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Tiivistelmä:  

Tutkimuksessani kuvataan, mitkä tekijät rajoittivat ikäihmisten suojeluun liittyvää 
päätöksentekoa COVID-19-epidemiatilanteessa. Tutkimuksessa kuvataan myös, miten 
päätöksenteon ja päätösten valmistelun toimintaympäristö vaikuttivat etenkin päätöksiä 
valmistelleiden virkamiesten työskentelyyn. Tutkimustehtäväni koostuu yhdestä 
pääkysymyksestä. Tutkimuskysymykselläni fokusoin analyysini niihin tekijöihin, jotka 
asettivat päätöksenteolle erilaisia rajoitteita, kuten lainsäädännöllisistä rajoitteita, 
poikkeukselliseen toimintaympäristöön liittyviä rajoitteita tai muista päätöksenteolle 
rajoitteita asettaneita tekijöitä.  

Tutkimukseni on laadullinen tutkimus ja tapaustutkimus, jossa tutkittavana tapauksena on 
vuoden 2020 aikana tapahtunut päätöksenteko erityisesti ikäihmisten suojeluun liittyvissä 
kysymyksissä COVID-19-epidemiatilanteessa. Tutkimukseni laadullinen aineisto on 
hankittu puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla haastattelemalla kuutta henkilöä. 
Haastateltavat edustivat keskeisiä kansallisen tason toimijoita, kuten pandemian hallintaan 
osallistuneita ministeriöitä ja niiden alaisia virastoja. Haastateltavista kolme toimi eri 
organisaatioiden johtotehtävissä ja kolme eri organisaatioiden asiantuntijatehtävissä. He 
kaikki osallistuivat COVID-19-epidemiatilanteessa keskeisesti päätöksenteon valmisteluun 
eri tehtävissä. Aineisto on analysoitu aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. 

Tutkimustuloksista nousee esiin, että päätöksentekoa rajoitti COVID-19-epidemiassa 
erityisesti kiire, epävarma ja puutteellinen tietopohja, julkinen ja poliittinen paine sekä usein 
muuttunut tilannekuva. Etenkin COVID-19-epidemian alkuvaiheessa päätöksentekoa 
rajoitti päätöksenteon sekä päätöksenteon valmistelun epämuodollistuminen. Tavanomaiset 
virkavalmistelumenettelyt sivuutettiin ja muodollisesta valtioneuvoston päätöksenteosta 
siirryttiin hallituksen neuvotteluihin. Tavanomaisesta valtioneuvoston virkavalmisteluun 
pohjautuvasta päätöksenteosta siirryttiin ministerien erityisavustajien sekä ministerien 
itsensä neuvotteluihin ja valmistelutyöhön. Lainsäädäntö ja sen tulkinta, kuten eduskunnan 
perustuslakivaliokunnan ja oikeuskanslerin tulkinnat rajoittivat päätöksentekoa ja sen 
valmistelua selkeästi. 

Avainsanat: rationaalinen päätöksenteko, päätöksenteon rajoitettu rationaalisuus, 
päätöksentekoympäristö, päätösprosessi, oikeudenmukaisuus 

Tutkimusmenetelmät: Laadullinen tutkimus, teemahaastattelu, aineistolähtöinen 
sisällönanalyysi 
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1 Johdanto 

1.1 Ikäihmisten suojeluun liittyvän päätöksenteon eteneminen 
COVID-19-taudista alettiin tehdä ensi havaintoja vuodenvaiheessa 2019–2020. Maailman 

terveysjärjestön WHO:n järjestelmiin taudista tuli ensimmäinen merkintä 31.12.2019 ja 

Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC) antoi ensimmäisen arvionsa COVID-

19-viruksesta 9.1.2020. Valtioneuvoston kanslian tilannekeskuksen 

turvallisuuskatsauksessa asia mainittiin ensimmäisen kerran 13.1.2020 ja Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilannekuvaraportissa asia nousi esiin ensimmäisen kerran 

20.1.2020. (OTKES, 2021, 5.) 

Suomen ensimmäinen COVID-19-tartunta ilmeni 29.1.2020, kun kiinalainen matkailija oli 

saanut 27.1.2020 oireita ja hänet otettiin tarkkailuun Rovaniemelle Lapin keskussairaalaan. 

Helmikuussa 2020 tauti levisi laajemmin Eurooppaan. Tammi-helmikuussa 2020 useat 

erilaiset julkisen hallinnon toimielimet käsittelivät COVID-19-tautiin liittyviä kysymyksiä 

(OTKES, 2021, 6-8.)  

Maaliskuun alussa tartuntamäärät alkoivat kasvaa voimakkaasti ja Suomessakin alettiin 

varautua mahdolliseen laajempaan epidemiaan. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö julkaisi 

8.3.2020 blogikirjoituksen, jossa hän toi ilmi huolestuneisuutensa COVID-19-epidemiaa 

kohtaan. Pääministeri Sanna Marin osallistui 10.3.2022 EU-maiden päättäjien, EU-

komission ja Euroopan keskuspankin yhteiskokoukseen aihepiiriin liittyen. WHO julisti 

11.3.2020 COVID-19-epidemian maailmanlaajuiseksi pandemiaksi. (OTKES, 2021, 16-17.) 

Maaliskuun alussa COVID-19-tartuntoja oli havaittu Suomessa vain muutamia, kun 

12.3.2020 tartuntoja oli havaittu jo yli 200 (THL National Infectious Disease Register). Siinä 

vaiheessa COVID-19-epidemiaa määrä oli huomattava. 

Ensimmäinen hallituksen neuvottelu COVID-19-epidemian torjuntatoimista pidettiin 

12.3.2020. Neuvottelussa päätettiin muun muassa etätyösuosituksesta, suosituksesta yli 500 

henkilön tapahtumien perumisesta sekä määriteltiin riskiryhmät. Toinen hallituksen 

neuvottelu pidettiin 16.3.2020, ja siinä puolestaan päätettiin vierailujen kieltämisestä 

ikäihmisten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköihin sekä annettiin toimintaohje, 

jolla yli 70-vuotiaita velvoitettiin eristäytymään mahdollisuuksien mukaan kontakteista 

muiden ihmisten kanssa. (OTKES, 2021, 17-18.) Pandemian ensimmäisen vaiheen 
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rajoitustoimet olivat järeitä ja keskeisenä syynä toimien järeydelle on pidetty sitä, että 

tuntemattoman taudin kanssa haluttiin toimia todella varovaisesti (Stenvall et al, 2022, 10). 

Valtioneuvoston yleisistunnot ja niiden päätökset ovat olleet kaiken kaikkiaan keskeisiä 

COVID-19-epidemian torjunnan johtamisessa. Valtioneuvoston yleisistuntoja on pidetty 

COVID-19-epidemian aikana satoja ja usein näissä istunnoissa on ollut aiheena COVID-19-

tautitilanne ja siihen liittyvät kysymykset (Stenvall et al, 2022, 83.) Myös hallituksen 

neuvottelut ovat olleet tärkeä päätöksenteon ja valmistelun foorumi. COVID-19-

epidemiatilanteen alkuvaiheessa painottui hallituksen neuvottelujen rooli, mutta 

valtioneuvoston yleisistunnon ja siten muodollisemman päätöksenteon rooli on vahvistunut 

(Stenvall et al, 2022, 84-85.) 

Sosiaali- ja terveysministeriö antoi ohjeen perustason sosiaali- ja terveyshuollon palveluiden 

toiminnasta poikkeustilassa 20.3.2020 ja velvoitti yli 70-vuotiaita henkilöitä eristäytymään 

muista ihmisistä. Sosiaali- ja terveysministeriö kehotti myös kuntia ohjeistamaan 

ympärivuorokautisen hoidon yksikköjen johtajat vierailukiellon asettamisesta alueillaan. 

(OTKES, 2021, 25.) 

Huhtikuussa käytiin julkista keskustelua kasvomaskien käyttämisestä ja maskisuosituksista. 

Asiantuntijoiden näkemykset poikkesivat toisistaan voimakkaasti ja tieto oli keskenään 

ristiriitaista. Hoivalaitosten ja kotihoidon työntekijöitä koskevat maskinkäyttöohjeet 

muuttuivat ja aiheuttivat epäselvyyttä. (OTKES, 2021, 37.) 

13.5.2020 Sosiaali- ja terveysministeriö päätti, että ympärivuorokautista palvelua tarjoavissa 

sosiaalihuollon toimintayksiköissä ja kotipalveluissa oli otettava käyttöön kasvomaskit 

kaikille työntekijöille, jotka työskentelevät lähikontaktissa asiakkaiden kanssa. (OTKES, 

2021, 42.) 

5.6.2020 Aluehallintovirastojen ylijohtajat ottivat kantaa kevään kokemuksien perusteella 

päätöksentekoon ja viestintään. Erityisesti esiin nousi tarve aluehallintovirastojen 

mahdollisuuksilla olla mukana asioiden päätöksenteossa jo valmisteluvaiheessa eikä 

pelkkänä tiedonsaajana vasta, kun tieto on jo julkisuudessa. Lisäksi aluehallintovirastojen 

ylijohtajat toivat esiin sen, että viestinnälliset epäonnistumiset saivat aikaan epätietoisuutta 

muun muassa siinä, mitkä rajoitustoimista olivat suosituksia ja mitkä velvoittavia päätöksiä. 

(OTKES, 2021, 45.) 
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Ylimmät laillisuusvalvojat ottivat kantaa eri käänteissä vuoden 2020 aikana valtioneuvoston 

päätöksentekoprosesseihin. Oikeuskansleri Tuomas Pöysti kritisoi 28.4.2020 

valtioneuvoston toimintatapoja päätöksenteossa. Oikeuskanslerin mukaan päätökset olivat 

syntyneet kiireessä poliittisina linjauksina hallituksen neuvotteluissa. Hän kehotti 

valtioneuvostoa siirtymään virkavalmisteluun ja katsoi sopivien menettelytapojen 

tarkoittavan esimerkiksi valtioneuvoston periaatepäätöksiä ja ministeriöiden ohjauskirjeitä. 

(OTKES, 2021, 39.) COVID-19-epidemian vaikutusten hillitsemiseksi ja ihmisten 

suojelemiseksi tehdyt toimet ovat koetelleet myös eri valtioiden oikeusvarmuutta ja 

lainvalmistelun toimivuutta, ja sääntelyn perustuslainmukaisuus on herättänyt keskustelua 

(Jukka et al, 2022, 2). 

Oikeuskanslerin kannanotossa viitataan erityisesti kriisin alkuvaiheen hallituksen poliittisten 

linjausten antamiseen. Tämän kannanoton jälkeen valtioneuvosto siirtyikin 

periaatepäätösmenettelyyn. Oikeuskansleri huomauttaa kuitenkin, että kriisin alkuvaiheissa 

poliittisten linjausten antaminen ilman muodollista päätöksentekomenettelyä oli perusteltua 

tilanteessa, jossa nopeat toimenpiteet olivat välttämättömiä perusoikeuksien turvaamiseksi 

(Oikeuskanslerinvirasto, 2021, 45.) Tulkitsen oikeuskanslerin viittavan alkuvaiheen 

poliittisilla päätöksillä nimenomaan 16.3.2020 hallituksen neuvotteluissa tehtyihin 

päätöksiin ja valtioneuvostoon toteuttamaan poliittiseen ohjaukseen. 

Hallituksen neuvottelu on epävirallinen pääministerin koolle kutsuma ministerikokous, jossa 

ei tehdä lähtökohtaisesti muodollisia ratkaisuja. Kokouksissa on läsnäolo-oikeus myös 

oikeuskanslerilla. Neuvotteluissa ei ole muodollisesti esittelijää ja päätökset ovat poliittisia 

linjauksia. (OTKES, 2021, 13.) 

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin antoi 18.6.2020 kriittisen ratkaisun 

arvioidessaan vanhustenhuollon palveluyksikössä tehtyjen rajoitusten lainmukaisuutta. 

Ratkaisu annettiin Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle tulleista kanteluista, jotka 

koskivat erityisesti Sosiaali- ja terveysministeriön 20.3.2020 antamia ja 16.4.2020 

muuttamia ohjeita (EOAK, 2020, 27–29.) Sosiaali- ja terveysministeriön 20.3.2020 antamat 

ohjeet noudattelivat samoja sanamuotoja kuin hallituksen neuvotteluissa 16.3.2020 tehdyt 

poliittiset linjaukset.  

Apulaisoikeusasiamies totesi ratkaisussaan, että poliittisten linjausten tekeminen on ollut 

perusteltua perusoikeuksien turvaamiseksi, ja eritoten sen turvaamiseksi, että oikeutta 

elämään ja terveyteen voidaan suojella, ja että annettujen selvitysten ja lausuntojen 
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perusteella käytössä olleet rajoitukset vähensivät olennaisesti COVID-19-epidemiasta 

aiheutuneita vakavia terveyshaittoja ja kuolemia. Apulaisoikeusasiamies katsoi kuitenkin 

myös, että Sosiaali- ja terveysministeriön antama ohjeistus on ollut virheellinen ja arvioi sen 

johtaneen siihen, että vierailuja on kielletty tai niitä on rajoitettu lainvastaisella tavalla. 

(EOAK, 2020, 27–29.) 

Ylimpien laillisuusvalvojien lisäksi ikäihmisiä koskeviin rajoitustoimiin on ottanut kantaa 

muun muassa Yhdenvertaisuusvaltuutettu, joka totesi Sosiaali- ja terveysministeriön toimien 

olleen liian järeitä ja epäselviä. Yhdenvertaisuusvaltuutettu totesi myös, että velvoittavat 

määräyksen ja suositukset oli viestitty epäselvästi. (OTKES, 2021, 50.) 

Viranomaiset ja ylimmät laillisuusvalvojat saivat runsaasti kanteluita ikäihmisten suojelua 

koskevista kysymyksistä. Esimerkiksi Eduskunnan oikeusasiamiehelle saapui heinäkuun 

2020 loppuun mennessä lähes 600 kantelua, joista suurin yksittäinen teema koski 

ikäihmisten hoivalaitosten vierailukieltoa. (OTKES, 2021, 52.) 

COVID-19-epidemiaa koskevaa päätöksentekoa on tehty poikkeuksellisissa olosuhteissa ja 

tilanteessa, jossa asioita tapahtui nopeasti. Taudin vaarallisuus ja nopea leviäminen 

huomioon ottaen oli tärkeää, että päätöksiä kyettiin tekemään nopeasti. Parhaaseen 

mahdolliseen tietoon pohjautuva, erilaiset vaihtoehdot punnitsevat ja rationaalinen 

päätöksenteko on hyvä ideaali, mutta tällaisissa olosuhteissa vaikeasti saavutettava. 

Rationaalisuus on yleensäkin yksi keskeinen jännite päätöksenteossa (Harisalo, 2021, 82). 

Päätöksenteon rationaalisuuteen pyrkiminen on sen analysoimista, että mitkä ovat parhaita 

keinoja juuri siihen tavoitteeseen pääsemiseksi, johon kulloinkin pyritään. Päätöksenteon 

rationaalisuuden yksi edellytys on se, että vaihtoehtoisia keinoja verrataan valittujen 

tavoitteiden toteuttamiseksi parhaalla mahdollisella tavalla. (Simon, 1979, 103). 

Rationaaliseen päätöksentekoon sisältyy myös se oletus, että päätöksentekijä osaa arvottaa 

erilaisia seurauksia sen suhteen, mitä päätöksistä syntyy. Jokainen strategiavalinta johtaa 

omanlaisiinsa seurauksiin. Päätöksenteon rationaalisuuden näkökulmasta nämä kaikki on 

analysoitava ja valittava strategia, joka vastaa parhaiten tavoitteisiin. Yksilön on itse 

punnittava ensin arvojaan ja tehtävä valinnat laatiessaan järjestystä sen suhteen, mitä pitää 

tärkeimpinä tavoiteltavina asioina. (Simon, 1979, 110–111.) Tämä on oleellista myös 

COVID-19-epidemiassa, koska kaikilla rajoitustoimilla on erilaisia taloudellisia, sosiaalisia 

ja terveydellisiä seurauksia. Esimerkiksi voimakkaat ikäihmisten suojeluun tähdänneet 

rajoitustoimenpiteet todennäköisesti vähensivät vakavia COVID-19-taudin muotoja ja 
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kuolintapauksia, mutta aiheuttivat ikäihmisissä yksinäisyyttä ja estivät omaisia tapaamasta 

ikäihmisiä. Lisäksi päätöksenteossa tapahtui hallinnollisia virheitä, joita olen kuvannut yllä.  

Rationaalisuudessa on päätöksenteossa kyse tiivistetysti siitä, että valitaan mieluisin 

käyttäytymisvaihtoehto tunnistaen eri käyttäytymisvaihtoehtojen seuraukset. 

Proseduraalisessa rationaalisuudessa puhutaan erityisesti menettelytavoista ja niiden 

tuloksellisuudesta eli siitä, miten päätöksiä tehdään, kun substantiaalisessa 

rationaalisuudessa keskitytään sisältöihin. Onkin myös tunnistettava, että rationaalisuutta on 

vaikeaa arvioida, kun mukana on erilaisia arvoja ja arvostuksia. Tämä korostaa sen tarvetta, 

että eritellään millaista rationaalisuutta tai minkä suhteen tapahtuvaa rationaalisuutta 

tarkoitetaan, kun puhutaan rationaalisuudesta. Rationaalisuuden yhteydessä pitäisi liittää 

mukaan aina jokin laatua kuvaava määre. (Simon, 1979, 113.) Määrittely on erityisen tärkeää 

poliittisessa päätöksenteossa, koska usein päätöksillä on seurauksia moniin eri asioihin 

samanaikaisesti. 

Hallintotieteessä yhtenä tutkimusnäkökulmana on proseduraalinen rationaalisuus, jolla 

tarkoitetaan sitä, miten tuloksellista päätöksenteko on. Päätöksenteon rationaalisuutta ja 

tehokkuutta rajoittavat päätöksenteon rajalliset tiedot, päätöksenteon seurauksien 

arvottaminen ja sen vaikeus sekä päätösvaihtoehtojen rajallisuus sekä se, että kaikki 

päätösvaihtoehdot eivät ole yleensä päätöksentekijän vaihtoehtovalikoimassa 

päätöksentekohetkellä. (Salminen, 2009, 86–87.) Näin oli myös COVID-19-

epidemiatilanteessa.  

 

1.2 Tutkimuksen tavoite ja tarkoitus 
Pro Gradu -tutkielmassani tarkoituksena on tutkia, mitkä asiat rajoittivat ikäihmisten 

suojeluun liittyvää päätöksentekoa COVID-19-epidemiatilanteessa. Selvitän myös, miten 

päätöksenteon ja päätöksenteon valmistelun toimintaympäristö vaikutti etenkin päätöksiä 

valmistelleiden virkamiesten työskentelyyn. Tavoitteeni on tuoda päätöksentekoon ja 

päätösten valmisteluun osallistuneiden virkamiesten näkökulma esiin.  

Tutkimukseni aihe liittyy laajemmin hyvän hallinnon, tietoon perustuvan päätöksenteon, 

julkisen vallan käytön, kriisijohtamisen, varautumisen, ennakoinnin ja toimivaltasuhteiden 

teemoihin. Tutkimukseni tulosten kautta on mahdollista löytää keinoja siihen, kuinka 

erilaisissa yhteiskunnan kriisiolosuhteissa päätöksiä tehdään ja valmistellaan sekä siihen, 

miten erilaisiin kriisitilanteisiin voidaan varautua päätöksenteossa. Tutkimukseni avulla 
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voidaan löytää keinoja päätöksenteon prosessien kehittämiseen haastavassa 

toimintaympäristössä. 

Keskityn erityisesti valtioneuvoston ja muutoinkin valtakunnallisten toimijoiden 

päätöksentekoon ja valmisteluun. COVID-19-epidemian päätöksenteon ensimmäinen vaihe 

keväällä 2020 oli hyvin valtioneuvostokeskeinen ja toisesta vaiheesta alkaen siirryttiin 

enemmän alue- ja paikallislähtöiseen lähestymistapaan, jonka aikaansai syyskuussa 2020 

valtioneuvoston antamaan periaatepäätöksen tietoiseen oikeudelliseen ja poliittiseen 

ratkaisuun (Stenvall et al, 2022, 37). 

