset ja asiantuntijat 
arvioivat koronapandemiaa koskevaa viestintää ja uutismedian toimintaa kriisissä.

UnCoCo - Vaihtoehtoiset viestijät koronakriisissä -hanke tarkastelee, miten korona-
pandemiaan liittyvä informaatio ja tarinat kiertävät ja kehystyvät vaihtoehtoisten 
viestijöiden verkostoissa.
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MEDIAJULKISUUS JA 
KANSALAISTEN HUOLI
KORONAKRIISIN JULKINEN DYNAMIIKKA -HANKE (KJD-HANKE)
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Korona oli median ykkösaihe pitkään. Mohawk Analyticsilla kerätyn 
verkkojulkaisudatan perusteella korkein kiinnostushuippu osui maaliskuun 2020 
puolivälin jälkeiseen viikkoon, jolloin WHO oli luokitellut COVID-19-epidemian 
kansainväliseksi pandemiaksi. Tartuntamäärät kasvoivat jyrkästi ja kansainväliset 
sijoitusmarkkinat olivat syöksykierteessä.

Kiinnostus aiheeseen väheni asteittain, kunnes se kääntyi hiljaisen kesän jälkeen 
uudelleen nousuun heinäkuun 2020 lopulla. Silloin lääkeyhtiöt raportoivat lupaavista 
tuloksista koronarokotteen kehitystyössä. Median kiinnostus koronaan aaltoili, kunnes 
se kääntyi voimakkaaseen nousuun maaliskuun puolivälissä 2021. Kiinnostusta 
selittivät AstraZenecan koronarokotteen haittavaikutukset, joiden seurauksena monet 
maat keskeyttivät rokotteen käytön. 

Julkisuus on aaltoillut pääosin samaan tahtiin kuin suomalaisten Kansalaispulssi-
kyselyssä ilmaisema huoli koronapandemiasta.
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YKSIMIELISYYDESTÄ 
JULKISIIN KIISTOIHIN
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ELINA UUTELA (KJD)

Haastattelemamme asiantuntijat, toimittajat ja virkamiehet (n=18) näkivät 
koronakriisin julkisuuden edenneen epätyypillisestä yksituumaisuudesta toistuviin 
julkisiin kiistoihin.

Kriisimoodissa keväällä 2020 mediajulkisuudessa vallitsi viranomaisten, 
asiantuntijoiden ja median yksiäänisyys. Kriittisiä näkökulmia esitettiin lähinnä 
sosiaalisessa mediassa. Kriisien alkuvaiheessa laaja yksimielisyys ei ole tavatonta, ja 
sitä ruokkii entisestään kansalaisten hakeutuminen uutismedioiden ääreen.

Yksiäänistä kriisimoodia alkoivat seurata julkiset kiistat, joissa uutismediat alkoivat 
nostaa esiin asiantuntijoiden erimielisyyttä. Sekä toimittajat että asiantuntijat alkoivat 
myös valikoida yhteistyökumppaneitaan. Asiantuntijoiden näkemykset siitä, olivatko 
kiistat aitoja, vaihtelivat: toisaalta niiden katsottiin olleen median ruokkimia, toisaalta 
perustuneen aitoon erimielisyyteen kriisin hoidosta ja tehdyistä valinnoista.

Lopulta korona alkoi lipua uutisaiheeksi muiden joukkoon.
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SOMEVAIKUTTAJAT 
TUKIVAT JULKISYHTEISÖJEN 
POIKKEUSVIESTINTÄÄ
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HANNA REINIKAINEN JA ESSI PÖYRY (UNCOCO-HANKE)

Tutkimme  julkisyhteisöjen vuonna 2020 toteuttamia  viestintäkampanjoita, joissa 
hyödynnettiin somevaikuttajia. Kampanjat olivat:

• Faktaa koronasta (VNK, THL) 
• Viisi valttia koronan torjuntaan (VNK, THL) 
• Virtuaalivappu (sisäministeriö) 
• Etävappu ja Pidetään Helsinki turvallisena (Helsingin kaupunki) 

Havaitsimme, että kampanjoilla oli yhteneviä  tavoitteita somevaikuttajien suhteen. 
Haluttiin tavoittaa muun muassa nuoria, joita voi olla vaikea tavoittaa muilla keinoilla.  
Somevaikuttajien uskottiin myös kykenevän vaikuttamaan kansalaisten käytökseen ja 
vetoamaan heidän  tunteisiinsa. 