Julkiseen päätöksentekoon liittyy erilaisia erityispiirteitä, kuten se, että 

julkisorganisaatioissa on otettava huomioon laajalti muitakin asioita kuin talouteen ja 

tehokkuuteen liittyvät kysymykset, kuten erilaiset arvot ja ihmisten yhdenvertainen kohtelu. 

(Simon, 1979, 107.) Julkisen toiminnan on lisäksi pohjattava aina lakiin. Lisäksi toiminnan 

julkisuus voi vaikuttaa päätöksentekoon. 

Tutkimustehtäväni koostuu yhdestä pääkysymyksestä. Rajaan tutkimuskysymykseni avulla 

tutkimukseni näkökulmaa sekä sisällöllisesti että ajallisesti. Tutkimuskysymykselläni 

fokusoin analyysini niihin kysymyksiin, jotka asettivat päätöksenteolle erilaisia rajoitteita, 

oli kyse sitten lainsäädännöllisistä rajoitteista, poikkeukselliseen toimintaympäristöön 

liittyvistä rajoitteista tai muista päätöksenteolla rajoitteita asettaneista kysymyksistä. Tällöin 

esiin nousevat laajalti erilaiset ja erityyppiset rajoitteita aikaansaaneet tekijät. 

Mitkä tekijät rajoittivat päätöksentekoa ikäihmisten suojeluun liittyvissä 

kysymyksissä COVID-19-epidemiatilanteessa vuonna 2020? 

Tutkimusmenetelmäni ovat laadullisia. Tutkimukseni keskittyy ikäihmisten suojeluun 

liittyvään päätöksentekoon COVID-19-epidemiatilanteessa vuonna 2020. Näin ollen 

tutkimuksen metodologiaa voi kutsua laadulliseksi tapaustutkimukseksi. 

Olen kerännyt aineistoni toteuttamalla puolistrukturoituja teemahaastatteluja 

haastattelemalla kuutta henkilöä, jotka olivat työnsä puolesta keskeisesti mukana 

ikäihmisten suojeluun liittyvän päätöksenteon valmistelutyössä. Henkilöt valikoituivat 

haastateltavaksi sen vuoksi, että tavoitteenani on tuoda päätöksentekoon ja päätösten 

valmisteluun osallistuneiden virkamiesten näkökulma esiin ja tuottaa tietoa siitä, miten 

päätöksenteon ja päätöksenteon valmistelun toimintaympäristö vaikutti etenkin päätöksiä 

valmistelleiden virkamiesten työskentelyyn.  
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Lisäksi olen kerännyt kirjallista aineistoa tietopyynnöin. Tällaisia ovat Sosiaali- ja 

terveysministeriön päätöksentekoaineistot 16.3.2020 hallituksen neuvotteluista sekä 

Sosiaali- ja terveysministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen eduskunnan 

oikeusasiamiehelle toimitetut selvitykset, jotka Eduskunnan oikeusasiamies pyysi ratkaisun 

tekemistä varten liittyen ikäihmisiin kohdistuneisiin rajoitustoimenpiteisiin.  

Analyysitavaksi aineistolle olen valinnut aineistolähtöisen sisällönanalyysin, joka on valittu 

sen takia, että tavoitteena on tuottaa ilmiöstä tiivis ja yleistajuinen kuvaus, etsiä aineistosta 

merkityksiä, karsia aineistosta epäoleellista tietoa pois, haarukoida tutkimustehtävää 

kuvaavaa tietoa ja systemaattisesti ryhmitellä oleellinen käsiteltäväksi (Tuomi & Sarajärvi, 

2018, 123.125.) Näihin tarkoituksiin aineistolähtöinen sisällönanalyysi sopii hyvin 

menetelmäksi. 

Tutkimukseni ja tutkimuskysymykseni kautta on mahdollisuus tuottaa tietoa siitä, miten 

poikkeuksellinen toimintaympäristö vaikutti päätöksentekoon ja sen valmisteluun. 

Tutkimukseni ja tutkimuskysymykseni antavat mahdollisuuden toimintatapojen 

kehittämiselle. Tutkimuskysymykseni on merkittävä, koska sen avulla saaduilla 

tutkimustuloksilla saattaa olla merkitystä päätöksenteon ja valmistelun kehittämiselle myös 

muita mahdollisesti tulevaisuudessa eteen tulevia poikkeuksellisia tilanteita ajatellen.  

Tutkimusaiheeni on merkityksellinen, koska vaikka kriisipäätöksentekoa ja päätöksentekoa 

COVID-19-pandemiassa on tutkittu paljon, ei hallintotieteellistä tutkimusta ole arvioni 

mukaan tehty juuri ikäihmisten suojeluun liittyvissä kysymyksissä COVID-19-

epidemiatilanteessa. Päätöksentekoon COVID-19-epidemiassa on liittynyt Suomessa 

runsaasti poikkeuksellisia asioita alkaen siitä, että ikäihmisiin kohdistettiin merkittäviä 

perusoikeuksien rajoituksia, jotka tehtiin poliittisina linjauksina hallituksen linjauksissa 

ilman tavanomaista virkavalmistelua, kuten oikeuskansleri on todennut. Päätöksiä on tehty 

ja valmisteltu muutoinkin poikkeuksellisissa olosuhteissa ja harvinaisessa 

toimintaympäristössä.  

Tavoitteenani on selvittää juuri tähän aihepiiriin ja ajanjaksoon kohdentaen tekijöitä, jotka 

ovat asettaneet rajoitteita päätöksenteolle. Tällä tiedolla voi olla suuri merkitys siinä, miten 

päätöksentekoa ja sen prosesseja kehitetään tuleviin poikkeuksellisiin tilanteisiin varautuen 

sekä siinä, miten tulevaisuudessa voisi olla paremmat edellytykset tehokkaalle, vaikuttavalle 

ja tarkoituksenmukaiselle päätöksenteolle, joka kuitenkin toteutuu hallinnollisesti 

moitteettomalla tavalla. Työni tavoitteena on tuoda poikkeuksellisissa olosuhteissa 
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työskennelleiden virkamiesten näkökulma tieteelliseen keskusteluun ja tehdä 

kehitysehdotuksia päätöksenteon ja valmistelun edellytyksiä parantamiseksi. 

Tutkimusaihe on mielenkiintoinen, innostava ja mielekäs. Olen havainnut, että 

päätöksenteon valmisteluun liittyy normaalioloissakin monenlaisia jännitteitä ja ristiriitoja 

eikä valmistelutyö ole lainkaan yksinkertaista. Etenkään se ei ollut yksinkertaista 

olosuhteissa, joissa Suomessa valmisteltiin yhteiskunnallisesti ja perusoikeuksien 

näkökulmasta merkittäviä ikäihmisten suojeluun liittyviä päätöksiä COVID-19-

epidemiatilanteessa vuonna 2020. 

Tutkimukseni tavoitteena on kuvata sitä, mitkä tekijät rajoittivat päätöksentekoa ja 

valmistelutyötä COVID-19-epidemiatilanteessa ikäihmisten suojeluun liittyvissä 

kysymyksissä, mutta yleisemminkin. Työni tavoitteena on tuoda esiin näkökulmia 

valmistelutyön ja päätöksenteon kehittämisen suhteen. 

Kehittämistyötä on aloitettu valtionhallinnossa erilaisin selvityksin ja hankkein. Vuonna 

2021 julkaistiin Onnettomuustutkintakeskuksen julkaisu Koronaepidemian ensimmäinen 

vaihe Suomessa vuonna 2020 sekä Valtioneuvoston tilaama Deloitten toteuttama julkaisu 

nimeltään Selvitys koronakriisin aikana toteutetun valtioneuvoston kriisijohtamisen ja 

valmiuslain käyttöönoton kokemuksista. Lisäksi vuonna 2022 julkaistiin Valtioneuvoston 

kanslian Koronajohtaminen Suomessa - Arvio covid-19-pandemian johtamisesta ja 

hallinnosta syksystä 2020 syksyyn 2021-raportti. Tavoitteenani on, että tutkimukseni tuo 

omalla näkökulmallaan lisää tietoa näihin kokonaisuuksiin. Lisäksi syksyllä 2021 käynnistyi 

Koronapandemian kokemukset opiksi – valtioneuvoston kriisinjohtamisen kehittämishanke, 

josta ei tämän tutkimuksen kirjoitushetkellä ole julkaistavaa materiaalia ja jonka 

valmisteluaineisto on valtaosin turvaluokiteltua minulle Valtioneuvoston kansliasta annetun 

vastauksen mukaan. 

Kerään aineistoni virkamiehiltä, jotka ovat toimineet eri organisaatioissa erilaisissa 

tehtävissä, mutta jotka ovat kuitenkin työtehtäviensä kautta osallistuneet keskeisesti 

ikäihmisten suojeluun liittyvien päätösten valmisteluun. Osa haastateltavista on toiminut 

johtavissa asemissa ja osa asiantuntijatehtävissä kansallisissa COVID-19-päätöksenteon 

kannalta keskeisimmissä organisaatioissa. Olen pyytänyt henkilöitä perehtymään ennen 

haastattelua omiin muistiinpanoihinsa, sähköpostiviesteihinsä, erilaisiin heidän hallussa 

olleisiin tiedostoihinsa sekä muuhun oleelliseen tietoon vuodelta 2020. Tutkimuksessa olisi 

voinut ottaa näkökulmaksi myös esimerkiksi poliittisen päätöksentekijän näkökulman tai 
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päätösten toimeenpanosta vastanneiden viranomaisten näkökulman, mutta mielestäni 

hallintotieteellisesti kiinnostavinta ja relevanteinta on tuoda esiin päätösten valmisteluun 

liittyviä näkökohtia.  

Ajallisesti vuosi 2020 on ikäihmisten suojeluun liittyvän päätöksenteon kannalta relevantein, 

koska silloin tehtiin aihepiiriin liittyen keskeisimmät päätökset, kuten 16.3.2020 hallituksen 

neuvotteluissa tehdyt päätökset vierailukielloista ikäihmisten palveluasumisyksiköihin sekä 

toimintaohjeesta yli 70-vuotiaiden velvoitteesta pysyä erillään lähikontakteista.  Erityisesti 

kevät (maalis-toukokuu) 2020 on tässä mielessä keskeinen. Lisäksi on ollut kiinnostavaa 

perehtyä siihen, miten normaalioloista siirryttiin nopeasti poikkeusoloihin ja 

poikkeukselliseen päätöksentekoympäristöön, mutta myös siihen, miten poikkeuksellisista 

päätöksentekoprosesseista siirryttiin vähitellen takaisin tavanomaiseen virkavalmisteluun. 

Näistä syistä pidän ajallista rajausta perusteltuna.  

Kysymys ikäihmisten suojeluun liittyvästä päätöksenteossa COVID-19-epidemiatilanteessa 

on mielenkiintoinen ja merkityksellinen myös sen vuoksi, että kyseiseen kokonaisuuteen 

liittyvä päätöksenteko on ollut keskeisessä roolissa COVID-19-kuolemien vähentämisessä. 

Huomionarvoista on se, että Suomen valtioneuvosto kielsi omaisten vierailut hoivakoteihin 

16.3.2020 ja Ruotsin hallitus vasta 31.3.2020. 31.3.2020 mennessä Suomessa oli kuollut 

koronavirukseen 17 ihmistä, kun Ruotsissa vastaava luku oli 180. Tätä kirjoittaessa 

Suomessa COVID-19-tautiin on kuollut lähes 5000 ihmistä ja Ruotsissa yli 19 000 ihmistä 

(John Hopkins University CSSE COVID-19 Data). Tiedossa on, että koronavirukseen 

kuolleista ihmisistä Suomessa lähes 90 prosenttia oli täyttänyt 70 vuotta (Tilastokeskus, 

Koronavirustauti kuolemansyynä vuonna 2020). Ero Suomen ja Ruotsin kuolleisuuden, 

mutta myös ikäihmisten suojeluun liittyvän päätöksenteon osalta on merkittävä. 

 

1.3 Tutkimuksen eteneminen 
Tutkimuksessani on kuusi päälukua. Tutkimuksen johdannossa kuvaan tutkimuksen ja 

aihepiirin taustoja sekä tutkimukseni yhteyttä tieteelliseen keskusteluun. Johdannossa 

kuvataan myös tutkimukseni tavoitteet, tarkoitus ja tutkimustehtävä. Työni käsittelee 

päätöksentekoa ja päätöksenteon rajoitteita, joten käsitteet on sidottu päätösteorian 

tieteelliseen viitekehykseen. Teorialla tarkoitetaan tutkimukseen viitekehystä, eli sen 

teoreettista osuutta, joka muodostuu tieteellisistä käsitteistä ja niiden välisistä suhteista 

(Tuomi & Sarajärvi, 2018, 23-24).  
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Toisessa luvussa esittelen keskeisimpiä päätösteorian, päätöksenteon rationaalisuuden ja 

päätöksenteon rationaalisuuden rajoitteiden teoriakirjallisuutta. Keskeisinä käsitteinä nostan 

esiin rationaalisen päätöksenteon, päätöksenteon rajoitetun rationaalisuuden, 

päätöksentekoympäristön, päätösprosessin ja oikeudenmukaisuuden. Nämä käsitteet 

liittyvät keskeisesti tutkimukseni aiheeseen. Avaan toisessa luvussa myös rationaalisen 

päätöksenteon tavoitteeseen liittyvää kritiikkiä, jota pidän oleellisena eritoten silloin, kun 

tutkitaan kriisioloissa tapahtuvaa päätöksentekoa. Päätöksenteon rationaalisuus ja 

päätöksenteon rajoitettu rationaalisuus ovat käsitteinä monitulkintaisia ja eri tavoin 

ymmärrettävissä olevia, joten käsitteiden teoreettinen avaaminen on tärkeää, samoin kuin 

sen avaaminen, että minkä tiedetään teoriakirjallisuudessa olevan tekijöitä, jotka rajoittavat 

päätöksenteon rationaalisuutta. 

Kolmannessa luvussa nostan esille kriisipäätöksentekoon ja COVID-19-epidemiaa 

koskevan päätöksenteon keskeisiä kysymyksiä, ikäihmisten suojelua koskevaa 

lainsäädäntöä ja kansainvälisiä sopimuksia sekä pandemiaan varautumisen teemoja. 

Osallistun tutkimuksellani kriisipäätöksentekoa, COVID-19-epidemiaa koskevaa 

päätöksentekoa ja ikäihmisten suojeluun liittyvää päätöksentekoa koskevaan tieteelliseen 

keskusteluun. Kuvaan kolmannessa luvussa myös sitä, mitä kirjallisuudessa tiedetään 

erilaisista kriisipäätöksenteon tilanteista ja niille ominaisista piirteistä. Kolmannessa luvussa 

syvennytään myös ajankohtaiseen kotimaiseen ja kansainväliseen COVID-19-

pandemiapäätöksentekoa koskevaan tieteelliseen keskusteluun sekä kuvataan ikäihmisten 

suojeluun liittyvä keskeinen lainsäädäntö ja kansainväliset sopimukset.  

Neljännessä luvussa kuvailen tutkimuksen metodologiset valinnat ja perustelen ne. 

Tutkimukseni on laadullinen tutkimus, aineistoni on kerätty puolistrukturoiduilla 

teemahaastatteluilla ja aineistoni on analysoitu aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. 

Neljännen luvun lopuksi kuvaan analyysin eri vaiheet sekä tutkimukseen liittyvät erilaiset 

luotettavuutta ja eettisyyttä koskevat kysymykset.  

Viidennessä luvussa esitän tutkimustulokseni. Tutkimustulokset jakautuvat 

haastatteluaiheideni mukaisesti päätöksentekoon, päätöksentekoa rajoittaneisiin asioihin, 

päätöksenteon toimintaympäristöön liittyviin kysymyksiin, varautumiseen ja päätöksenteon 

oikeudenmukaisuuden näkökohtiin. Tuloksista on nähtävissä tutkimukseni 

aineistolähtöisyys.  
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Kuudennessa luvussa vedän tutkimuksen yhteen, esittelen keskeiset johtopäätökseni 

tutkimukseen liittyen, pohdin tutkimukseeni liittyviä kysymyksiä ja avaan ajatuksiani 

jatkotutkimuksen aiheiksi.  

 

2 Mitä on päätöksenteko? 

2.1 Päätösteoria ja päätöksenteon rationaalisuus 
Päätöksenteko on prosessi, jonka avulla organisaatio korjaa ja uudistaa itseään, mutta myös 

lisää olevan tärkeää ymmärtää sitä, mitä päätösprosessissa toden teolla tapahtuu ja mitkä 

ovat asioita, jotka siinä vaikuttavat (Harisalo, 2021, 83). Päätösteoria on hyvä väline 

päätöksenteon rajoitteiden tunnistamisessa. Se on organisaatioteorioiden yksi kahdestatoista 

perusteoriasta.  

Päätösteoriassa huomio siirrettiin rakenteellisista tekijöistä päätöksentekoon. Päätösteoria 

korostaa organisaation olevan aina päätöksentekoa pelkkien rakenteellisten kysymyksien 

sijaan (Harisalo, 2021, 82).  

Rationaalisuus on Risto Harisalon (2021, 82) mukaan keskeinen jännite päätöksenteossa. 

Organisaatioteoriassa hallinnon päätöksenteko jaotellaan kolmeen päätöksentekoa 

kuvaavaan strategiaan: rationaaliseen päätöksentekoon, inkrementaaliseen päätöksentekoon 

ja näiden yhdistelmään (Salminen, 2009, 78-79). Rationaalisessa päätöksenteossa 

korostetaan kokonaisuutta, tavoitteellisuutta ja tehokkuutta. Inkrementaalinen 

päätöksenteko lähtee päätöksenteon jaksollisuudesta ja lisäyksellisyydestä ja kyseenalaistaa 

rationaalisen päätöksenteon realistisuuden. (Salminen, 2009, 78–79.) On hyvä huomata, että 

rationaalisuudella on päätöksenteossa eri muotoja. Rationaalisuuden yhteydessä puhutaan 

myös rationaalisuuden pragmaattisesta muodosta, jota kutsutaan realistiseksi 

rationaalisuudeksi. Realistinen rationaalisuus tunnistaa rutiinien ja päätöksenteon 

apuvälineiden arvon, kuten myös ihmisen ymmärryksen ja tiedon alustavuuden asettamat 

rajoitteet. (Rousseau, 2020, 415.) Rationaalisuus päätöksenteossa onkin eräänlainen ideaali, 

mutta ei ongelmattomasti saavutettavissa etenkään kriisiolosuhteissa, jolloin tilanteet 

muuttuvat nopeasti eikä tietoa aiemmista kokemuksista ole välttämättä olemassakaan. 

Inkrementaalisessa päätöksenteossa puolestaan lähdetään etenemään askel kerrallaan, 

pyritään saavuttamaan tyydyttäviä päätöksiä sekä kompromisseja ja konsensusta. 
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Inkrementaalinen päätöksenteko on monin tavoin lähempänä poliittis-hallinnollista 

päätöksentekoa. (Salminen, 2009, 79.) 

Päätöksenteon rationaalisuuteen pyrkiminen on sen analysoimista, että mitkä ovat parhaita 

keinoja juuri siihen tavoitteeseen pääsemiseksi, johon kulloinkin pyritään. Päätöksenteon 

rationaalisuuden yksi edellytys on se, että vaihtoehtoisia keinoja verrataan valittujen 

tavoitteiden toteuttamiseksi parhaalla mahdollisella tavalla. (Simon, 1979, 103). 