Faktaa koronasta -kampanjan tarkempi analysointi  osoitti, että somevaikuttajat tarjosivat 
seuraajilleen vertaistukea ja toimivat roolimalleina erilaisten rajoitusten aikana. Eniten 
vuorovaikutusta tuottivat lääkärivaikuttajien postaukset. Somevaikuttajat voivat 
vaikuttaa sosiaalisiin normeihin tunneperäisen ja samaistuttavan viestinnän ansiosta.



JODEL-SOVELLUS 
KORONAKRIISISSÄ
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SALLA-MAARIA LAAKSONEN & ANNA RANTASILA (UNCOCO)

Miten koronapandemiasta keskusteltiin mobiilisovellus Jodelissa? Jodel on täysin 
anonyymi sovellus, jossa viestitään lokaatiopohjaisesti ilman käyttäjänimiä. Sovellus 
on suosittu nuorten aikuisten ja opiskelijoiden keskuudessa. Pandemian aikana 
@korona-kanavasta tuli yksi sovelluksen suosituimmista. Keräsimme aineistoa 
verkkoetnografian avulla marras-joulukuussa 2020. Tutkimme miten anonyymit 
keskustelijat pyrkivät hallitsemaan pandemian aiheuttamia tunteita ja samalla 
kanssakeskustelijoitaan.  

Keskustelut olivat sekoitus pandemia-arjen kollektiivista käsittelyä, muiden 
käyttäytymisen kritisointia ja moralisointia, sekä epidemian intensiivistä seuraamista. 
Keskusteluissa kannatettiin tiukkoja rajoituksia, mutta myös vastakkaisia näkemyksiä 
esiintyi. Kanava oli vertaistuen alusta, jossa pohdittiin oireita ja omaa toimintaa sekä 
huolehdittiin henkisestä hyvinvoinnista. Nimettömyyden turvin oli mahdollista jakaa 
tunteita, joiden näyttäminen julkisesti ei olisi sosiaalisesti hyväksyttävää.



TWITTER-PARODIA 
VIRANOMAISTEN 
HAASTAMISEN KEINONA
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JOONAS KOIVUKOSKI & SALLA-MAARIA LAAKSONEN (UNCOCO)

Koronapandemian aikana sosiaalisessa mediassa on kiivaasti kommentoitu hallituksen 
ja viranomaisten toimintaa. Toiset äänet ovat tukevia, toiset kriittisiä –  jotkut 
humoristisia. Vuonna 2020 Twitteriin ilmestyi useita koronavastuullisia viranomaisia 
esittäviä parodiatilejä. Tutkimme parodiatilien viestintää instituutioihin kohdistuvina 
legitimiteettiarvioina. Keskityimme kolmeen tiliin, jotka parodioivat Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitosta, THL:n johtaja Mika Salmista sekä sosiaali- ja terveysministeri 
Anna-Kaisa Pekosta. Tilit ovat twiitanneet yhteensä yli 19 500 kertaa.

Tilit käyttivät verbaalista ja visuaalista verkkoviestintää heikentääkseen viranomaisten 
luotettavuutta. Ne kommentoivat koronatoimia ironiseen sävyyn, esittivät parodian 
keinoin viranomaiset epäpätevinä ja tehottomina, ja pyrkivät suoraan keskusteluun 
kohteidensa kanssa. Pandemian edetessä sävy muuttui huumoripitoisesta kohti suoraa 
kritiikkiä. Tilien kokonaistavoitteena näyttäisi olevan tiukempien koronatoimien 
edistäminen.