Toimintavaihtoehtojen arvioitujen kustannuksien ja hyötyjen punnitseminen, eri 

vaihtoehtojen onnistumisen todennäköisyyden arviointi sekä vaihtoehtojen asettaminen 

paremmuusjärjestykseen ovat yksi tapa lähestyä päätöksenteon rationaalisuutta (Forsberg & 

Pursiainen, 2003, 15). Päätöksenteossa kriisioloissa haasteita lisää se, että arviot riskeistä ja 

epävarmuustekijöistä muuttuvat koko ajan, toisinaan päätöksiä on tehtävä silti 

puutteellisinkin tiedoin ja tällöin poliittisia päätöksiä onkin vaikeaa tehdä jatkuvasti 

päivittyvän tiedon tilanteessa (Parviainen et al, 2021, 237). Päätöksentekoa ja arviointikykyä 

koskevassa tutkimuksessa ovat painottuneet aiemmin muiden muassa vaihtoehtojen 

arviointia, valintaa ja normatiivista käyttäytymistä koskevat kysymykset.  

Nyt nousevana teemana on käyttäytymistä ennustavat asiat aiempien intuitiota ja sitä 

koskevien kriittisten puolten, kuten puolueellisuuden ja harhaluulojen arvioimisen sijaan 

(Reyna et al. 2021, 17). Myös Ward Edwards arvioi rationaalisuuden konseptia kuvaten sen 

sisältävän kaksi osaa, joista ensimmäinen koskee mieltymysten laittamista 

tärkeysjärjestykseen ja toinen jonkin oleelliseksi katsotun asian maksimoimista (Edwards, 

1954, 403).  

Rationaaliseen päätöksentekoon sisältyy myös se, että päätöksentekijä osaa arvottaa erilaisia 

seurauksia sen suhteen, mitä päätöksistä syntyy. Jokainen strategiavalinta johtaa 

omansalaisiin seurauksiin. Päätöksenteon rationaalisuuden näkökulmasta nämä kaikki on 

analysoitava ja valittava strategia, joka vastaa parhaiten tavoitteisiin. Yksilön on itse 

punnittava ensin arvojaan ja tehtävä valinnat laatiessaan järjestystä sen suhteen, mitä pitää 

tärkeimpinä tavoiteltavina asioina. (Simon, 1979, 110–111.) On kuitenkin esitetty myös 

kriittisiä näkökulmia päätöksenteon rationaalisuuteen ja esitetty, että kaikissa tilanteissa ja 

kaikkien henkilöiden osalta ei ole realistista ajatella, että kaikilla olisi aito mahdollisuus 

punnita kaikki relevantit erilaiset skenaariot (Grüne-Yanoff, 2007, 548). Jos 

strategiavalintoja kuitenkin pyritään arvottamaan, on arvottamisen suhteen organisaatioissa 

avuksi erilaiset organisaatioiden tavoitteita ja arvoja ohjaavat asiakirjat kuten strategiat.  
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Rationaalisuudessa on päätöksenteossa kyse tiivistetysti siitä, että valitaan mieluisin 

käyttäytymisvaihtoehto tunnistaen eri käyttäytymisvaihtoehtojen seuraukset. On myös 

tunnistettava, että rationaalisuutta on vaikeaa arvioida, kun mukana on erilaisia arvoja ja 

arvostuksia. Tämä korostaa sen tarvetta, että eritellään millaista rationaalisuutta tai minkä 

suhteen tapahtuvaa rationaalisuutta tarkoitetaan, kun puhutaan rationaalisuudesta. 

Rationaalisuuden yhteydessä pitäisi liittää mukaan aina jokin laatua kuvaava määre. (Simon, 

1979, 113.) Määrittely on erityisen tärkeää poliittisessa päätöksenteossa, kun usein 

päätöksillä on seurauksia moniin eri asioihin samanaikaisesti. 

Rationaalisuus päätöksenteossa on oleellinen tutkimusaihe myös sen vuoksi, koska 

rationaalisen päätöksenteon mallin voidaan katsoa olevan koko suomalaisen lainvalmistelun 

ajatuksen taustalla, jolloin tavoitteena on kohdentaa resurssit mahdollisimman vaikuttavalla 

tavalla (Keinänen & Vuorela, 2015, 171-172). Tällaisessa prosessissa keskeistä on myös 

tunnistaa ongelma, johon ratkaisua haetaan, asettaa tavoitteet, arvioida oleellisimmat keinot 

tavoitteeseen pääsemiseksi ja arvioida eri toimintavaihtoehtojen seuraukset ja vaikutukset 

(Keinänen & Vuorela, 2015, 171-172).  

Inhimillinen rationaalisuus saa korkeammat päämäärät siitä ympäristöstä, jossa se toimii. 

Rationaalisuus ei toteudu ilman organisoitumista ja institutionalisoitumista, vaan yksilön on 

saatava vaikutteita ryhmältä. Organisaatiolla onkin huomattavia vaikutuksia yksilöön ja 

yksittäisten jäsenten päätöksentekoon. Organisaatio huolehtii muun muassa työn 

jakautumisesta jäsenten kesken, luo ja vakiinnuttaa käytäntöjä, siirtää päätöksiä alaspäin, 

huolehtii toimivallan mahdollistavasti järjestelmästä sekä rakentaa tarpeelliset 

kommunikaatiokanavat ja kouluttaa jäseniään. (Simon, 1979, 136–137.)  

Päätöksenteossa saattaa tapahtua virheitä, vaikka päätöksenteossa pyrittäisiinkin 

pohjaamaan tiedostetusti rationaaliseen ajatteluun. Rationaalisetkin päätöksentekijät 

saattavat olla epävarmoja siitä, mikä on kulloisessakin tilanteessa paras lähestymistapa ja 

saattavat luottaa paljon siihen, että muut asiantuntijat ja johtavat tietävät asiat paremmin. 

Tällainen käyttäytyminen on yleistä etenkin, kun jostain syystä katsotaan olevan hyödyllistä 

säilyttää nykyinen linja. (Altman, 2020, 30.) Päätöksenteossa linjan muuttaminen voikin 

usein olla vaikeampaa kuin nykytilan säilyttäminen, mikä ei aina johda rationaaliseen 

päätöksentekoon. Rationaalisuus päätöksenteossa onkin eräänlainen ideaali, ei 

ongelmattomasti saavutettavissa oleva perustila. 
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Päätöksentekijöiden on tärkeää varoa ottamasta liian suppeaa lähestymistapaa 

päätöksentekoon, vaan on otettava laajempi makrotason lähestymistapa ”seuraa johtajaa” -

näkökulman sijaan. Huono päätöksenteko voi olla seurausta muun muassa kognitiivisesta 

dissonanssista sekä sellaisesta ajattelutavasta, jossa katsotaan hyväksi jatkaa samalla tavalla 

kuin tähän asti, koska tähänastiseen toimintatapaan on investoitu paljon. Päätöksenteon 

rationaalisuuden lisäämiseksi on tärkeää kehittää päätöksentekoympäristöä ja 

päätöksentekoon liittyviä ajattelumalleja. (Altman, 2020, 24.) Monimutkaisessa maailmassa 

päätökset ovat myös usein keskenään riippuvaisia toisistaan ja vaihtoehtoja on aina useita, 

on aina riski myös sille, että valitaan suorituskyvyltään huono vaihtoehto (Baumann & 

Siggelkow 2013, 25).  

Monimutkaisissa toimintaympäristöissä, joissa asioita tapahtuu nopeasti, voi tulla tarve 

nopeille intuitiivisille päätöksille ja päätösten toimeenpanolle, vaikka voisi olla aidosti tarve 

perusteelliselle eri näkökulmat huomioon ottavalle punninnalle. Korkeatasoisen 

päätöksenteon edistämiseksi tällaisissa tilanteissa voi käyttää erilaisia päätöksenteon 

työkaluja työkaluja ja harjoitella tilanteita (Hukkinen et al, 2022, 1.) Artikkelissa mainittu 

POR-malli on esimerkki viitekehyksestä, jota käyttämällä voi edistää päätöksenteon 

rationaalisuuden turvaamista.  

POR-malli voikin vaikuttaa myönteisesti uudenlaisten päätöksentekomallien kehittämiseen 

erityisesti tilanteissa, joissa ratkaistava ongelma on kiireellinen ja pitkälle tulevaisuuteen 

vaikuttava (Hukkinen et al, 2022, 8). Samalla on huomionarvoista, että 

päätöksentekomalleja kehitettäessä on tärkeää kiinnittää huomiota aiempaa enemmän 

todellisiin ilmiöihin ja mallien yksinkertaisuuden lisäksi mallien käytettävyyteen (Baumann, 

2015, 20). Päätöksentekomallit voivat olla hyödyllisiä päätöksenteon rationaalisuudenkin 

turvaamisessa, mutta niiden pitää olla huolellisesti tehtyjä.  

Jos päätöksentekoympäristö on sellainen, että se kannustaa olemassa olevan linjan ja 

aiempien päätösten kyseenalaistamiseen, voidaan sillä vähentää aiemmin kuvattua riskiä 

”seuraa johtajaa” -näkökulman korostumisesta analyyttisen ja laajemman pohdinnan sijaan. 

Päätöksenteon kehittämiseksi onkin kriittisen tärkeää tunnistaa se, miten päätöksiä on 

taipumus tehdä ja miten päätöksiä tosiasiassa tehdään ympäristössä, jossa rationaalisuus on 

aina rajoitettua. (Altman, 2020, 31). 

Päätösteoriat antavat parhaimmillaan epävarmassa tilanteessa hyviä välineitä vaikeiden 

tilanteiden käsittelyyn päätöksenteossa. Moderni päätösteoria tarjoaa normatiivisia ohjeita 
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helpottamaan päätöksentekijöiden mahdollisuuksia tehdä mahdollisimman rationaalisia 

päätöksiä epävarmuuden ja muun sitä rajoittaessa. Päätösteoriat voivat auttaa myös siinä, 

kun tehtyjä päätöksiä perustellaan jälkikäteen. (Berger et al. 2020, 1–3.) Etenkin vaikeita 

päätöksiä tehdessä voi olla hyödyllistä, että on jotain mihin nojata päätöksenteossa. 

Päätöksenteon kehittämisen kannalta on myös oleellista, että tehdyt päätökset perusteluineen 

on dokumentoitu hyvin. 

Päätöksenteon kehittämiseksi epävarmuuden oloissa tehokkaammaksi, voi olla hyödyllistä 

hyödyntää laadullisen mallinnuksen lisäksi määrällistä mallintamista. Lisäksi voi olla 

järkevää tunnistaa päätöksentekoon liittyvät epävarmuudet ja viestiä niistä avoimesti. 

Epävarmuuksien alleviivaaminen ja niistä avoin viestiminen voivat auttaa myös 

päätöksentekijöitä ymmärtämään paremmin päätösten mahdolliset seuraukset. Toisaalta 

avoimella viestimisellä voi lisätä yleisön luottamusta päätöksentekoon. (Berger et al. 2020, 

6.) Kriisiolojen aikaisen päätöksenteko edellyttää poliitikoilta päätöksiä aikarajoitusten 

vallitessa, ymmärrystä päätösten yhteiskunnallisista seurauksista ja onkin ratkaisevan 

tärkeää, että jatkossa päätöksentekoprosessissa on mukana mahdollisimman laaja 

tieteellinen ja yhteiskunnallinen näkökulmaa (Nentwich et al, 2021, 18). COVID-19-

päätöksentekoon on sisältynyt olennaisen paljon epävarmuuksia muun muassa tietopohjan 

suhteen. COVID-19-päätöksenteossa ei ole myöskään pystynyt hyödyntämään merkittävästi 

aiempia kokemuksia, mikä on ollut omiaan lisäämään epävarmuutta. Berger arvioikin, että 

avoin viestintä myös näistä epävarmuuksista voisi edistää luottamuksen rakentumista 

yleisön silmissä.  

Päätöksentekoon ja päätöksentekijöiden arviointikykyyn vaikuttaa sekä pyrkimys 

rationaaliseen päätöksentekoon ja analyysiin, että intuition varassa toimiminen. 

Arviointikykyyn vaikuttaa myös aiemmat päätökset ja se mihin aiemmat päätökset ovat 

pohjautuneet. (Reyna et al. 2021, 13.) Aiemmilla päätöksillä on usein vaikutus tuleviin 

päätöksiin, mikä haastaa myös päätöksenteon rationaalisuutta. 

Päätöksenteon sääntöjen on oltava rationaalisuuden turvaamiseksi selkeät. Jos ne eivät sitä 

ole alunperinkään, on niin sanottua weberiläistä byrokraattista rakennetta vaikeaa rakentaa. 

Erityisesti kriisissä selkeiden sääntöjen rakentaminen voi olla päättäjille vaikeaa. 

(Malandrino & Demichelis, 2020, 141.) Siksi sen merkitys korostuu, että kriisioloja ajatellen 

säännöt olisi sovitut ja selkeät jo hyvissä ajoin ennen kriisitilanteita.  
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Päätöksenteon rationaalisuuteen ja rationaalisen valinnan malliin ei suhtauduta 

tutkimuksessa kritiikittömästi. Kaisa Herne ja Maija Setälä (2000) tuovat esiin, että 

politiikan tutkijoiden joukossa rationaalisen valinnan teoriaa on kritisoitu voimakkaasti. 

Kritiikkiä on esitetty muun muassa siitä näkökulmasta, että rationaalisen valinnan teoria ei 

ole tuonut merkittävää kontribuutiota politiikan tutkimukseen eikä se välttämättä edes voi 

tuoda sitä. Yksi kritiikin kärki kohdistuu siihen, että ihmiset eivät toimi aina siten, että 

maksimoisivat toimintansa hyötyjä. Toisaalta sitä on kyseenalaistettu, että ihmiset olisivat 

lähtökohtaisesti omaa etuaan tavoittelevia yksilöitä. Kritiikkiä on esitetty myös sitä kohtaan, 

ettei rationaalisen valinnan teoriassa oteta riittävästi huomioon kulttuurin vaikutusta 

päätöksenteossa (Herne & Setälä, 2000, 180-183.) Näissä arvioissa kritiikki kohdistuu 

etenkin Jon Elsterin rationaalisen valinnan teoriaan, mutta vastaavin argumentein voi 

argumentoida myös yleensäkin päätöksenteon rationaalisuuden olettamaa vastaan. 

Myös muuta kritiikkiä on esitetty päätöksenteon rationaalisuutta kohtaan ja erityisesti 

hyödyn maksimoimisen näkökulman suhteen. Till Grüne-Yanoff toteaa yhdeksi kritiikiksi 

teoriaa kohtaan sen, että hyöty ja sen maksimoiminen ei ole aina laskettavissa (2007, 547). 

Näin on ja jos sitä ei kyetä arvioimaan, ei täysin rationaalinen toiminta ole mahdollista. 

Rationaalisuuden edellytyksenä on se, että tunnetaan tavoitteet ja eri keinovaihtoehdot siihen 

pääsemiseksi.  

 

2.2 Päätöksenteon rajoitettu rationaalisuus 
Hallintotieteessä yhtenä tutkimusnäkökulmana on proseduraalinen rationaalisuus, jolla 

tarkoitetaan sitä, miten tuloksellista päätöksenteko on. Päätöksenteon rationaalisuutta ja 

tehokkuutta rajoittavat päätöksenteon rajalliset tiedot, päätöksenteon seurauksien 

arvottaminen ja sen vaikeus sekä päätösvaihtoehtojen rajallisuus sekä se, että kaikki 

päätösvaihtoehdot eivät ole yleensä päätöksentekijän vaihtoehtovalikoimassa 

päätöksentekohetkellä. (Salminen, 2009, 86–87.) 

Päätöksenteon rationaalisuutta rajoittaa ajalliset resurssit supistaen tosiasiassa käytettävissä 

olevien strategioiden määrää (Simon, 1979, 106). Todellisissa päätöksentekotilanteissa 

rationaalisuutta rajoittaa tarve tehdä ratkaisuja nopeasti, ja toisaalta kiire rajoittaa 

päätöksenteon mahdollisuuksia tulevaisuudessa, koska nyt tehdyt päätökset ohjaavat myös 

tulevia päätöksiä (Simon, 1979, 132). Vaikka päätöksentekijällä olisi oikeanlaiset ennusteet 

asiaan, voi suunnittelun yleinen aikajänne asettaa rajoitteita tuleville tapahtumille nykyisen 
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päätöksen kannalta (Simon, 1982, 236). Päätöksenteon aikajänne on merkittävä 

päätöksenteon rationaalisuuden rajoite, koska kiireessä päätöksentekijät eivät tosiasiassa 

kykene ottamaan huomioon kaikkia erilaisia potentiaalisia lähestymistapoja, koska 

ratkaisuja on tehtävä nopeasti. Kiireessä tehdyt päätökset ohjaavat myös tulevia päätöksiä 

sitoen päätöksentekijöiden käsiä. Tämä on relevantti näkökulma COVID-19-epidemian 

aikaista päätöksentekoa koskien, koska kiire oli poikkeuksellisen kova. 

Huomionarvoista on myös se, että valintojen keskinäiset riippuvuudet lisäävät 

päätöksenteon rajoitetun rationaalisuuden riskiä (Baumann et al, 2019, 286–288). 

Päätöksentekoa rajoittaa siis usein se, että ei tarkkaan määritellä, mitä tavoitellaan tai se, että 

tavoitellaan useita asioita, jotka saattavat olla myös keskenään ristiriitaisia tavoitteita. 

Päätöksenteon rationaalisuus on aina jossain yhteydessä niin sanotun tavoite-keino-ketjun 

muodostamisen suhteen. Ajatuksena on, että asetetaan erilaisia tavoitteita ja päämääriä, jotka 

ovat hierarkkisessa suhteessa toisiinsa. Tällöin ne ohjaavat myös keinojen valintaa. Tällaisen 

lähestymistavan rationaalisuutta rajoittaa se, että toiminnan ja päämäärien kytkennät ovat 

usein epäselviä, päämäärät ovat epätäydellisesti muotoiltuja ja se, että sekä päämäärissä, että 

toteuttamiskeinoissa on usein ristiriitaisuuksia. (Simon, 1979, 101–102.) Rajoitteita tälle 

ajattelulle asettaa myös se, että usein ei ole otettu riittävissä määrin huomioon vaihtoehtoisia 

päämääriä, joita voitaisiin saavuttaa toisenlaisella toiminnalla (Simon, 1979, 103).  

Rationaalista päätöksentekoa rajoittaa keinojen valinta. Vaihtoehtoiset keinot eivät ole aina 

neutraaleja arvostuksellisesti. Tämä johtuu siitä, että eri keinoilla saattaa olla muitakin kuin 

valitun yhden tavoitteen mukaisia seurauksia, jotka vaikuttavat halukkuuteen valita eri 

keinoja. (Simon, 1979, 103–104.)  

Tietoon liittyvät seikat asettavat rajoitteita päätöksenteon rationaalisuudelle. Jotta 

päätöksentekijä voisi toimia rationaalisesti, pitäisi kyetä saamaan jokaisen vaihtoehtoisen 

strategian seuraamuksista täydellinen kuvaus, mikä on yleensä erittäin vaikeaa, ellei 

mahdotonta. (Simon, 1979, 106-107.) Tiedon käyttöön päätöksenteossa liittyy oleellinen 

kysymys siitä, miten paremmalla tiedonhallinnalla voi olla keskeinen rooli tietoon 

perustuvan päätöksenteon edistämisessä (Howlett, 2009, 160). Kyse ei ole siis vain tiedosta, 

vaan myös tiedon oikeanlaisesta käyttämisestä.  

 

Tiedon epätäydellisyys ja rajoitettu saatavuus rajoittavat myös päätöksenteon 

rationaalisuutta ja voivat vaikuttaa tehtyihin johtopäätöksiin, mikä näkyy muun muassa 
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suurina hallinnon käytännön ongelmina sen suhteen, että tietoa ei ole aina saatavissa juuri 

silloin, kun päätöksiä tehdään (Simon, 1979, 119). Joskus rationaalisesti ajatellen parhaat 

ratkaisut voivat jäädä löytymättä myös sen vuoksi, että rationaalisesti rajoittuneet 

päätöksentekijät eivät välttämättä kykene löytämään kaikkia parhaita ratkaisuja, mikäli ne 

ovat kovin erilaisia kuin heidän omat ratkaisunsa (Baumann et al, 2019, 289).  

 

Päätöksenteon rationaalisuutta rajoittaa myös päätöksentekijöiden henkilökohtaiset 

ominaisuudet, kuten kokemus, resurssit ja tiedolliset valmiudet, mikä lisää tarvetta parhaan 

mahdollisen tiedon hankkimiseksi päätöksenteon tueksi (Rousseau, 2020, 416). 

Rationaalisessa päätöksenteossa päätöksenteko pohjataan yhdistelmään parasta saatavilla 

olevaa tieteellistä näyttöä, asiantuntijanäkemyksiä ja erilaisia mallinnuksia, mutta COVID-

19-pandemiassa tämä oli vaikeampaa epävarman toimintaympäristön ja nopeasti 

muuttuneen tiedon vuoksi (Berger et al. 2021, 1). Toisaalta kriisitilanteessa rationaalisuuteen 

pyrkiminen voi olla ongelmallistakin, koska todellisessa päätöksenteossa tiedon 

saatavuuteen ja tulkintaan liittyvät ongelmat voivat estää mahdollisuuden saavuttaa täysi 

rationaalisuus (Forsberg & Pursiainen, 2003, 16). Kriisitilanteissa paine voi johtaa myös 

normaalioloja parempaan päätöksentekoon, koska päätöksentekijät saattavat olla 

avoimempia uudelle tiedolle (Forsberg & Pursiainen, 2003, 17). Päätöksenteon 

rationaalisuuden rajoitteista voi seurata monenlaisia seurauksia, kuten eräänlaiseen 

ylivarmuuteen pyrkiminen tietopohjan suhteen sekä ylireagointia ja riskialttiiden päätösten 

tekemistä (Parviainen et al, 2021, 240). Tiedon saatavuuteen, luotettavuuteen, riittävyyteen 

ja oikea-aikaiseen tiedon saamiseen liittyvät kysymykset rajoittavat päätöksenteon 

rationaalisuutta erityisesti kriisitilanteissa. 

 

Päätöksenteon rationaalisuutta ja sitä rajoittavia tekijöitä voidaan tarkastella myös strategian 

valinnan kautta, joka on oleellista siksi, että hyvään päätöksentekoon strategian valinnan 

suhteen sisältyy se, että otetaan huomioon kaikkien vaihtoehtoisten strategioiden 

selvittäminen, kaikkien vaihtoehtoisten strategioiden seurauksien määrittäminen sekä eri 

seurausjoukkojen vertaileva arviointi (Simon, 1979, 105). Päätöksentekijän onkin tunnettava 

tarkkaan valintansa seuraukset, kyettävä ennakoida tapahtumia ja tekemään valintaa 

kaikkien mahdollisten käyttäytymisvaihtoehtojen osalta (Simon, 1979, 118-119). 

Organisaatioteorioissa rationaalisella valinnalla tarkoitetaan yleensä tietynlaista kattavaa 

valintaa, jolla tarkoitetaan sitä, että organisaatiot valitsevat parhaan mahdollisen 

vaihtoehdon huomioiden seuraukset ja erilaiset todennäköisyydet, minkä edellytyksenä on 
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se, että on tiedossa kaikki toimintavaihtoehdot, niiden onnistumisen todennäköisyydet ja 

mahdolliset seuraukset oleellisten tavoitteiden näkökulmasta (Allison, 1971, 71). 

 

Ennakoimisen vaikeus onkin selkeä päätöksenteon rationaalisuuden rajoite, koska 

seurauksien arviointia rajoittaa ihmisen kyky jäljittää vaihtelevia arvotekijöitä kuvitelluissa 

seurauksissa sekä niiden ottaminen huomioon ennakoidessa asioita (Simon, 1979, 121).  

Rationaalisuutta rajoittaa päätöksenteossa tiivistetysti kuvaten se, että on vaikeaa ottaa 

huomioon samanaikaisesti kaikkia oleellisia arvotekijöitä, tietoa, käyttäytymistä ja 

ympäristöön liittyviä tekijöitä, jotka vaikuttavat päätöksiin (Simon, 1979, 142).  

 

Myös julkisen toiminnan luonne verrattuna yksityiseen toimintaan voi asettaa rajoitteita 

päätöksenteon rationaalisuudelle. Yksityisessä yrityksessä keskeisintä on ottaa huomioon 

seuraukset, jotka vaikuttavat yrityksen tehokkuuteen. Julkisorganisaatioissa on otettava 

huomioon laajalti muitakin asioita, kuten erilaiset arvot ja ihmisten yhdenvertainen kohtelu. 

(Simon, 1979, 107.) Julkisen toiminnan on lisäksi pohjattava vahvasti aina lakiin. Lisäksi 

toiminnan julkisuus voi vaikuttaa päätöksentekoon.  

 

Ryhmäajattelu voi johtaa myös haluun ottaa riskejä, taipumukseen vahvistaa epävarmoja 

olettamuksia ja taipumukseen pyrkiä konsensukseen rationaalisimman vaihtoehdon 

etsimisen sijaan (Forsberg & Pursiainen, 2003, 17). Ryhmäkäyttäytyminen voi rajoittaa 

päätöksenteon rationaalisuutta etenkin hallinnollisessa päätöksenteossa. Tällä tarkoitetaan 

sitä, että jotta voisi tuntea oman päätöksensä seuraukset, on tiedettävä mitä muut yksilöt ovat 

tekemässä. Organisaatioissa toimivien ihmisten odotetaan toimivan organisaation tavoitteita 

edistäen, mikä synnyttää tarpeen koordinoida eri toimijoiden käyttäytymistä (Simon, 1970, 

109-110.) Tämä on haaste julkisorganisaatioiden johtamisen näkökulmasta etenkin 

mittakaavaltaan ja vaikutuksiltaan merkittävien päätösten suhteen.  

 

Päätöksenteon psykologinen ympäristö ja annetut premissit voivat rajoittaa päätöksenteon 

rationaalisuutta. Organisaation kannalta on keskeistä asettaa jäsenensä sellaiseen 

psykologiseen ympäristöön, joka edesauttaa oikeanlaisen tiedon saamista sekä sitä, että 

päätökset kyetään sovittamaan organisaation tavoitteisiin. (Simon, 1979, 117.) On tärkeää, 

että päätöksentekijöillä on organisaatiossa sellainen perusasetelma, että kriittiseen ajatteluun 

kannustetaan tavoitellen rationaalisuutta päätöksenteossa.  
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Joskus päätöksenteossa on päädytty rationaalisen päätöksenteon näkökulmasta huonoihin 

päätöksiin, kun päätöksenteon psykologinen ympäristö on ollut sellainen, että 

päätöksentekijöillä on ollut paine välttää virheitä. Virheitä vältettäessä päätöksentekijät 

ajautuvat usein joko ylivarmuuden tavoitteluun, asiantuntijoiden näkemysten aliarviointiin 

tai ylimieliseen asenteeseen (Parviainen et al, 2021, 240). On selvää, että kukin näistä 

rajoittaa päätöksenteon rationaalisuutta merkittävästi. 

 

Rationaalisuudella on aina rajoitteita ja rationaalisetkin yksilöt voivat tehdä käytännön 

elämässä huonoja päätöksiä, joilla on laajoja kielteisiä vaikutuksia. Päätöksenteon laatuun 

vaikuttaa myös aina ajattelumallit, joita käytetään, koska ne ohjaavat sitä millaista tietoa 

haetaan, miten sitä analysoidaan ja millaisia kysymyksiä kysytään. (Altman, 2020, 30.) 

Rationaalisuudelle asettaa kriisioloissa rajoitteita myös päätöksentekijöiden taipumus toimia 

omien ennakko-oletuksien ja uskomusten pohjalta, mikä voi johtaa joidenkin tietojen 

poissulkemiseen, epärationaaliseen tiedon tulkitsemiseen ja kriittisen näkökulman 

kieltämiseen (Forsberg & Pursiainen, 2003, 16). Päätösteoriassa lähdetään siitä, että 

organisaatiot ovat aina päätöksentekoa ja että päätöksiä tekevien yksilöiden 

päätöksentekoon liittyvillä taipumuksilla on merkittävä rooli kriisiolojen päätöksenteossa. 

 

Päätöksenteon rationaalisuutta voi rajata myös päätöksentekijöiden yksilölliset 

ominaisuudet, kuten oppimiskyky ja muisti, koska ihmiset oppivat eri tavoin ja erilaisella 

nopeudella ja koska inhimillinen rationaalisuus on riippuvainen siitä, että muistivarastoa 

kyetään käyttämään, kun sille on tarve (Simon, 1979, 123-124). Kriisitilanteissa 

päätöksenteon rationaalisuudelle asettaa rajoitteita se, että ihminen käyttäytyy 

kriisitilanteissa eri tavoin kuin normaalioloissa, mikä voi johtaa päätöksenteon laadun 

heikkenemiseen, virhearviointeihin, tiedon valikoivaan tarkasteluun ja ylipäätään 

heikentyneeseen arviointikykyyn (Forsberg & Pursiainen, 2003, 17).  

 

Organisaatioiden päätöksentekoon liittyy aina organisaation omien ominaisuuksien lisäksi 

myös niiden johtajien ominaisuudet ja motiivit. Organisaatioiden johtajat eivät ole 

yhtenäinen ja keskenään samanlainen joukko, vaan yksilöitä, jotka keskittyvät moniin 

erilaisiin asioihin ja joilla on erilaisia intressejä, kuten kansallisia, organisatorisia ja 

henkilökohtaisia tavoitteita. (Allison, 1971, 144.) Yksilötasolla rationaalisen päätöksenteon 

lähtökohdat voivatkin olla varsin erilaisia kuin organisatorisella tasolla eritoten, jos 

organisaatiolla on jokin julkilausuttu strategia. Tämä on merkittävä näkökulma myös 
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poliittisen päätöksenteon näkökulmasta, koska kulloisellakin hallituksella on useita 

julkilausuttuja strategioita, kuten hallitusohjelma sekä erilaiset aihepiirikohtaiset strategiat.  

 

Päätöksenteon rationaalisuuden näkökulmasta on tärkeää, että valintaa edeltää hetki, jolloin 

päätöksentekijä epäröi ja pyrkii analysoimaan käyttäytymisvaihtoehtoja, tietoa ympäröivistä 

olosuhteista ja päätöksen seuraamuksista sekä valinnan ennakoiduista vaikutuksista (Simon, 

1979, 126). Tällaisia hetkiä ei välttämättä ollut etenkään COVID-19-epidemiatilanteen 

alkuvaiheessa. 

 

2.3. Oikeudenmukaisuus päätöksenteossa 
Päätöksenteossa on kysymys hallinnollisista kysymyksistä ja prosesseista, mutta myös 

päätösten oikeudenmukaisuudesta. Oikeudenmukaisuus on tärkeä kysymys erityisesti, kun 

on kyse julkisen vallan käyttämisestä, jossa päätökset koskettavat usein sitovasti kaikkia 

kansalaisia. Myös oikeudenmukaisuusnäkökohdat voivat rajoittaa päätöksenteon ja 

valmistelun rationaalisuutta. 

Oikeudenmukaisuus on käsitteenä monitulkintainen ja siitä on esitetty erilaisia arvioita 

kautta historian. Yksi tunnetuimmista oikeudenmukaisuutta teoretisoineista henkilöistä on 

John Rawls, jonka oikeudenmukaisuusteoria (A Theory of Justice) on yksi 

yhteiskuntafilosofian klassikoista.  

Rawlsin oikeudenmukaisuusteoriaa voi pitää 1900-luvun merkittävimpänä panoksena 

keskusteluun oikeudenmukaisuudesta ja siitä, miten oikeudenmukaisuuden periaatteet 

pitäisi perustella. Rawlsin näkemyksiä on pidetty keskeisinä ajureina sille, miksi 

oikeudenmukaisuuskysymykset ovat nykyaikana niin keskeisessä roolissa. (Herne, 2013, 

23.) 

Oikeudenmukaisuusteoriassa on kyse oikeudenmukaisen yhteiskunnan ideaalista. Rawlsin 

perusajatuksia on muun muassa se, että vaikka yksilöiden arvot ja maailmankatsomukset 

eroavat toisistaan, näiden tulisi olla sellaisia, että ne eivät sulje pois muiden kohtuullisia 

käsityksiä. Rawls suhtautuu torjuvasti mielipiteenvapautta rajoittaviin arvoihin ja 

maailmankatsomuksiin. (Herne, 2013, 24-25.) 

Rawlsin oikeudenmukaisuusteoriassa oleellista on se, että Rawls katsoo teoriansa kuvaavan 

sitä, miten ihanteellisesti oikeudenmukainen yhteiskunta pitäisi järjestää eli sitä millainen 

on oikeudenmukaisen yhteiskunnan ideaali. (Herne, 2013, 26.) 
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Rawlsin näkökulmasta yhteiskunta ja sen perusinstituutiot on järjestettävä yhteisten 

alkutilanteessa määriteltyjen periaatteiden mukaan. Perusinstituutioilla tarkoitetaan 

oikeudenmukaisuusperiaatteessa muun muassa perustuslakia, erilaisia kaikkia kansalaisia 

koskevia taloudellisia ja sosiaalisia järjestelyjä. (Herne, 2013, 27-28.) Alkutilanteella 

tarkoitetaan kuvitteellista tilannetta, jossa yhteiskunta ja sen perusinstituutiot rakennetaan 

ikään kuin puhtaalta pöydältä.  

Rawlsin oikeudenmukaisuusteoriassa määritellään kaksi oikeudenmukaisuusperiaatetta. 

Ensiksi mainitussa oleellista on se, että jokaisella ihmisellä on yhtäläinen oikeus laajimpiin 

mahdollisiin perusvapauksiin ja toiseksi mainitussa se, että eriarvoisuudet on järjestettävä 

siten, että ne tuottavat kaikkein huonoimmassa oleville ryhmille suurimman mahdollisen 

hyödyn. (Herne, 2013, 28.) 

Tätä kysymystä, jossa eriarvoisuus on järjestettävä niin, että ne tuottavat kaikkein 

heikoimmassa asemassa oleville mahdollisimman suuren hyödyn, kutsutaan 

eroperiaatteeksi. Eroperiaatteessa yksi ajatus on, että erilainen sosiaalinen ja taloudellinen 

epätasa-arvoisuus on hyväksyttävissä, jos se hyödyttää heikoimmassa asemassa olevia 

ihmisiä. Tämä voisi toteutua tuloerojen muodossa esimerkiksi siten, jos uskotaan tuloerojen 

kannustavan ahkeruuteen tai johtaisi sellaiseen taloudellisen toimeliaisuuden kasvuun, joka 

aikaansaisi mahdollisuuden jakaa laajempaa sosiaaliturva.  

John Rawls myös alleviivaa sitä, että oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa ei tarkastella 

yksittäistä ihmistä, vaan ihmisryhmiä. Eroperiaate on kuitenkin kiistelty teoria. (Herne, 

2013, 29., Herne, 2010, 15.) 

Eroperiaatteessa on kyse tasa-arvosta laajemminkin kuin vain taloudellisessa mielessä. John 

Rawls lähtee eroperiaatteessa liikkeelle siitä, että yhteiskunnassa vapaus, mahdollisuudet, 

tulot ja varallisuus on jaettava tasan, ellei ole kaikille eduksi jakaa osaa tai kaikkia niistä 

epätasaisesti. (1988, 47.) Tämä kaikkien etu voisi toteutua tosiaan siinä tilanteessa, mikäli 

epätasainen jako hyödyttäisi myös kaikkein heikoimpaan asemaan jääviä esimerkiksi 

ahkeruuteen kannustamisen kautta. Voisi ajatella, että kaikkien etu voisi toteutua tällaisessa 

tilanteessa myös esimerkiksi siinä muodossa, jos epätasaisen tulonjaon uskotaan 

aikaansaavan vaurauden ja hyvinvoinnin kasvua kokonaisuutena. 

John Rawls kirjoittaa oikeudenmukaisuusteoriassaan myös vapaudesta oikeudenmukaisen 

yhteiskunnan tärkeimpänä periaatteena. Rawls korostaa yhtäläisten vapauksien merkitystä 

kaikille kansalaisille ja huomauttaa, ettei vapaus ole yhtäläistä silloin, kun jollain 
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ihmisryhmällä on suurempi vapaus kuin toisilla tai jos vapaus on vähemmän laajaa kuin sen 

pitäisi olla. Rawls tähdentää myös sitä, että vapautta voidaan rajoittaa vain vapauden itsensä 

takia eli jotta vapaus tai muut perusvapaudet tulisivat asianmukaisesti suojatuksi. Muilla 

perusvapauksilla Rawls tarkoittaa poliittisia vapauksia, mielipiteen vapautta, 

kokoontumisvapautta, omantunnon- ja ajatuksenvapautta, henkilökohtaista 

koskemattomuutta, omistusoikeutta, omaisuudensuojaa, sekä suojaa mielivaltaista 

vangitsemista ja takavarikkoa vastaan. (1988, 47 & 1988, 122-123.) Tämä on kiinnostava 

näkökulma myös ikäihmisten suojeluun liittyvän päätöksenteon näkökulmasta COVID-19-

epidemiatilanteessa, koska siinä ikäihmisten vapauksia rajoitettiin voimakkaasti, jotta muita 

perusoikeuksia saatiin suojattua. 

Rawls lähtee oikeudenmukaisuusteoriassaaan siitä ajatuksesta, että on olemassa jokin 

yhteiskunnan perusrakenteita säätelevä alkusopimus, jossa nojataan tiettyihin 

oikeudenmukaisuuden periaatteisiin, joista tärkeimmät ovat vapausperiaate ja eroperiaate. 

Näiden oikeudenmukaisuusteorian periaatteiden pitäisi säännellä myös kaikkia muita 

yhdessä sovittuja asioita, kuten sosiaalista yhteistoimintaa ja hallitusmuotoja (1988, 19.)  

John Rawls kirjoittaa oikeudenmukaisuusteoriassa metaforisesti niin sanotusta 

tietämättömyyden verhosta, joka on kuvitteellinen tilanne. Siinä tilanteessa kukaan ei pysty 

tietämään yhteiskunnallista asemaansa, älykkyyttään, ominaisuuksiaan tai muita kykyjään 

eikä muitakaan menestymisen mahdollisuuksiin vaikuttavia seikkoja, mutta osapuolet 

sopivat siitä millainen on hyvä yhteiskunta. Tällöin oikeudenmukaisuuden periaatteen 

valitsemiseen ei vaikuta se millaisiin yhteiskunnallisiin olosuhteisiin ihminen on syntynyt 

(1988, 20.) Ajatuksena onkin, että tällaisessa tilanteessa osapuolet katsovat 

Oikeudenmukaisuusteorian vapausperiaatteen ja eroperiaatteen parhaiksi lähtökohdiksi 

oikeudenmukaisen yhteiskunnan rakentamisessa.  

COVID-19-epidemiatilanteen arvioinnin näkökulmasta Rawlsin näkemykset 

velvollisuuksista ja velvoitteista tuovat myös käyttökelpoista taustaa. Rawls muistuttaakin, 

että kaikilla on velvollisuus noudattaa perustuslakia, jos se on oikeudenmukainen sekä siitä, 

että kaikilla on reilun pelin periaatteen mukaan velvoite toteuttaa oma osuutensa, jos ihminen 

on itse hyötynyt yhteistoimintamallista (1988, 198.) Rawlsin näkemyksiä voidaan pohtia 

vaikkapa siinä yhteydessä, kun pohditaan sitä, voitiinko ihmisten edellyttää noudattavan 

tiukkoja COVID-19-rajoituspäätöksiä, vaikka ne saattoivat tuntua ihmisten mielestä 

epäoikeudenmukaisilta esimerkiksi tilanteissa, joissa pariskuntia erotettiin vanhusten 



27 
 

asumispalveluyksiköiden sulkemistilanteissa taikka tilanteissa, jolloin ihmiset eivät 

välttämättä päässeet tapaamaan omaisiaan heidän viimeisinä elinkuukausinaan.  