Ruutukaappaus maaliskuulta 2021



PSEUDOANONYYMI 
KORONA-AKTIVISMI 
TWITTERISSÄ
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TUOMAS HEIKKILÄ, SALLA-MAARIA LAAKSONEN (UNCOCO) JA ESA VÄLIVERRONEN (KJD)

Koronakriisi on herättänyt voimakasta yhteiskunnallista liikehdintää ympäri 
maailman. Myös Suomessa koronatoimien arvostelijat ovat muodostaneet näkyviä 
kansanliikkeitä, joista esimerkkeinä Eroon Koronasta ja Vapauden puolesta. 
Hankkeissamme tutkimme erästä vähemmän tunnettua kansalaistoiminnan muotoa: 
anonyymia Twitter-aktivismia.

Anonyymit, tai pikemminkin pseudoanonyymit Twitter-käyttäjät ovat kunnostautuneet 
pandemian aikana hyvin tuotteliaina koronaviestijöinä, jotka  haastavat kiivaasti 
keskeisiä koronatoimijoita ja valittuja toimintatapoja – kuten esimerkiksi rajoitustoimia, 
tartunnanjäljitystä ja rokottamista. Tilit myös hakeutuvat herkästi yhteistyöhön 
keskenään. Yksinäisten aktivistien sijaan löysimme suuria pseudoanonyymi-yhteisöjä, 
joiden jäsenet jakavat keskenään samoja tavoitteita, resursseja ja taktiikoita. Kolme 
suurinta yhteisöä – tukahduttajat, asiantuntijoiden kyseenalaistajat ja hallitusvastaiset 
– myös tukevat ja hakevat tunnustusta vakiintuneempien kansalaisliikkeiden ja 
poliittisten puolueiden joukosta.

Tukahduttajat

Hallitusvastaiset

Asiantuntijoiden  
kyseenalaistajat

1

2

3



THL:N AFFEKTIIVINEN 
ARVIOINTI
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SALLA-MAARIA LAAKSONEN, JUHO PÄÄKKÖNEN JA EMILY ÖHMAN (UNCOCO)

Sosiaalisesta mediasta on tullut areena, jolla kiistellään organisaatioiden toimien 
oikeellisuudesta ja toimijoiden legitimiteetistä. Koronapandemiassa kohteena olivat 
koronatoimista vastanneet tahot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, sosiaali- ja 
terveysministeriö ja valtioneuvosto.

Analysoimme THL:ää koskevaa verkkokeskustelua laskennallisen analyysin 
avulla. Aineistonamme oli 461 146 viestiä eri verkkoalustoilta aikavälillä 1.1.2020–
31.5.2021. Aineisto kattaa koronan kaksi ensimmäistä aaltoa Suomessa. Yhdistimme 
analyysissa tunneintensiteettiä mittaavaa sentimenttianalyysia ja teemoja tunnistavaa 
aihemallinnusta. Yhdistelmä mahdollistaa keskustelun tunnelatauksen tarkastelun 
suhteessa ilmeneviin aiheisiin ja niiden ajalliseen vaihteluun. Tunnistetuissa aiheissa 
näkyivät koronan keskeiset puheenaiheet: taudin seuraukset, rajoitustoimenpiteet ja 
rokotukset. 

Keskustelu THL:stä oli tunnepitoista, varsinkin ensimmäisen aallon aikana. Alustavista 
tuloksista näkyy, että luottamusta ilmaisevaa sanastoa käytettiin suhteellisesti enemmän 
maskisuosituksiin ja koronaohjeistuksiin liittyvässä keskustelussa kuin suoraan THL:n 
toimintaa koskevassa keskustelussa. Pelkoa ja vihaa ilmaisevaa sanastoa käytettiin 
suhteellisesti eniten kuolemiin ja tartuntoihin liittyvissä keskusteluissa.