Oikeudenmukaisuuden näkökulmasta kiinnostava keskustelu on se, että millaisissa 

tilanteissa on oikeudenmukaista ja oikeutettua tehdä rajuja rajoitustoimia, kuten koulujen ja 

vanhusten asumispalveluryksiköiden sulkemisia sekä muita perusoikeuksia merkittävästi 

rajoittavia toimenpiteitä. Rationaalisesti oikeutettuja tällaiset toimet voivat olla ainoastaan 

silloin, kun uhka on selkeästi konkretisoitunut ihmisten elämässä (Parviainen et al, 2021, 

238). 

Oikeudenmukaisuutta ikäihmisten suojeluun liittyvässä päätöksenteossa on perusteltua 

pohtia myös siitä näkökulmasta, että koettiinko tehdyt päätökset oikeudenmukaisiksi 

verrattuna siihen, millaista olisi ollut ilman rajoituspäätöksiä. Tämä tiivistyy ikäihmisten 

suojelua COVID-19-epidemiassa koskevassa keskustelussa osaltaan siihen, että koettiinko 

asumispalveluyksiköiden vierailukiellot oikeudenmukaisina. On esitetty, että 

asumispalveluyksiköissä asuneille ihmisille suurempaa huolta kuin COVID-19-tartunnan 

saaminen herätti se, ettei päässyt tapaamaan omaisiaan (Aaltonen et al, 2021, 12). Toki moni 

myös sopeutui ja piti tärkeänä ikäihmisten suojelemistakin. Oma kysymyksensä aihepiiriin 

liittyen on kuitenkin se, että mikäli huoli eristämisestä on suurempi kuin tartunnan 

saamisesta, voi se johtaa siihen, ettei rajoituksia noudateta jatkossa, mikäli samanlaisia 

tehdään (Aaltonen et al, 2021, 13). Oikeudenmukaisuusnäkökulma keskeiseksi on noussut 

arvio siitä, että tulevaisuudessa tämänkaltaisissa tilanteissa ihmisillä pitäisi olla 

joustavammat mahdollisuudet vaikuttaa siihen, että miten päättää toimia (Aaltonen et al, 

2021, 13). 

 

3 Päätöksenteko kriiseissä ja COVID-19-pandemiassa  

3.1 Päätöksenteko kriisitilanteessa 
Suomessa perinteisesti päätöksentekijät eivät ole olleet halukkaita kutsumaan kriisitilanteita 

kriisitilanteiksi ja tyypillisesti tilanteisiin on ennemmin ali- kuin ylireagoitu (Forsberg & 

Pursiainen, 2003, 25.) Suomessa ensimmäisiä COVID-19-pandemiaan liittyviä 

rajoitustoimenpiteitä tehtiin 12.3.2020 ja 16.3.2020 tehtiin jo päätöksiä, joilla Suomi siirtyi 

poikkeusoloihin. Voi arvioida, että päätöksiä tehtiin varsin myöhään, mutta toisaalta sen 

jälkeen, kun päätöksiä alettiin tekemään, ei ainakaan alireagoimisesta ollut viitteitä. 
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Menestyksekkään kriisipäätöksenteon edellytys on valmiiksi etukäteen huolella suunniteltu 

kriisiorganisaatio (Pursiainen, 2020, 60).  Organisaation rakenne vaikuttaa myös 

kriisioloissa muun muassa sen muodossa onko päätöksenteko organisaatioissa keskitettyä 

vai hajautettua, koska keskitetty päätöksenteko aiheuttaa byrokraattista 

organisaatiokulttuuria (Hilander, 2021, 11-12). Suomessa kriisiaikaista päätöksentekoa 

hallitsee sota-aikaiset kokemukset, johtajakeskeinen päätöksenteko korostuu ja usein on 

korostunut myös ajattelu, jossa erilaisten ad-hoc -ryhmien rooli korostuu normaalien 

päätöksentekoinstituutioiden kustannuksella (Forsberg & Pursiainen, 2003, 26). Toisaalta 

esiin nousee se, että kriiseissä ajatellaan usein olevan jokin yksi tietynlainen ja hyvä 

toimintapa, mutta kriisit ovat todellisuudessa monisyisiä, tilanteet vaihtuvat nopeasti eikä 

kriisijohtamisen ennakkoon suunniteltujen mallien mukaan kyetä toimimaan (Stenvall et al, 

2022, 14-15). Myös COVID-19-epidemiatilanteessa kiinnitettiin huomiota päätöksenteon 

rakenteisiin liittyneisiin kysymyksiin muun muassa siinä yhteydessä, kun tasavallan 

presidentti esitti niin sanotun koronanyrkin perustamista. Kriisipäätöksenteon rakenteellisiin 

kysymyksiin liittyy myös päätöksenteon epämuodollistuminen, jota oli havaittavissa 

päätöksenteon siirtyessä tavanomaisista päätöksenteon prosesseista hallituksen 

neuvotteluihin.  

Nykyajan kriisit ovat yhä kansainvälisempiä ja harvoissa tapauksissa ne koskettavat 

pelkästään Suomea. Tämän johdosta yhä useammin kriisipäätöksentekoa tehdään nykyään 

yhteistyössä muiden maiden päätöksentekijöiden kanssa. (Forsberg & Pursiainen, 2003, 26.) 

Selkeimmin tämä on näkynyt koronakriisissä yhteisen EU-tason päätöksenteon myötä.  

Kun siirrytään nopeatempoiseen päätöksentekoon, on korostuneen tärkeää seurata tilannetta 

ja löytää nopeasti omat operaatiomahdollisuudet. Tähän kuuluu omien 

toimintamahdollisuuksien pohtiminen ja käytettävissä olevien keinojen soveltamiseen 

liittyvä osaaminen sekä luotettavien tilannetietojen saaminen ja kyky rakentaa tilanteeseen 

jokin mallinnus (Kuusisto, 2005, 66.) Nopeatempoisesti etenevissä tilanteissa korostuu 

kokemus asiantuntemus, organisaation hiljaisen saaminen, ymmärrys organisaation 

suorituskyvystä sekä kyky ennakoida (Kuusisto, 2005, 66). Päätöksenteon edellytyksiin 

vaikuttaa usein puutteellinen tieto, joka saa päättäjät usein lykkäämään päätöksiään 

(Hilander, 2021, 16).  

Ennakointi on kriisipäätöksenteossa tärkeää, mutta siihen liittyy ongelmia. Yksi keskeinen 

ongelma on se, että ennakoiviin toimiin on vaikea ryhtyä ennen kuin tilanne on mennyt jo 
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varsin haastavaksi, missä vaiheessa kaikille on käynyt selväksi, että on tarve toimia. Tätä 

ongelmaa vaikeutti koronakriisissä Suomessa valmiuslakia koskeva jännitteinen lähtökohta, 

joka vaikeuttaa ennakoivaa toimintaa. (Haukkala, 2020, 283.) Kriisipäätöksentekoon 

ajautumista voikin pitää ongelmallisena, koska silloin pakon edessä päätöksenteon 

toimintavaksi muotoutuu usein improvisointi ja reagointi, jonka seurauksena voi olla 

vakaviakin poliittisia ja hallinnollisia virheitä (Haukkala, 2020, 282). Ennakointi on joka 

tapauksessa tärkeää ja aina vaikuttavampaa ja edullisempaa kuin varsinaisen kriisitilanteen 

hoitaminen, mistä koronakriisi ja siihen liittyvä päätöksenteko ovat hyvä esimerkki 

(Haukkala, 2020, 283). On ollut yleisesti tiedossa, että pandemiat ovat todennäköinen riski, 

mutta yleisesti ottaen hallitukset eri puolilla maailmaa eivät reagoineet vahvasti näihin 

tietoihin, mikä lisää jatkoa ajatellen tarvetta kehittää hallinnollisia rakenteita 

dynaamisemmiksi (Nentwich et al, 2021, 13). Suomessa on usein suhtauduttu 

kriisitilanteisiin olettamalla, ettei kriisit toteudu, mikä vaikeuttaa kriiseihin varautumista ja 

kriisisignaalien tunnistamista (Forsberg & Pursiainen, 2003, 25). Suomalaiselle 

kriisiajattelulle on lisäksi tyypillistä oletus, että kansainväliset kriisit eivät kosketa Suomea 

(Forsberg & Pursiainen, 2003, 25). Valtioneuvoston päätöksenteon katsottiin usein olleen 

reagoivaa, valtioneuvoston arvioitiin ajautuneen jatkuvasti tilanteisiin, joissa nopea reagointi 

oli välttämätöntä ja ylipäätään arvioitiin, että ennakoivien ratkaisujen tekeminen on 

Suomessa vaikeaa siitä syystä, että toimien on oltava aina perustuslakivaliokunnan 

näkökulmasta oikeasuhtaisia ja välttämättömiä (Stenvall et al, 96). 

Organisaation tietopohja ja tiedolliset valmiudet ovat keskeisen tärkeitä asioita 

kriisiaikaisessa päätöksenteossa. Voikin todeta, että jos organisaatiolla ei ole tietoa tai sitä 

ei osata soveltaa johtamisen tukena, voidaan helposti ajautua kriisipäätöksentekoon, joka voi 

johtaa pahimmillaan ylivarovaisuuteen ja suoranaiseen lamautumiseen monimutkaisen 

ongelman edessä (Latva-aho & Jokela, 2022, 169). Yksi esiin nouseva teema onkin se, että 

miten yhteiskunnassa voisi nostaa kyvykkyyttä havaita niin sanottuja heikkoja signaaleja ja 

miten yhteiskunta olisi valmiimpi kohtaamaan nopeasti muuttuvat tilanteet (Latva-aho & 

Jokela, 2022, 170).  
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3.2 Päätöksenteko COVID-19-pandemiassa  
COVID-19-pandemia oli kiistatta globaali kriisi. COVID-19-pandemian aikaiseen 

päätöksentekoon liittyy paljon samanlaista logiikkaa kuin yleisemminkin kriiseihin, mutta 

COVID-19-pandemian aikaisessa päätöksenteossa oli omaleimaisiakin piirteitä ja eri tavoin 

korostuneita asioita. Käyn läpi niitä tässä luvussa.  

COVID-19-kriisissä valtioiden välillä ikäihmisten ja vanhusten palveluasumisen piirissä 

olleiden ihmisten kuolleisuudessa on ollut huomattavia eroja. Huomattava määrä COVID-

19-kuolemista tapahtui yli 70-vuotiaille ja vanhusten palveluasumisen piirissä olleille 

ihmisille. Erityisesti tauti levisi paikoissa, joissa oli riittämättömästi henkilökohtaisen 

suojautumisen välineitä, kuten kasvomaskeja. Asiaa koskevalla päätöksenteolla on ollut 

huomattava merkitys kuolintapauksien suhteen. (Altman, 2020, 28.)  

COVID-19-kriisissä yksi keskeinen, ehkä jopa keskeisin, haaste päätöksenteossa on ollut 

jatkuva tiedollinen epävarmuus ja vähäinen tutkimusnäyttö. Se on johtanut siihen, että 

poliitikot ja virkamiehet ovat joutuneet nojaamaan puutteelliseen tietoon tehdessään 

päätöksiä. (Blanco Sequieos & Hokkanen, 2020, 407.)  

COVID-19-kriisiä koskevassa päätöksenteossa kyky reagoida nopeasti on riippuvainen 

kyvystä ennakoida tilanteita ja harjoittaa tehokasta päätöksentekoa, millä viitataan 

päätöksenteon nopeuteen ja rohkeuteen. Myös objektiivisuuden ja viestinnän näkökulmat 

ovat oleellisia. (Palomäki, 2021, 42.) COVID-19-kriisi on osoittanut sen, että vaikka riski 

tunnistetaan ja tilanteeseen pyritään varautumaan, eivät nekään suojaa tilanteilta täysin, 

vaikka varautumalla voidaan vaikuttaa paljon (Harjanne & Räisänen & Eronen, 2020, 361). 

Pandemioita on pidetty todennäköisenä skenaariona laajasti ja pääasiassa vain ajan 

kysymyksinä, mutta ongelmallista on niiden suhteen katsottu olevan sen, että pandemioiden 

oleelliset piirteet, kuten sen aiheuttaja, ajankohta ja vakavuus ovat epävarmoja ja vaikeasti 

etukäteen oletettavia asioita (Räisänen, 2018, 74). Toisaalta on esitetty, että tulevaa 

epävarmuutta on mahdollista hallita, vaikka hallittavan asian kohde ja tarkemmat 

ominaisuudet olisivatkin ennalta vaikeasti määritettävissä (Räisänen, 2018, 77). Osaamiseen 

ja johtamiseen liittyviä haasteita COVID-19-kriisiin varautumisessa on havaittu, ja erityisen 

haastavan tilanteen on katsottu olleen, koska oli vaikeaa nähdä, että voisi tulla koko 

yhteiskunnan laajasti läpileikkaava kriisi, minkä vuoksi menetettiin valmistautumisaikaa ja 

kansallisen tason koordinointi alkoi myöhässä (Kihlström ym., 2022, 3). On myös esitetty, 

että suomalaiset lääketieteen ja kansanterveyden asiantuntijat olisivat ainakin julkisuudessa 
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esiintyneet tavalla, joka antaisi ymmärtää, että COVID-19-virus olisi lähinnä Kiinan 

paikallinen ongelma ja myös COVID-19-taudin vakavuutta vähäteltiin (Latva-aho & Jokela, 

2022, 167). On selvää, että tällaiset lähestymistavat asettavat rajoitteita varautumisen eteen 

tehtävälle työlle. 

Yksi COVID-19-pandemiaan liittyvä päätöksenteon näkökulma on varautuminen. 

Varautumista pandemioihin ohjaavat Suomessa monet erilaiset dokumentit, kuten 

Valtioneuvoston periaatepäätös Yhteiskunnan turvallisuusstrategia (2017), Suomen 

kansallinen riskiarvio (2015) ja Kansallinen varautumissuunnitelma (2012). Kansainvälinen 

terveysjärjestö WHO on julkaissut oppaan kansallista ja alueellista 

influenssapandemiasuunnittelua varten sekä kannustanut valtioita tarkastamaan ja 

päivittämään suunnitelmansa. EU:n pelastuspalvelumekanismin mukaan EU-maiden on 

laadittava kansallinen riskiarvio, joka toimitetaan Euroopan komissiolle (Räisänen, 2018, 

38-41.) 

Keskustelu päätöksenteosta ja kriisinhallinnasta COVID-19-kriisissä oli etenkin 

alkuvaiheessa COVID-19-kriisiä suppeaa ja julkinen keskustelu keskittyi pitkälti terveyden 

kysymyksiin. Myös päätöksenteko keskittyi alkuvaiheessa etenkin ihmisten vastustuskyvyn 

vahvistamiseen ja toimintakyvyn säilyttämiseen. (Juntunen & Hyvönen, 2020, 80–81.) 

Alkuvaiheessa COVID-19-epidemiatilanteessa keskityttiin terveydellisiin ja epidemian 

hillitsemistä koskeviin kysymyksiin, mutta alkuvaiheen jälkeen siirryttiin muidenkin 

yhteiskunnallisten kysymyksien, kuten yhteiskunnallisten ja taloudellisten vaikutuksien 

rajoittamiseen ja rajoittamistoimien purkamista koskevien kysymyksien käsittelyyn. 

(Harjanne & Räisänen & Eronen, 2020, 351). Valtioneuvoston päätöksentekoa pohjattiin 6. 

toukokuuta 2020 jälkeen silloin tehtyyn periaatepäätökseen hybridistrategiasta koronakriisin 

hallinnassa, mutta epäselväksi on jäänyt, että mihin päätöksentekoa pohjattiin ennen sitä ja 

päätöksenteko olikin pirstoutunutta. (Harjanne & Räisänen & Eronen, 2020, 353). Suomen 

päätöksentekojärjestelmä on osoittautunut kohtuullisen toimivaksi tilanteissa, joissa pyritään 

ohjaamaan vähäistä muutosta ja toisaalta tilanteissa, joissa on vastattava kriisiin (Harjanne 

& Räisänen & Eronen, 2020, 356–358).  

Organisaation kriisinkestävyyden kannalta keskeisimmäksi opiksi päätöksenteon kannalta 

on esitetty sitä, että laajalle pohjalle rakentunut asiantuntijatietojärjestelmä sekä rakenteiden 

kestävyys ja riittävät resurssit ovat tekijöitä, jotka antavat kykyä reagoida kriisitilanteisiin 

(Juntunen & Hyvönen, 2020, 87.). On tärkeää, että kriiseihin varaudutaan rakentamalla 
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yhteiskunnan järjestelmät sellaisiksi, että kriisitilanteissakin tietoa on saatavilla ja 

päätöksenteon toimivaltasuhteet ovat selkeät. 

Toisaalta esiin on noussut, että COVID-19-kriisissä alkuvaiheessa johtaminen ja 

päätöksenteko keskittyivät tapauskohtaiseen päätöksentekoon ja konkreettisiin toimiin. 

Johtamisen ja päätöksenteon rakenteet eivät mukailleet alkuvaiheessa niin sanottua 

häiriötilanteiden johtamismallia (Stenvall et al, 2022, 37.) On haasteellista, mikäli 

kriisitilanteessa ei noudatella aiemmin päätettyjä johtamismalleja, jotka on nimenomaan 

suunniteltu häiriötilanteita varten.  

COVID-19-epidemiatilanteen päätöksenteon kannalta oleellista on ollut se, että 

päätöksenteko on koskenut jokaista hallinnonalaa ja ministeriötä. Jokaisen ministeriön 

vastuulla on ollut jokin osa COVID-19-tilanteeseen liittyvän päätöksen valmistelusta. 

(Harjanne & Räisänen & Eronen, 2020, 350.) 

COVID-19-kriisin aikana hallinnonrajojen ylittävä yhteistyö on osoittautunut haastavaksi. 

Tästä esimerkistä käy COVID-19-epidemian aikainen tilanne, jolloin lentokentillä maahan 

saapuneet ihmiset jatkoivat liikkumista yhteiskunnassa omaan tapaansa ilman ohjeistuksia 

ja rajoituksia (Haukkala, 2020, 286.) COVID-19-pandemian aikaisessa johtamisessa 

haasteita on tuonut päätöksenteon ja johtamisen kannalta keskeisen henkilöstön rajallinen 

määrä ja väsyminen, osaamisen keskittyminen vain harvoille ihmisille, jatkuva kiireen 

tunne, päätöksenteon kasautuminen vain pienen joukon vastuulle sekä se, että päätökset ovat 

olleet ajoittain puutteellisesti valmisteltuja (Kihlström ym., 2022, 6). COVID-19-

epidemiaan liittyvässä lainvalmistelussa kiire on vaikuttanut kielteisellä avalla 

säädösehdotusten tietopohjaan (Jukka et al, 2022, 16). Myös viranomaisten toimivaltuuksiin 

liittyen on ollut epäselvyyksiä, toimivaltuuksien rajat hämärtyivät, velvoitteet ja suositukset 

sekoittuivat, ja vapaaehtoisuuteen perustuvia ohjeistuksia annettiin ilmauksin, jotka saattoi 

kuvitella velvoittaviksi (Hirvonen, 2021, 331). 

 

Muitakin haasteita varautumisen ja johtamisen näkökulmasta on havaittu. Luottamuksen 

puute ja pelot siitä, että tiedot vuotavat julkisuuteen ovat nousseet esiin, kuten myös 

puutteellinen tiedonkulku keskeisten toimijoiden välillä yleisesti ottaen, mikä teki 

tilannekuvan muodostamisesta vaikeaa. Myös toimivaltasuhteiden ja vastuiden 

jakautumisen epäselvyys vaikeutti työtä ja kokonaiskoordinaatiota kaivattiin (Kihlström 

ym., 2022, 3-4.) Selkeänä haasteena johtamisen näkökulmasta on noussut esiin myös 
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tartuntatautilain puutteellisuus, perustuslaki sekä siiloutuneet valtionhallinnon rakenteet 

(Stenvall et al, 2022, 91). 