2020-02-08 2020-05-18 2020-08-26 2020-12-04 2021-03-04



VALTAVIRTAA JA 
VASTAVIRTAA 
KORONANÄKEMYKSISSÄ
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PIIA JALLINOJA JA ESA VÄLIVERRONEN (KJD)

Koronakriisin julkinen dynamiikka -hankkeessa selvitettiin myös suomalaisten 
näkemyksiä koronapandemiasta ja sen uutisoinnista kuudessa kyselyssä huhtikuun 
2020 ja maaliskuun 2022 välillä. Kyselyt tehtiin Kantar Oy:n internetpaneelissa ja 
kuhunkin kyselyyn osallistui noin 1100 vastaajaa.

Selkeä enemmistö vastaajista tuki hallituksen koronatoimia ja luotti THL:n ja STM:n 
asiantuntemukseen. Neljän ensimmäisen kyselyn jälkeen tutkimme tarkemmin 
niitä vastaajia, jotka eivät luottaneet hallituksen linjaan ja terveysinstituutioden 
asiantuntemukseen. Kävi ilmi, että 9–14 prosenttia vastaajista kyseenalaisti vahvasti 
virallista koronapolitiikkaa. Kutsumme tätä ryhmää vastavirraksi, joka näkyi mm. 
kielteisessä suhtautumisessa koronarokotteeseen. Tämä vastavirta väheni jonkin 
verran pandemian kuluessa: esimerkiksi kun maaliskuussa 2021 8 prosenttia ei aikonut 
ottaa koronarokotetta, maaliskuussa 2022 heitä oli enää 4 prosenttia.
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LUOTTAMUS 
UUTISMEDIOIHIN SÄILYI
ESA VÄLIVERRONEN JA PIIA JALLINOJA (KJD)

Kysyttäessä erikseen luottamuksesta eri medioihin koronauutisoinnissa, Yleä piti 
erittäin tai melko luotettavana keskimäärin 79 prosenttia vastaajista, MTV Uutisia 
66 prosenttia ja Helsingin Sanomia 64 prosenttia, Ilta-Sanomia 32 ja Iltalehteä 30 
prosenttia. Luottamus Yleen, Helsingin Sanomiin, Ilta-Sanomiin ja Iltalehteen oli 
jonkin verran matalampi kuin aiemmissa yleistä medialuottamusta selvittäneissä 
kyselyissä. Tätä voi pitää odotettuna, sillä vastaajat arvioivat luottamusta mediaan 
yleensä ja erityisesti tietyissä uutisaiheissa eri tavoin. 

Muutokset luottamuksessa pandemian kuluessa eivät olleet kovin merkittäviä kuten 
oheinen kuvio kertoo. Vähiten uutismedioihin luottivat perussuomalaisten kannattajat. 
Ikäryhmittäiset erot näkyivät lähinnä Ylen ja MTV:n kohdalla, vanhemmat ikäryhmät 
luottivat niihin selvästi nuorempia enemmän.
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Kysyttäessä tarkemmin median tavasta uutisoida pandemiasta kävi ilmi, että eri 
ikäryhmät suhtautuivat asiaan eri tavoin. Varsinkin alle 30-vuotiaat olivat useammin 
sitä mieltä, että uutismedia on liioitellut pandemiaa. Myös alle 40-vuotiaat olivat 
selvästi kriittisempiä kuin vanhemmat ikäluokat.

Nuorten tyytymättömyys uutismedian toimintaan koronapandemiassa näkyi selvästi 
myös keväällä 2022 julkaistussa kansainvälisessä Reuters Digital News -raportissa.

NUORTEN ARVIOT 
KORONAUUTISOINNISTA 
KRIITTISIMPIÄ
ESA VÄLIVERRONEN JA PIIA JALLINOJA (KJD)
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VIRANOMAISVIESTINTÄ 
KESTI PAINETTA, MUTTA OLI 
POUKKOILEVAA
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Haastattelimme 18 asiantuntijaa, virkamiestä ja toimittajaa syys-joulukuussa 2021 
kuullaksemme heidän näkemyksiään viranomaisviestinnästä, uutismedian toiminnasta 
ja kriisin julkisesta rakentumisesta.