 

COVID-19-kriisin aikaan tietoa ei ollut aina saatavilla. Pyrkimys tietopohjaiseen 

päätöksentekoon toteutuu silloin huonosti, jos riittävää tietopohjaa ei ole tarjolla eikä 

välttämättä edes saavutettavissa (Haukkala, 2020, 287). Esiin on noussut, että etenkin 

COVID-19-pandemian alkuvaiheessa COVID-19-viruksesta ja COVID-19-viruksen 

vaikutuksista ei tiedetty juurikaan, tiedot olivat ristiriitaisia eikä tieto liikkunut riittävästi, 

mikä vaikeutti tilannekuvan muodostamista (Kihlström ym., 2022, 5). Päätöksentekoa on 

lisäksi haastanut se, että päätöksiä on jouduttu tekemään tilanteessa, jossa tietoa on ollut 

saatavissa rajallisesti eikä vaikutuksia ole kyetty arvioimaan kunnolla (Kihlström ym., 2022, 

9). Tietopohjaa on haastanut lisäksi se, että välillä on ollut epäselvää se, mikä osa tiedosta 

on ollut tieteellistä tietoa ja mikä asiantuntijatietoa, jolloin valmistelua on vaikeuttanut se, 

että tieteellinen tieto ja kokemusperäinen asiantuntijatieto eivät ole erottuneet toisistaan 

tarpeeksi (Stenvall et al, 2022, 113). COVID-19-epidemiaa koskevassa lainvalmistelussa 

asiantuntijatietoa ja tieteellistä tietoa hyödynnettiin selkeästi vähemmän kuin muihin 

asiakokonaisuuksiin liittyvässä lainvalmistelussa, mikä näkyy muun muassa siinä, että 

lausuntokierroksia järjestettiin vähemmän ja valmistelu tapahtui pääasiassa virkavalmistelun 

voimin (Jukka et al, 2022, 14-16).  

 

COVID-19-pandemian johtamiseen vaikutti COVID-19-pandemian politisoituminen ja 

rajoitustoimenpiteisiin liittyvät ristiriidat. Etenkin alueellisiin ja paikallisiin viranomaisiin 

kohdistui poliittista painetta (Kihlström ym., 2022, 4-5.) Päätösten valmistelijoihin on 

pyritty vaikuttamaan monin tavoin ja heidän työntekoonsa on kohdistunut erilaista 

painostamista, mikä on ilmentynyt muun muassa häirinnän, uhkauksien, henkilökohtaisten 

yhteydenottojen ja poliittisen vaikuttamisen muodossa (Kihlström ym., 2022, 7). 

Vaikuttamista tapahtui myös esimerkiksi ministerin yhteydenottona yksittäiseen 

virkamieheen (Stenvall et al, 2022, 102). Toisaalta Mika Aaltola nostaa esiin sen, että 

kansainvälisesti katsoen globaali terveyshallinto on pysynyt suhteellisen epäpoliittisena 

(Aaltola, 2022, 99). On silti ilmeistä, että tällaiset asiat, kuten päätösten politisoituminen ja 

virkamiehiin vaikuttaminen rajoittavat päätöksentekoa, koska valmistelijoiden työ on 

vaikeutunut ja toimintamahdollisuudet mahdollisesti rajautuneet.   
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3.3 Ikäihmisten suojelua koskevasta lainsäädännöstä ja kansainvälisistä 

sopimuksista 
Ikäihmisten suojelusta säädetään monissa eri laeissa ja on sovittu monissa kansainvälisissä 

sopimuksissa. Esittelen tässä luvussa keskeisimpiä vanhuuteen liittyviä oikeudellisia 

näkökohtia, jotka vaikuttavat päätöksentekoon. 

Vanhuuden voi määritellä monin tavoin. Suomessa vanhuus alkaa 65 ikävuodesta, kun 

henkilö saavuttaa yleisen eläkeiän. Vanhustenhuollon palveluissa vanhuuden ikärajana 

pidetään 75 ikävuotta (Kettunen ym. 2001, 175-176). Sosiaalihuoltolain 40 §:ssä vanhus 

määritellään 75-vuotiaaksi. Vanhuksen määritteleminen voi tapahtua myös elettyjen vuosien 

tai toimintakyvyn pohjalta, eikä kansainvälisessä sopimuskäytännössäkään asiaa ole 

määritelty yksiselitteisesti (Mikkola, 2014, 19). COVID-19-epidemiassa Suomessa 

rajoitustoimet kohdennettiin yli 70-vuotiaisiin ja muista syistä riskiryhmiin kuuluviin 

henkilöihin, joten tässä tutkielmassa ikäihmisillä tai vanhusväestöllä tarkoitetaan pääasiassa 

yli 70-vuotiaita henkilöitä. 

Euroopan ihmisoikeussopimuksessa säädetään ihmisarvoisen elämän turvaamisesta, 

yksityisyyden ja perhe-elämän suojaamisesta, syrjinnän kieltämisestä sekä omaisuuden ja 

toimeentulon turvaamisesta. Euroopan ihmisoikeussopimuksessa säädetään myös 

ihmisarvon suojaamisesta sekä oikeudesta elämään (Mikkola, 2014, 21-23.) COVID-19-

epidemiatilanteessa julkiseen keskusteluun on noussut oikeuksista erityisesti oikeus 

elämään, jolla päätöksiä on julkisesti perusteltu usein. Ikäihmisten suojelua koskevassa 

päätöksenteossa keskeinen kysymys onkin ollut oikeus elämään, joka on myös perustuslain 

7§:ssä turvattu perusoikeus.  

Toisaalta vanhuksilla on Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukainen oikeus nauttia 

yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta (Mikkola, 2014, 27). COVID-19-epidemiaan ja 

ikäihmisten suojeluun liittyvissä rajoitustoimissa oikeus perhe-elämän kunnioittamiseen ei 

ole ollut itsestään selvä, koska vanhusten mahdollisuuksia kontakteihin läheistensä kanssa 

rajoitettiin.  

Valtio voi myös rajoittaa perusoikeuksia, mikäli siihen on painavat perusteet. Perusteina voi 

olla se, mikäli asiasta on säädetty laissa, mikäli rajoittamisella on legitiimit perusteet tai 

mikäli se on välttämätöntä jostain perustellusta syystä. Tällaisia ovat Euroopan 

ihmisoikeussopimuksen mukaan muun muassa terveyden suojaaminen ja muiden 

henkilöiden oikeuksien ja vapauksien turvaaminen. Rajoituksen seuraukset eivät saa 
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siltikään olla suhteettomia ja rajoituksen tulee olla kohtuullinen suhteessa siihen, mitä sillä 

tavoitellaan. (Mikkola, 2014, 28-29, 49.) Valtio rajoitti perusoikeuksia COVID-19-

epidemiatilanteessa voimakkaasti vedoten juuri ihmisten terveyden suojaamiseen. 

Julkisuudessa on käyty keskustelua rajoitustoimenpiteiden kohtuullisuudesta ja myös 

ylimmät laillisuusvalvojat ovat niitä arvioineet siitä näkökulmasta. Apulaisoikeusasiamies 

päätyi siihen, että ikäihmisten suojeluun liittyvien poliittisten linjauksien tekeminen 

16.3.2020 ja niiden välitön tiedottaminen on ollut perusteltua tuossa tilanteessa nimenomaan 

perusoikeuksien ja oikeuden elämään ja terveyteen suojelemiseksi (EOAK, 2020, 26-27). 

Euroopan sosiaalisessa peruskirjassa säädetään myös terveyden suojelusta, terveyden 

edistämisestä ja sairauksien ennalta ehkäisemisestä. Näihin liittyen kyseeseen voi tulla muun 

muassa ympäristöhaitoista ja niihin liittyvistä terveydellisistä uhista. (Mikkola, 2014, 44.) 

COVID-19-epidemiassa on selkeästi ollut kyse terveydellisestä uhasta, joskaan se ei ole 

johtunut ympäristöhaitasta vaan COVID-19-taudista ja sen aiheuttamasta vaarasta eritoten 

ikäihmisille. 

Euroopan sosiaalisessa peruskirjassa säädetään lisäksi ikääntyneiden henkilöiden oikeudesta 

sosiaaliseen suojeluun, joilla tarkoitetaan sitä, että ikääntyneillä henkilöillä olisi 

mahdollisuus pysyä yhteiskunnan täysipainoisina jäseninä mahdollisimman pitkään ja että 

ikääntyneillä henkilöillä olisi mahdollisuus valita elämäntapansa ja viettää elämää tutussa 

ympäristössä. Lisäksi Euroopan sosiaalisessa peruskirjassa säädetään siitä, että ikääntyneille 

henkilöille on taattava laitoksissa asuessaan asianmukaista tukea ja yksityisyys (Mikkola, 

2014, 55.)  

Ikääntyvät jaetaan lainsäädännössä kahteen ryhmään: ikääntyvään väestöön eli henkilöihin, 

jotka ovat iän puolesta oikeutettuja vanhuuseläkkeeseen sekä iäkkäisiin henkilöihin, jolla 

tarkoitetaan henkilöitä, joiden toimintakyky on heikentynyt korkean iän aiheuttamien 

muutosten myötä. Näin asia määritellään ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta 

sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetussa laissa (vanhuspalvelulaki, 

980/2012). (Lohiniva-Kerkelä, 2014, 147.) COVID-19-päätöksenteossa on suojeltu 

erityisesti ikäihmisiä, mutta myös muutenkin riskiryhmiin terveydellisistä kuuluvia 

henkilöitä. Olen keskittynyt tutkimuksessani erityisesti ikäihmisten suojeluun, koska 

16.3.2020 tehdyt päätökset keskittyivät erityisesti ikäihmisiin, ikäihmisten suojelusta ja 

oikeuksista on olemassa selkeä kansainvälinen ja kansallinen säätelykehikko sekä sen 

vuoksi, että ikäihmisten oikeudet ovat mielestäni relevantti kysymys. COVID-19-
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epidemiassa on ollut tilanne, jolloin yksiä ikäihmisten oikeuksia on rajoitettu suojellakseen 

toisia oikeuksia. 

Vanhuspalvelulain tarkoituksena on parantaa iäkkään henkilön mahdollisuuksia 

laadukkaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä muihin palveluihin yksilöllisten tarpeiden 

ja toimintakyvyn pohjalta (Lohiniva-Kerkelä, 2014, 148). Ikäihmisten 

palveluasumisyksiköiden toiminta on osa tätä. 

Suomen perustuslaissa säädetään jokaisen henkilökohtaisesta vapaudesta, jota ei saa 

rajoittaa ilman painavaa perustetta. Vielä 1960-luvulla ikäihmisten asumispalveluyksiköissä 

asuneiden henkilöiden kohdalla tämä vapaus ei toteutunut, vaan heidän perusoikeuksiaan 

voitiin rajoittaa ilman lain säännöksiä. 1960-luvulta lähtien henkilöiden yhdenvertaisuuteen 

saatiin tältä osin parannuksia. (Mäki-Petäjä-Leinonen, 2014, 197-198.)  

Vaikka yhdenvertaisuudessa tapahtuikin kehitystä, joudutaan rajoituksia edelleen 

toimeenpanemaan. Vanhusten perusoikeuksia rajoitetaan muun muassa liikkumista estävien 

huonekalujen ja laitteiden käytöllä, lukitsemalla ovia sekä erilaisin teknologisin keinoin 

kuten videovalvonnalla ja hälyttimiä käyttämällä. (Mäki-Petäjä-Leinonen, 2014, 198.) 

COVID-19-epidemiatilanteessa tällaisia rajoituksia olivat muun muassa vierailukiellot 

ikäihmisten palveluasumisyksiköihin sekä toimintaohje yli 70-vuotiaiden velvoitteesta 

pysyä erillään lähikontakteista.   

Valtioneuvoston hybridistrategiassa (2020, 4) määriteltiin selkeästi, että rajoitukset ja 

suojelutoimenpiteet on syytä kohdistaa suuriin yleisötilaisuuksiin, riskitasoltaan 

korkeimmaksi arvioituun ravintolatoimintaan, matkustuksesta aiheutuvaan viruksen 

leviämiseen uudelleen Suomeen erityisesti korkeamman riskitason maista., ikäihmisten ja 

muiden riskiryhmiin kuuluvien henkilöiden suojaamiseen sekä epidemian aikana 

omaksuttujen hygieniaa, sosiaalisia etäisyyksiä ja muiden huomioon ottamista koskevien 

käytäntöjen ylläpitämiseen. Hybridistrategiaa on muutettu useaan otteeseen, mutta sen 

keskeiset tavoitteet ovat pysyneet samoina ja yksi keskeisistä tavoitteista on ollut koko ajan 

erityisesti riskiryhmiin (ml. ikäihmiset) kuuluvien ihmisten suojelu (Stenvall et al, 2022, 10). 

Itsemääräämisoikeus on yksi tärkeimmistä perus- ja ihmisoikeuksista, josta on kyse muun 

muassa silloin, kun henkilö päättää itseään koskevista hoitotoimenpiteistä, omasta 

elämästään tai toteuttaa sitä koskevia päätöksiä. Itsemääräämisoikeuteen liittyy myös 

suojaamisen periaate, jolla tarkoitetaan muun muassa vanhusten oikeutta saada suojaa 

erilaisilta asioilta. Yksi keino tarjota suojaa on nimetä henkilölle edunvalvoja (Yli-Korpela, 
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2014, 8-10.) Itsemääräämisoikeus ja suojaamisen periaate voivat olla joskus ristiriidassa 

keskenään. COVID-19-epidemiatilanteessa ja ikäihmisten suojeluun liittyvässä 

päätöksenteossa tällaisia tilanteita on väistämättä tullut, kun yhtäältä on suojattu ikäihmisten 

oikeutta elämään ja toisaalta rajoitettu sosiaalisia kontakteja voimakkaasti esimerkiksi 

kieltämättä omaisten vierailu palveluasumisyksiköihin. 

Itsemääräämisoikeus on perusoikeus, jota pitää lähtökohtaisesti kunnioittaa ja johon ei saa 

puuttua. Ikäihmiset eivät lähtökohtaisesti kykene aina itse huolehtimaan omien perus- ja 

ihmisoikeuksiensa toteutumisesta, mutta vanhenevalla ihmisellä on oikeus nauttia yksityis- 

ja perhe-elämästä (EOAK, 2013, 24.) Ikäihmisten itsemääräämisoikeuteen on puututtu 

useaan otteeseen COVID-19-epidemian aikaisessa päätöksenteossa.  

Itsemääräämisoikeus voi olla ristiriidassa myös vanhuksen turvallisuudesta huolehtimisen 

kanssa. Vanhuksen turvallisuutta voi uhata monet asiat eritoten, mikäli vanhuksella on 

terveydellisiä ongelmia, kuten muistisairauksia. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjällä 

eli kunnilla on velvollisuus huolehtia vanhuksen turvallisuuden riittävästi turvaamisesta 

(Yli-Korpela, 2014, 27-28.) COVID-19 on luonteeltaan sellainen tauti, joka aiheuttaa 

vanhukselle merkittävän turvallisuusriskin.  

 

4 Metodologiset valinnat 

4.1 Laadullinen tapaustutkimus 
Tutkimukseni on laadullinen tutkimus. Laadullinen tutkimus on luonteeltaan empiiristä, ja 

laadullisessa tutkimuksessa tarkastellaan ja argumentoidaan aineistoa empiirisen analyysin 

keinoin (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 27). 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkimusta ohjaava teoria on keskeinen asia. Tässä yhteydessä 

teorialla tarkoitetaan samaa kuin viitekehyksellä, joka muodostuu tieteellisistä käsitteistä ja 

niiden välisistä merkityssuhteista. Viitekehyksessä avataan tutkimuksen keskeiset käsitteet 

ja niiden väliset suhteet. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 23-24.) 

Laadulliselle tutkimukselle tyypillinen lähtökohta on se, että havaintojen on noustava 

tutkimuksen teoreettisesta viitekehyksestä. Tällä tarkoitetaan sitä, että tutkimuksen tuloksiin 

vaikuttaa muun muassa se, millaisia välineitä tutkimuksessa käytetään ja millaisia 

merkityksiä tutkimuksesta nouseville havainnoille annetaan. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 25.) 
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Laadullinen sisällönanalyysi on suosittu kirjallisen aineiston analyysimenetelmä ja 

menetelmänä sellainen, jossa aineiston luotettavuus on keskeisen tärkeää (Elo et al, 2014, 

8). Laadulliselle tutkimukselle on ominaista se, että tietoa kerätään ja analysoidaan ainakin 

osin samanaikaisesti ja toisaalta se, että prosessissa tapahtuu jatkuvaa reflektointia ja 

oivaltamista (Sandelowski, 2000, 338). 

Laadullisessa tutkimuksessa yksi keskeinen käsite on merkitykset ja toinen subjektiivisuus. 

Laadullisessa tutkimuksessa korostetaan eri asioiden merkityksiä sekä ihmisten kokemuksia 

ja havaintoja. Oleellista on kuitenkin asettaa nämä asiat kontekstiin ja teoretisoida niitä. 

Laadullinen tutkimus on myös joustava tutkimuskäytäntö, jossa tutkimusongelmat asetetaan 

väljästi. Tutkimusprosessit ja aineiston analyysi ovat tärkeässä roolissa ja analysoiminen 

edellyttääkin tutkijalta osaamista. (Ronkainen ym. 2011, 82.) Laadullinen sisällönanalyysi 

on menetelmä, joka edellyttää tutkijalta hyviä analyysitaitoja sekä kykyä itsekriittisyyteen 

(Elo et al, 2014, 8). 

Laadullisessa tutkimuksessa aineisto on usein monitulkintaista ja tutkimustulokset ovatkin 

lähtökohtaisesti aina tulkintaa. Tutkimusaineistoa yritetään ymmärtää ja tulkita, ja löytää 

sieltä olennaiset asiat. Olennaista on myös viedä tietoa tieteelliseltä pohjalta 

käsitteellisemmälle tasolle, käsitteellistää ilmiöitä. Laadullisessa tutkimuksessa pyritään 

ilmiön mahdollisimman kokonaisvaltaiseen kuvaamiseen. (Ronkainen ym. 2011, 83.)  

Koska laadullisessa tutkimuksessa pyritään ilmiön mahdollisimman kokonaisvaltaiseen 

kuvaamiseen, merkitykset ja niiden etsiminen ovat keskeisiä, ja laadullinen tutkimus on 

ihmislähtöistä, on laadullinen tutkimus luonteva metodi tutkimukseni aiheen näkökulmasta.  

Tutkimukseni tavoitteena on tutkia, mitkä asiat rajoittivat ikäihmisten suojeluun liittyvää 

päätöksentekoa COVID-19-epidemiatilanteessa. Kuvailen myös, miten päätöksenteon ja 

päätöksenteon valmistelun toimintaympäristö vaikutti etenkin päätöksiä valmistelleiden 

virkamiesten työskentelyyn. Tavoitteeni on tuoda päätöksentekoon ja päätösten 

valmisteluun osallistuneiden virkamiesten näkökulma esiin. Laadullisella tutkimuksella 

voin tuoda näkyviin haastateltujen yksilöiden käsityksiä todellisuudesta ja tehdä tulkintoja 

niistä. 

Tutkimuksessani aineisto tulee haastattelujen kautta ihmisiltä, jotka ovat osallistuneet 

keväällä 2020 ikäihmisten suojeluun liittyvien päätösten valmisteluun eri rooleissa, mutta 

kukin osaltaan keskeisissä rooleissa. Haastatteluja tehdessä haastateltavien käsitykset siitä, 

mitkä asiat rajoittivat päätöksentekoa, nousevat keskeiseen rooliin. Olen tutkijana pyrkinyt 



39 
 

tekemään hyviä kysymyksiä sekä tarvittaessa lisäkysymyksiä, joilla olen saanut lisää tietoa 

tutkittavasta ilmiöstä.  

Laadullisessa tutkimuksessa ja etenkin aineistolähtöistä sisällönanalyysimenetelmää 

käytettäessä on keskeistä se, että tutkittavasta ilmiöstä saadaan aineistolähtöisesti kattava ja 

perusteltu kuva. Kun aineisto on pitkälti uutta eli tehty haastattelemalla, antaa se edellytykset 

tuottaa uutta tietoa vähän tutkitusta asiasta.  

Haastateltavien henkilöiden valinnassa on kiinnitetty huomiota siihen, että haastateltavat 

henkilöt ovat ikäihmisten suojeluun liittyvän päätöksenteon kannalta keskeisiä 

valmistelijoita. Haastateltavien valinnassa on otettu huomioon myös tutkimuksen 

näkökulmaan ja tutkimuskysymykseen liittyvät tekemäni rajaukset, minkä vuoksi en ole 

haastatellut esimerkiksi poliittisia päätöksentekijöitä tai alueellisia viranomaisia taikka 

jonkin muun COVID-19-epidemiatilanteen päätöksentekokokonaisuuden kannalta keskeisiä 

virkamiehiä, vaan olen keskittynyt ikäihmisten suojeluun liittyvään päätöksentekoon. 

Näiden rajauksien johdosta mahdollinen haastateltavien henkilöiden joukko on ylipäätään 

rajallinen. Jos taas en olisi tehnyt tällaisia rajauksia tutkimusnäkökulmaan ja -kysymykseen, 

olisi ollut riski, että aineistosta ja tutkimuksesta olisi tullut liian hajanainen.  

Tutkimuksessani on tarkoituksena nostaa esiin tietoa, joka liittyy juuri tähän kyseiseen 

päätöskokonaisuuteen sekä sen valmisteluun siitä näkökulmasta, että mitkä tekijät 

päätöksentekoa rajoittivat ja miten poikkeuksellinen toimintaympäristö vaikutti 

päätöksentekoon. Oleellista on päätöskokonaisuuden ohella tiivis ajanjakso, jota tutkin eli 

vuosi 2020 ja eritoten kevät 2020. Tutkimukseni tuottaa tähän kontekstiin eli 

kriisiolosuhteisiin ominaista tietoa. Näin ollen tutkimukseni on tapaustutkimus. 

Tapaustutkimus on lähestymistapa, jota voidaan kutsua myös tutkimusstrategiaksi. 

Lähestymistapana tapaustutkimus on relevantti, mikäli keskeisessä asemassa tutkimuksessa 

on ”mitä-”, ”miten-” ja ”miksi”-kysymykset, tutkija ei voi itse hallita tapahtumia, aiheesta 

on tehty niukasti empiiristä tutkimusta ja tutkimuskohteena on jokin ajankohtainen ilmiö 

(Eriksson & Koistinen 2005, 4-5.) Kaikki mainitut kriteerit täyttyvät pitkälti tutkimukseni 

osalta. 

Tutkimukseni ilmiö eli tapaus on suhteellisen tuore eli asiat ovat tapahtuneet vuonna 2020. 

Vastaavaa tilannetta, jossa pandemian aiheuttamien kriisiolosuhteiden vuoksi jouduttiin 

tekemään merkittäviä ja laajamittaisia rajoitustoimenpiteitä ihmishenkien pelastamiseksi 

perusoikeuksia rajoittamalla, ei ole ollut ennen Suomessa. Tutkimuksen tapausluonteisuus 
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näkyy myös tutkimuskysymyksessä. Tutkimukseni huomio kiinnittyy nimenomaisesti 

ikäihmisten suojelua koskevaan päätöksentekoon COVID-19-epidemiassa, ei niinkään 

muuhun kontekstiin sijoittuvaan päätöksentekoon eikä muita teemoja koskevaan 

päätöksentekoon, vaikkakin tarkoituksena on pohtia myös laajemmin kriisipäätöksenteon 

kysymyksiä. 

On selvää, että kaikki laadullinen tutkimus ei ole tapaustutkimusta. Tapaustutkimuksessa on 

keskeistä, että tutkimuskysymys, tutkimusasetelma ja aineiston analyysi perustuvat 

nimenomaan johonkin tiettyyn tapaukseen. (Eriksson & Koistinen 2005, 1.)  

 

4.2 Haastatteluaineisto 
Pääasiallisena aineistonani tutkimuksessa on kuusi haastattelua. Toteutin haastattelut 

puolistrukturoitua teemahaastattelumenetelmää käyttämällä. Analysoin haastattelut 

asiantuntijahaastattelun analyysimenetelmää käyttämällä. Haastattelemani henkilöt ovat 

COVID-19-päätöksenteon valmistelun avainhenkilöitä, jotka toimivat vuonna 2020 

keskeisissä tehtävissä kansallisissa organisaatioissa, jotka osallistuivat tiiviisti COVID-19-

päätöksentekoon. 

Asiantuntijahaastattelulla tarkoitetaan tilannetta, jossa haastateltavalta henkilöltä pyritään 

hankkimaan tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Asiantuntijahaastattelumenetelmässä tarkoituksena 

on haastatella asiantuntijana pidettyjä henkilöitä sen tiedon vuoksi, jota hänellä arvioidaan 

olevan. (Alastalo & Åkerman 2010, 373.) Tässä tapauksessa kyse on tiedon hankkimisesta 

sen suhteen, että mitkä asiat rajoittivat päätöksentekoa ikäihmisten suojeluun liittyvissä 

kysymyksissä COVID-19-epidemiatilanteessa vuonna 2020. 

Haastateltavat valittiin asiantuntijahaastattelumenetelmässä joko sillä perusteella, mikä on 

ollut heidän institutionaalinen asemansa taikka muun osallisuuden vuoksi. Tarkoituksena on 

haastatteluja hyödyntäen tuottaa kuvaus jostain tapahtumakulusta (Alastalo & Åkerman 

2010, 373–374). Haastattelemalla aineiston kerääminen on tyypillisesti menetelmä, jolla 

pyritään selvittämään tapahtumien ja asioiden perusluonnetta ja muotoa sekä selvittämään 

haastateltavien kokemuksia tapahtuneista (Sandelowski, 2000, 338). Tutkimuksessani on 

luontevaa haastatella sellaisia henkilöitä, jotka aidosti työnsä puolesta tuntevat ikäihmisten 

suojeluun liittynyttä päätöksentekoa ja valmistelua eritoten vuoden 2020 osalta.  
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Haastattelut toteutettiin etäyhteyksin huhti-toukokuussa 2022.  Haastateltavat edustivat 

kansallisen tason toimijoita, kuten pandemian hallintaan osallistuneita ministeriöitä ja niiden 

alaisia virastoja. Haastateltavista kolme toimi eri organisaatioiden johtotehtävissä ja kolme 

eri organisaatioiden asiantuntijatehtävissä. He kaikki osallistuivat COVID-19-

epidemiatilanteessa keskeisesti päätöksenteon valmisteluun eri tehtävissä. 

Tutkimuksessani ei ole tarkoitus tuottaa tilastollista yleistystä, vaan pyrkiä aikaansaamaan 

syvällisempi ymmärrys siitä, mitkä tekijät rajoittivat ikäihmisten suojeluun liittynyttä 

päätöksentekoa ja valmistelua sekä tuomaan esiin erilaisia valmistelutyöhön liittyneitä 

ulottuvuuksia. Tällöin aineiston kerääminen haastatteluilla on relevantti lähestymistapa 

(Hirsjärvi & Hurme, 2009, 58-59). 

Muutamaakin henkilöä haastattelemalla voi saada merkittävää tietoa, koska jokainen 

haastattelu itsessään voi tuottaa merkittävän määrän sisällöllisesti relevanttia tietoa ja 

havaintoja. Erityisesti, jos keskitytään yhteen tapaukseen, jolloin muutamakin haastattelu 

voi tuottaa kattavan aineiston (Hirsjärvi & Hurme, 2009, 59.) Ylipäätään on hyvä huomata, 

että kysymystä aineiston koosta käsitellään laadullisessa tutkimuksessa erilaisella 

lähestymistavalla kuin määrällisessä tutkimuksessa (Burmeister & Aitken, 2012, 271). 

Aineiston koon arvioimisessa iso rooli jää tutkijan harkinnalle ja harkinnassa onkin hyvä 

ottaa huomioon se, ettei aineisto ole liian laaja syvällisen tapauskohtaisen analyysin 

tekemiseen eikä toisaalta liian suppea siihen, että tuotetaan uutta ymmärrystä jostain tietystä 

kokemuksesta (Sandelowski, 1995, 183).  

 

Aineiston koolla on merkitystä arvioidessa sitä, että onko aineisto riittävä, mutta aineiston 

kokoa arvioitessa on aina ymmärrettävä aineiston käyttötarkoitus (Sandelowski, 1995, 183). 

Toisaalta on hyvä tunnistaa, että tulkintoja ei voi perustaa satunnaisiin poimintoihin 

aineistosta (Eskola & Suoranta, 2005, 215). Jos näin toimitaankin, niin silloin on syytä avata 

aina se, että tulkinnoilla ei tarkoiteta yleistystä aiheesta. 

 

Yksi oleellinen näkökulma aineistoa arvioidessa on se, että onko aineisto riittävän rikas (Elo 

et al, 2014, 8). On myös hyvä ymmärtää, että laadullisessa tutkimuksessa aineiston tarkoitus 

ei ole tuottaa yleistyksiä, vaan mahdollisimman hyvä ymmärrys jostain yhdestä valitusta 

ulottuvuudesta (Sandelowski, 1995, 180). Haastatteluaineistoni muodostavat kuusi 

haastattelua henkilöiltä, jotka ovat tutkimusaiheeni kannalta alan vahvoja toimijoita, jopa 

jonkinlaista ydinryhmää ikäihmisten suojeluun liittyvän päätöksenteon valmistelun suhteen. 
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Haastateltavat puhuvat aineistossa samoista asioista, nostavat esiin samankaltaisia teemoja 

ja ulottuvuuksia. Kaikkia haastatteluista käytetään aineiston analyysissä. Katson, että 

aineisto on sen rajatusta haastateltavien määrästä huolimatta rikas tästä syystä.  

 

Sisällönanalyysin tuloksien luotettavuuden kannalta on keskeistä, että aineisto on 

tarkoituksenmukaista ja rikasta. Tiedonkeruun, aineiston analysoimisen ja tulosten on 

muodostettava eheä kokonaisuus. Aineiston luotettavuutta voi edistää myös huolellisella 

valmistautumisella aineistonkeruuseen sekä avaamalla mahdollisimman tarkasti se, mistä 

aineisto muodostuu ja millaisia henkilöitä on haastateltu. (Elo et al, 2014, 8.) Olen 

kiinnittänyt huomiota haastatteluaineiston luotettavuuteen ja valmistauduin haastatteluihin 

perusteellisesti lukemalla huomattavan määrän kirjallista aineistoa päätöksistä, joihin 

liittyvistä asioista esitin tarkoin miettimiäni kysymyksiä. Olen myös avannut haastateltujen 

henkilöiden taustoja niin hyvin kuin katson voivani ilman, että haastateltavien anonymiteetti 

heikkenee. 

Aineiston riittävän kokoluokan arvioinnissa on useita erilaisia lähestymistapoja. Aineiston 

riittävää kokoa voidaan arvioida siitä näkökulmasta, että onko aineiston mittaluokka 

tilastollisesti merkittävä. Relevantteja näkökulmia ovat myös se kuinka homogeeninen 

aineisto on eli ovatko haastateltavat samankaltaisia ja miten hyvin he edustavat tutkimuksen 

kannalta keskeisiä ryhmiä. Yksi merkittävä huomioon otettava kysymys on se, onko 

aineistossa riski virheeseen (Burmeister & Aitken, 2012, 272.) Aineiston kokoluokassa 

olennaista on myös se, että mihin tarkoituksiin aineisto on kerätty ja esimerkiksi kymmenen 

haastattelun aineisto voi olla liian pieni teorian kehittämiseen, mutta jopa liian suuri 

tietynlaisten narratiivisten analyysien tekemiseen (Sandelowski, 1995, 179). Aineiston 

luotettavuus on kaiken kaikkiaan keskeinen kysymys ja siihen vaikuttaa aineiston koon 

lisäksi moni asia. 

Tutkimukseni kuuden haastateltavan joukko on ollut mielestäni riittävä, koska se on 

koostunut eri organisaatioissa toimivista ja tasoltaan eri tehtävissä toimineista 

asiantuntijoista ja johtajista, joiden rooli COVID-19-epidemiatilanteessa ikäihmisten 

suojeluun liittyvien päätösten valmistelussa on ollut keskeinen. Kuudesta haastattelusta 

aineistoa syntyi noin 6,5 tuntia ja aineisto on sisällöllisesti kattava tutkimukseni aiheen 

näkökulmasta. Suurempi haastateltavien joukko olisi voinut mahdollisesti syventää tietoa 

esiin nousseista kysymyksistä, mutta jo nykyisellä haastattelujoukolla aineisto oli riittävä ja 

antoi hyvän kuvan tutkimusaiheestani. Kaikki haastateltavat ovat tutkimusaiheeni suhteen 
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alan vahvoja toimijoita ja kaikkia haastatteluja on käytetty laajasti aineiston 

analyysivaiheessa. Koen, että aineistoni on kattava ja sitä hyödyntämällä pystyn tuottamaan 

monipuolisia tuloksia. 

Aineiston kattavuuden näkökulmasta oleellista on havaita se, että aineiston tehtävänä ei 

välttämättä ole toimia kattavana kuvauksena todellisuudesta, vaan myös toimia tutkijan 

idealähteenä ja teoreettisen pohdinnan innoittajana (Eskola & Suoranta, 2005, 215). 

Katsonkin, että aineistoni toimii tässä mielessä hyvin, koska aineisto kuvaa laajasti niitä 

ulottuvuuksia, mitä ikäihmisten suojeluun liittyvään päätöksentekoon on kuulunut.  

Puolistrukturoidun haastattelumenetelmän ajatuksena on, että jotkut haastattelun 

näkökohdat on mietitty ja päätetty selkeästi etukäteen, mutta ei kaikkia (Hirsjärvi ja Hurme 

2000, 47). Toimin tällä tavoin haastatteluissa itsekin: pyrin saamaan esiin seikkoja, joiden 

haastatellut kokivat erityisesti asettaneen rajoitteita ikäihmisten suojelua koskevalle 

päätöksenteolle, mutta otin huomioon henkilöiden omat näkökulmat, joita en ollut itse 

osannut etukäteen ajatella.  

Teemahaastattelujen ominaispiirre on se, että haastattelu kohdennetaan vain tiettyihin 

teemoihin (Hirsijärvi & Hurme 2000, 47–48). Haastattelijan on tärkeää miettiä tarkkaan 

etukäteen teemat, jotka ovat samat kaikille haastateltaville. Näin toimin itsekin, vaikka 

kysymyksien yksityiskohtaiset muotoilut kehittyivätkin haastatteluja tehdessä. 

Teemahaastattelua kutsutaan puolistrukturoiduksi menetelmäksi sen vuoksi, että yksi 

haastattelun ulottuvuus eli haastattelun aihepiirit ovat kaikille haastatelluille samat 

(Hirsijärvi & Hurme 2000, 48). Muissa teemahaastattelujen muodoissa myös kysymykset 

saattavat olla samoja muodoltaan. Puolistrukturoidun teemahaastattelun voikin sanoa olevan 

jonkinlainen strukturoidun haastattelun ja syvähaastattelun välimuoto.  

Haastatteluaineistojen luotettavuuteen vaikuttaa se, että haastattelija on pohtinut etukäteen 

tarkkaan, miten teemoja voidaan soveltaa ja millaisia jatkokysymyksiä voidaan esittää 

(Hirsijärvi & Hurme 2000, 184). Toimin tällä tavoin ennen haastatteluja ja esitin jokaisessa 

haastattelussa lisää kysymyksiä, joita olin joko ennakkoon valmistellut tai jotka nousivat 

tilanteessa mieleen. 

Haastatteluja tehdessä on tärkeää, että haastattelijan tekninen välineistö on kunnossa, jotta 

äänen laatu on tarpeeksi hyvä (Hirsjärvi & Hurme 2000, 184–185). Toteutin haastattelut 

iPhone 12 -matkapuhelimella, jonka käytettävyyttä nauhurina olin kokeillut etukäteen. 
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Laitoin puhelimen lentotilaan nauhoituksen ajaksi, jotta puhelut ja viestit eivät tulleet läpi 

haastattelun aikana eivätkä siten vaikuttaneet haastatteluun. 

Aineiston luotettavuuden arvioinnin kannalta yksi tapa on se, että havaitsee useamman 

haastateltavan päätyvän samantyyppisiin tuloksiin (Hirsjärvi & Hurme 2000, 186). 

Luotettavuutta voi edistää myös se, että pyytää haastateltavia palauttamaan asioita mieliin 

esimerkiksi lukemalla omia muistiinpanoja ajoilta, jolloin tutkimusaiheeni kannalta 

oleellisia päätöksiä valmisteltiin ja tehtiin. Näin toimin lähettämällä haastateltaville noin 

viikko ennen haastattelua tiiviin ohjeen haastatteluun valmistautumisesta, jossa pyysin muun 

muassa lukemaan sen aikaisia muistiinpanoja, sähköposteja ja viestejä. Useissa 

haastatteluissa nousi esiin myös hyvin samankaltaisia teemoja ja ulottuvuuksia. 

Haastattelujen tekemisessä keskeistä on miettiä myös eettisiä kysymyksiä. 

Haastattelutilanteet ovat luottamuksellisia ja aineiston käyttötarkoituksen sisältävät 

lupaukset täytyy pitää tarkalleen (Kuula & Tiitinen, 2010, 450). Pidin huolen 

tutkimushaastattelujen eettisestä puolesta jo haastattelukutsuissa, joissa avasin 

tutkimusaiheeni, haastateltavan oikeudet aineiston suhteen sekä aineiston 

käyttötarkoituksen.  

Haastatteluja tehdessä on syytä arvioida myös omaa tutkijapositiota sekä mahdollista 

suhdetta haastateltaviin henkilöihin. En tuntenut enkä ollut tavannut haastatelluista 

henkilöistä ketään ennen haastattelua. En myöskään ole ollut ammatillisesti tekemisissä 

ikäihmisten suojeluun liittyvän päätöksenteon tai niiden valmistelun suhteen. 

Yksi mahdollisesti haastattelujen luotettavuuteen liittyvä näkökohta on se, että haastattelut 

toteutettiin keväällä 2022, kun asiat olivat tapahtuneet jo vuonna 2020. Haastatteluja 

tehdessä välittyi, että haastateltavat muistivat hyvin tapahtuneet asiat ja olivat 

valmistautuneet haastatteluihin hyvin, mikä oli omiaan lisäämään haastattelujen 

luotettavuutta. 
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4.3 Aineiston analysointi aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä 
Käsittelen aineistoa aineistolähtöistä sisällönanalyysimenetelmää käyttäen, jossa aineistoa 

tarkastellaan teemoitellen sekä yhtäläisyyksiä ja eroja etsien. 

Sisällönanalyysimenetelmässä ideana on se, että pyritään saamaan tutkittavasta ilmiöstä 

tiivis ja yleistajuinen kuvaus. Sisällönanalyysi on tekstianalyysimenetelmä, jolla etsitään 

tekstin merkityksiä. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 117.) Analysoin sisällönanalyysimenetelmää 

hyödyntäen litteroidun haastatteluaineistoni sekä hankkimani muun kirjallisen aineiston. 

Sisällönanalyysi on menetelmä, jossa yhdistyy eriteltyyn sisältöön sen kontekstin 

analysointi. Sisällönanalyysi auttaa tulkitsemaan tietoa ja sen merkitystä asiayhteydessään. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2018, 120–121.) Aineistolähtöinen sisällönanalyysi perustuu vahvasti 

tutkijan tulkintaan ja päättelyyn. Toki tulkinnan ja päättelyn on johdettava myös 

käsitteellisempään näkemykseen tutkimuskohteesta. Kirjoitin analyysivaiheet 

yksityiskohtaisesti ylös, jotta pystyin seuraamaan oman tulkintani etenemistä. 