Koronakevättä 2020 leimasi asiantuntijoiden, viranomaisten ja median yksiäänisyys. 
Haastatellut asiantuntijat näkivät yhtenäisen viestin keskeisenä keinona pandemian 
torjunnalle, mikä sai heidät pidättäytymään viranomaisten kritisoimisesta.

Viranomaisviestinnässä läpi kriisin haastateltavat kritisoivat etenkin rajoitusten 
epäloogisuutta, viestinnän poukkoilevuutta, virheellistä tilannekuvaa ja viranomaisten 
erimielisyyksiä. Esimerkeiksi erimielisyydestä listattiin niin THL:n ja STM:n keskinäisiä 
jännitteitä kuin organisaatioiden sisäisiä jännitteitä. Kiitosta keräsivät pääsääntöisesti 
yhdenmukainen viestintä ja viranomaisten paineensietokyky.

Haastatellut virkamiehet katsoivat kritiikin olevan osin oikeutettua ja kertovan taustalla 
olleista rakenteista. Viestinnän roolitukset muuttuivat epäselvemmiksi, kun vastuuta 
alkoi siirtyä alueille.

ELINA UUTELA (KJD) Joku saattaa nopeesti tehdä johtopäätöksen, et viestintä 
epäonnistuu. (...) Voisko se johtuu siitä, että viestintä on 
sitä, minkälainen se tekeminen on siellä taustalla myös. 
Tai minkälainen se rakenne siellä on siellä taustalla. Koska 
sehän näyttäytyy myös viestinnässä. Me on nähty matkan 
varrella, et AVI sanoo tätä, THL sanoo tota, STM sanoo 
tota, pääministeri sanoo tota, toi ministeri tätä. Sit ihmiset, 
ehkä ihan syystäkin, on silleen et voitteko kertoa nyt ihan 
selvästi et mitä tässä nyt pitäis tehä.

HAASTATELTAVA 6, VIRKAMIES

”
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Koronakriisin julkinen dynamiikka -hanke tutki kyselyjen avulla suomalaisten 
käsityksiä koronasta ja pandemian hallinnasta, rokotuksista, asiantuntijoista sekä 
median roolista. Keskeisenä teemana oli kansalaisten luottamus eri toimijoihin.

Lisäksi haastattelimme koronakriisin käsittelyyn osallistuneita keskeisiä asiantuntijoita, 
viranomaisia ja toimittajia: tavoitteena oli ymmärtää julkisuuden rakentumista ja eri 
toimijoiden välisiä suhteita. Lisäksi tutkimme koronasta käytyä keskustelua Twitterissä.

TYÖRYHMÄ
Prof. Esa Väliverronen (Helsingin yliopisto), prof. Piia Jallinoja (Tampereen yliopisto), 
VTM Elina Uutela (Helsingin yliopisto), VTM Tuomas Heikkilä (Helsingin yliopisto).

KORONAKRIISIN JULKINEN 
DYNAMIIKKA
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UNCOCO - VAIHTOEHTOISET 
VIESTIJÄT KORONAKRIISISSÄ
UnCoCo-hanke tutkii, miten koronapandemiaan liittyvä informaatio ja tarinat kiertävät 
ja kehystyvät verkossa vaihtoehtoisten viestijöiden verkostoissa. Käsitteellistämme 
vaihtoehtoisten, epätyypillisten viestijäryhmien toimet yhteiskunnallisena keskusteluna, 
joka pyrkii tukemaan tai rapauttamaan valtaapitävien legitimiteettiä ja viestintää. 
Kysymme, millä tavoin vaihtoehtoiset viestijät haastavat ja tukevat virallista 
koronaviestintää sekä sitä tuottavia instituutioita? Minkälaista viestinnällistä toimintaa 
ne saavat aikaan? Miten erilaiset viestinnälliset kehystykset ja toisaalta digitaalisen 
viestinnän muodot toimivat osana tätä prosessia?

Hanke käyttää aineistonaan isoja sosiaalisen mediana keskusteluaineistoja sekä hyödyntää 
digitaalisen yhteiskuntatieteen ja kieliteknologian menetelmiä
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