Aineistolähtöinen sisällönanalyysi on menetelmä, jolla systemaattisesti analysoidaan 

aineistoa. Aineistoon perehdytään, etsitään pelkistettyjä ilmauksia ja listataan niitä, etsitään 

aineistosta samankaltaisuuksia ja erilaisuuksia, ryhmitellään pelkistetyt ilmaukset ja 

muodostetaan niistä alaluokkia, yhdistetään alaluokat ja muodostetaan niistä yläluokkia ja 

lopuksi etsitään kokonaisuudesta kokoava käsite. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 123.) 

Aineistolähtöinen sisällönanalyysi on käyttökelpoinen menetelmä siihen, että aineistosta 

löydetään oleelliset seikat. 

Sisällönanalyysissä oleellista on karsia tutkimukselle epäolennaista tietoa pois, haarukoida 

aineistosta tutkimustehtävää kuvaava tietoa ja systemaattisesti ryhmitellä oleellinen 

käsiteltäväksi. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä tehdään yhdistelmiä aineistosta 

löytyvistä tutkimuksen kannalta keskeisistä käsitteistä ja vastataan siten tutkimustehtävään. 

Sisällönanalyysissä oleellista on tulkinta ja päättely. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 123-125.) 

Aloitin sisällönanalyysin kuuntelemalla tekemäni haastattelut nauhalta ulkoillessani ja 

myöhemmin vielä luin litteroidut aineistot läpi. Tämän jälkeen siirryin tekemään 

teemoittelua hyödyntäen NVivo-ohjelmaa. Teemoittelin NVivo-ohjelmaa hyödyntäen 

aineistosta oleellisia nostoja tiettyjen tutkimukseni kannalta keskeisten käsitteiden alle. Tällä 

menetelmällä sain hyvän kuvan siitä, millaiset asiat nousivat haastatteluissa, millaiset 

ilmaukset toistuivat sekä toisaalta sain käsityksen siitä, missä asioissa oli eroavaisuuksia. 

Tässä tutkimuksen vaiheessa tuli huomattavasti tarvetta aineistolähtöiselle 
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sisällönanalyysimenetelmälle ominaiselle tutkijan päättelylle ja tulkinnalle, koska 

haastateltavat eivät useinkaan puhuneet asioista juuri niillä käsitteillä, joita käytän 

tutkimuksessani, vaikka tulkintani mukaan puhuivat samoista asioista.  

Kun olin teemoitellut aineistoa tiettyjen käsitteiden alle, tutustuin aineistoon tarkemmin 

näiltä osin. Siinä vaiheessa rajasin vielä ulos sellaisia osioita aineistosta, joiden en katsonut 

olevan lopulta relevantteja tutkimuksen analyysin näkökulmasta. Rajasin siis noin 120 sivun 

laajuisesta haastatteluaineistosta huomattavan määrän aineistoa pois pyrkien löytämään 

haastatteluista olennaiset. Pois rajaamani asiat olivat pääasiassa sellaisia, jotka eivät 

liittyneet suoraan ikäihmisten suojeluun liittyvään päätöksentekoon tai valmisteluun, vaan 

yleisemmin COVID-19-epidemiatilanteeseen ja siihen liittyvään päätöksentekoon. Jouduin 

rajaamaan jonkin verran aineistoa myös turvatakseni haastateltavien anonymiteetin 

säilymisen. Tätä vaihetta, jossa aineistosta karsitaan tutkimuksen näkökulmasta 

epäoleellinen pois, kutsutan pelkistämiseksi eli redusoinniksi (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 

123). 

Kun olin teemoitellut aineiston tarkoin ja tehnyt rajaustyötä, tutustuin aineistoon vielä 

tarkemmin ja tein yläteemojen alla lisää teemoittelua, jonka tavoitteena oli aikaansaada 

käsitys siitä, mitä mistäkin teemasta haastateltavat sanoivat. Tein tätä varten erilaisia 

taulukoita, joiden avulla pelkistin alkuperäisilmaukset, tein pelkistyksille alaluokat sekä 

luokittelin asiat alaluokkiin, yläluokkiin ja pääluokkiin (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 125-126). 

Kaiken kaikkiaan tein aineistolleni viisi yläteemaa: Päätöksenteko ja päätöksenteon 

prosessuaaliset tekijät, päätöksentekoa rajoittaneet tekijät, toimintaympäristö, varautuminen 

ja päätöksenteon oikeudenmukaisuus. Näiden viiden yläteeman alle tein yhteensä 28 

alateemaa ja niistä kullekin pelkistetyt lausumat.  

Näiden lisäksi tein vielä erillisen tiedoston, johon kirjasin ylös aineistosta nousseita 

avainsanoja tai -lauseita aineiston analyysiä ja tulkintaa varten. Nämä olivat sellaisia 

ilmaisuja, jotka toistuivat aineistossa ja jotka katsoin relevanteiksi tulosten tulkintaa 

ajatellen. Näitä tein yhteensä 27 kappaletta.  

Aineistolähtöisen sisällönanalyysin ajatuksena on yhdistellä käsitteitä ja saada siten 

vastauksia tutkimustehtävään tekemällä tulkintaa ja päättelyä (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 

127). Toteutin tämän hyödyntämällä yllä mainittuja taulukkoja. 
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Aineistolähtöiselle sisällönanalyysille ominainen osa prosessia on abstrahointi, jossa 

empiirinen aineisto kuten haastatteluaineisto käsitellään yhdessä teoreettisten käsitteiden 

kanssa. Tämän jälkeen tulososiossa esitetään empiirisestä aineistosta muodostunut 

käsitteellinen järjestelmä tai aineistoa hyvin kuvailevat teemat sekä luokitteluista nousseet 

käsitteet, kategoriat ja niiden sisällöt (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 127.)  

Koska on kyse aineistolähtöisestä analyysimenetelmästä, jäsentyi tavat luokitella ja 

järjestellä teemoja eri kategorioihin koko analyysiprosessin ajan. Aineistolähtöisyydestä 

johtuen etukäteen ei voinut tietää millä tavoin aineisto on jäsenneltävä (Tuomi & Sarajärvi, 

2018, 127.)  

 

4.4 Tutkimuksen luotettavuuden ja eettisyyden arviointia 
Laadullisessa tutkimuksessa kaikki tieto on tietyssä mielessä subjektiivista eikä mitään 

absoluuttista totuutta voida löytää, koska muun muassa tutkijan positio, ymmärrys ja 

valinnat vaikuttavat tutkimuksen tuloksiin ja johtopäätöksiin (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 25). 

Esimerkiksi tutkimuksessani vaikuttaa se, keitä olen päättänyt haastatella, mitä olen heiltä 

kysynyt, mitä muuta aineistoa olen kerännyt ja millä menetelmin aineistoani haastattelen.  

Tutkimuksen luotettavuuden yhteydessä käytetään usein käsitettä reliabiliteetti. 

Relibialiteetin kannalta keskeistä on, että havaintoja tehdessä ja aineistoa analysoitaessa 

toimitaan johdonmukaisella ja tarkalla tutkimusotteella. Tutkimuksen toimintatapoja, kuten 

luokittelutapaa ja analyysimenetelmää ei voi vaihtaa kesken tutkimuksen (Ronkainen ym., 

2011, 132.) Tutkimuksen reliabiliteetin näkökulmasta tutkimus on tehtävä siis 

systemaattisesti ja virheet minimoiden ja noudatellen johdonmukaisesti samanlaisia 

tutkimustapoja (Ronkainen ym., 2011, 133). 

Toinen keskeinen käsite tutkimuksen luotettavuuden näkökulmasta on validiteetti, jolla 

tarkoitetaan tutkimuksen pätevyyttä eli sitä, miten hyvin tutkimus itse asiassa kuvaa 

tutkittavaa ilmiötä. Jotta tutkimuksen validiteetti on korkealla tasolla, on tutkimuksessa 

noudateltava sisäisesti loogista ja johdonmukaista toimintatapaa. Yksi validiteetin mitta on 

se, miten hyvin tutkimuksen tulokset ovat siirrettävissä tutkimuksen yhteydestä toisen 

tutkimuksen yhteyteen (Ronkainen ym., 2011, 129-130.) 

Ylipäätään validiteetti on käsite, joka kuvaa tutkimuksen laatua ja sitä, onko tutkimus 

toteutettu tieteen yleisten kriteerien näkökulmasta pätevällä tavalla. Tutkimuksen on 
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kuvattava pätevästi ilmiötä, jota on tutkittu. Tutkittavan asian ja tutkimustulosten väliltä on 

löydyttävä looginen yhteys (Ronkainen ym., 2011, 130-131.) 

Tutkimuksen luotettavuutta voi tarkastella monin eri tavoin. Totuutta ja objektiivisuuttakin 

voi tarkastella erilaisista katsantokannoista. Puhutaan niin sanotuista totuusteorioista, joita 

on neljä: Totuuden korrespondenssiteoria, totuuden koherenssiteoria, pragmaattinen 

totuusteoria ja konsensukseen perustuva totuusteoria. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 158-159.) 

Korrenspondenssiteoriassa lähdetään siitä, että väite on totta vain, jos väite on 

yhdenmukainen todellisuuden kanssa. Koherenssiteoriassa väitteen voi katsoa olevan totta, 

jos se on yhdenmukainen muiden jo todeksi todettujen väitteiden kanssa. Pragmaattisessa 

totuusteoriassa taas väitteen katsotaan olevan totta, jos se toimii ja jos se on hyödyllinen. 

Konsensukseen perustuvassa totuusteoriassa totuus määrittyy yhdessä sopimalla ja 

päättämällä. Korrespondenssiteoria ja koherenssiteoria ovat yleisiä lähestymistapoja 

luonnontieteissä, kun taas pragmaattinen totuusteoria ja konsensukseen perustuva 

totuusteoria ovat yleisempiä laadullisessa tutkimuksessa (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 159-

160.) 

Totuuden lisäksi keskeinen käsite laadullisessa tutkimuksessa on luotettavuus. Aiemmin 

kuvasin laadullisen tutkimuksen luotettavuuden yhteydessä esitetyn, että validiteetti ja 

relibialiteetti ovat keskeisiä käsitteitä. Tähän lähestymistapaan ei suhtauduta kritiikittömästi, 

vaan näiden käsitteiden käyttöä on myös kritisoitu sen vuoksi, että kyseiset käsitteet ovat 

syntyneet kvantitatiivisen tutkimuksen piirissä ja vastaavat kvantitatiivisen tutkimuksen 

tarpeita (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 160).  

Tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa keskeistä on kokonaisuus ja sisäinen 

johdonmukaisuus. On ymmärrettävä mitä on tutkimassa ja minkä takia, miksi tutkimus on 

omasta mielestä tärkeä ja millaisia oletuksia tutkijalla on aiheesta ollut, miten aineiston 

keruu on toteutettu, millä perusteella haastateltavat on valittu ja miten monta heitä on, 

millainen on ollut tutkimuksen aikataulu ja miten tutkimusaineisto on hankittu ja analysoitu 

(Tuomi & Sarajärvi, 2018, 163-164.) Aivan oleellista kaikessa tutkimustyössä on kirjoittaa 

auki punnittuine perusteluineen kaikki valinnat, joilla tarkoitetaan niin asioita, joita on 

päätetty tehdä kuin asioita, jotka on päätetty jättää tekemättä. Kun tämän prosessin hoitaa 

huolella, tulee tutkimustuloksista myös uskottavampia ja helpommin ymmärrettäviä. 

Reliabiliteetin ja validiteetin käsitteitä kritisoidaan toisestakin näkökulmasta. Laadullisessa 

tutkimuksessa ajatus siitä, että tutkija voi päästä käsiksi objektiiviseen totuuteen ja 
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todellisuuteen, ei ole ongelmaton. Lisäksi reliabiliteetin ja validiteetin käsitteitä laadullisessa 

tutkimuksessa kyseenalaistaa se, että niiden tausta on määrällisessä tutkimuksessa ja 

mittaamisessa (Hirsjärvi & Hurme, 2009, 185.) 

Tutkimuksen tekemiseen liittyy aina myös merkittäviä eettisiä kysymyksiä, jotka on otettava 

huomioon. Yksi eettinen näkökulma liittyy tutkimusaiheen valintaan. Kun tutkimusaihetta 

valitaan, on aina pohdittava, että kenen ehdoilla tutkimusaihe valitaan ja miksi juuri se aihe 

on valittu (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 153-154.) Oma aiheeni valikoitui oman mielenkiintoni 

kautta siksi, että katsoin sen olevan yhteiskunnallisesti merkityksellinen, mutta myös 

hallintotieteellisesti kiinnostava.  

Yksi oleellinen eettinen kysymys on tutkittavien henkilöiden suojaan liittyvä kysymys. 

Tutkijan velvollisuus on kertoa aina osallistujille tutkimuksen tavoitteet, millaisin 

menetelmin tutkimus toteutetaan sekä se, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. 

Lisäksi tutkimukseen osallistuneilla on aina mahdollisuus keskeyttää osallistuminen ja 

kieltää jälkikäteen itseään koskevan aineiston käyttäminen. Tutkimukseen osallistumisesta 

ei saa aiheutua vahinkoa tutkittavalle henkilölle ja kaikki tutkimustyöhön liittyvä on 

luottamuksellista. Myös tutkimukseen osallistuvien anonymiteetistä on huolehdittava, ellei 

muuta ole sovittu (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 155-156.) Olen sopinut haastateltavieni kanssa, 

että turvaan heidän anonymiteettinsä parhaalla mahdollisella tavalla.  

Lisäksi on tiettyjä rajoitteita tutkittavien henkilöiden suhteen. Tutkijan ja tutkittavan välillä 

ei saa olla sellaista riippuvuussuhdetta, joka vaikuttaisi oleellisesti tietojen antamisen 

vapaaehtoisuuteen. Tiedon antamisen on perustuttava aina vapaaehtoisuuteen (Eskola & 

Suoranta, 2005, 55.) Tällaista ei tilanteessani ole, koska en tunne henkilökohtaisesti yhtään 

haastateltavaa eikä minulla ole ammatillistakaan yhteyttä heihin. 
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5 Tutkimustulokset 
Tutkimushaastatteluissani keskityttiin päätöksenteon, päätösprosessien, päätöksenteon 

rajoitteiden, toimintaympäristön ja varautumisen teemoihin. Tarkoitukseni on saada 

aineistosta vastauksia tutkimuskysymykseeni eli siihen, että mitkä tekijät rajoittivat 

ikäihmisten suojeluun liittyvää päätöksentekoa COVID-19-epidemiatilanteessa vuonna 

2020. Tutkimukseni keskeiset käsitteet ovat rationaalinen päätöksenteko, päätöksenteon 

rajoitettu rationaalisuus, päätöksentekoympäristö, päätösprosessi ja oikeudenmukaisuus. 

Haastattelukysymykset liittyivät haastateltavien kokemuksiin ja näkemyksiin siitä, millaista 

valmistelu ja päätöksenteko olivat COVID-19-epidemiatilanteessa vuonna 2020, millaisessa 

päätöksentekoympäristössä toimittiin, miten COVID-19-pandemian ensi merkkeihin 

reagoitiin sekä siihen, miten haastateltavat olivat itse kokeneet päätöksenteon onnistumisen. 

Haastatteluissa nousi esiin valmistelutyön ja päätöksenteon oikeudellisten, hallinnollisten ja 

prosessuaalisten näkökulmien lisäksi vahvasti oikeudenmukaisuuden näkökulma. Erityisesti 

keskityin haastatteluissa ikäihmisten suojelua koskevaan päätöksentekoon ja eritoten 

maaliskuun 2020 aikana tapahtuneeseen päätöksentekoon. 

Olen anonymisoinut haastateltavat. Käytän heistä tässä luvussa ilmaisuja H1, H2, H3, H4, 

H5 ja H6. Haastatellut henkilöt edustivat kansallisen tason toimijoita, kuten pandemian 

hallintaan osallistuneita ministeriöitä ja niiden alaisia virastoja. Haastateltavista kolme toimi 

eri organisaatioiden johtotehtävissä ja kolme eri organisaatioiden asiantuntijatehtävissä. He 

kaikki osallistuivat COVID-19-epidemiatilanteessa keskeisesti päätöksenteon valmisteluun 

eri tavoin. Haastatelluista henkilöistä osa toimi virkamiehenä lainvalmistelussa, osa 

asiantuntijatehtävissä ja osa päätöksentekoa tukevissa tehtävissä. Käytän tutkimuksessa 

heistä yllä mainittuja ilmaisuja enkä avaa heidän asemiansa enempää haastateltavien 

anonymiteetin turvaamiseksi. 

Luvussa 5.1 kuvataan haastateltavien näkemyksiä päätöksentekoon ja päätösprosesseihin 

COVID-19-epidemiatilanteessa erityisesti ikäihmisten suojeluun liittyviin nimenomaisiin 

päätöksiin. Luvussa käsitellään päätöksenteon epämuodollistumista, hallituksen 

päätöksentekohalukkuutta, päätöksenteon peruslähtökohtia ja sen vaikutusta 

valmistelutyöhön sekä kansainvälisten tietojen vaikutuksia päätöksentekoon. 

Luvussa 5.2 kuvataan sitä, mitkä tekijät haastateltavien näkemyksien mukaan rajoittivat 

päätöksentekoa COVID-19-epidemiatilanteessa erityisesti ikäihmisten suojelun osalta, 

mutta yleisemminkin. Luvussa käsitellään oikeudellisten reunaehtojen ja ylimpien 
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laillisuusvalvojien kannanottojen asettamia rajoitteita, valmisteluun liittynyttä poliittista 

painetta, virkavalmistelun jäämistä sivuun alkuvaiheessa, henkilöstön kuormittuneisuutta ja 

henkilöstöresursseja sekä hallinnon siiloutumista ja epäselviksi koettuja toimivaltasuhteita. 

Luvussa 5.3 kuvataan sitä, millaisessa päätöksentekoympäristössä toimittiin etenkin 

keväällä 2020. Luvussa käsitellään tietopohjan puutteellisuuteen liittyviä kysymyksiä, 

tilanteiden nopeiden muutoksien vaikutuksia valmisteluun ja päätöksentekoon, valmisteluun 

liittynyttä kiirettä sekä kovaa painetta.  

Luvussa 5.4 käsitellään COVID-19-epidemiaan varautumiseen liittyviä kysymyksiä. 

Luvussa käsitellään sitä, miten vasta aika myöhäisessä vaiheessa tullut tieto koronaviruksen 

vaarallisuudesta ikäihmisiin vaikutti varautumiseen liittyvään valmistelutyöhön, mikä 

merkitys vanhoilla pandemiasuunnitelmilla oli, miten kansainväliset verkostot helpottivat 

varautumista sekä sitä, miten konkreettista valmistelua tehtiin. 

Luvussa 5.5 käydään läpi haastateltujen näkemyksiä päätöksenteon oikeudenmukaisuuteen 

liittyvistä näkökohdista erityisesti ikäihmisten suojeluun liittyvien kysymyksien osalta. 

Luvussa käsitellään sitä, miten haastatellut näkivät ikäihmisiin kohdistuneet rajoitustoimet 

oikeudenmukaisuusnäkökulmasta, millaisia seurauksia ikäihmisten suojelun 

epäonnistumisella olisi ollut, miten viranomaisviestinnän velvoittavuus nähtiin sekä sitä, 

millaisia sosiaalisia vaikutuksia rajoitustoimenpiteillä oli. 

Tämän luvun alaluvut vastaavat jokainen osaltaan tutkimuskysymykseen muodostaen eheän 

kokonaisuuden. Tuloksia tarkastellaan päätösteorian, rationaalisen päätöksenteon, 

päätöksentekoympäristön, päätöksenteon rajoitetun rationaalisuuden, proseduraalisen 

rationaalisuuden sekä oikeudenmukaisuusteorian näkökulmista. 

Näiden seuraavaksi esittämieni teemojen kautta pyrin avaamaan sitä, mitkä asiat rajoittivat 

ikäihmisten suojeluun liittyvää päätöksentekoa COVID-19-epidemiatilanteessa vuonna 

2020. Seuraavissa luvuissa yhdistetään haastattelemieni henkilöiden näkemyksiä sekä 

teoriakirjallisuudesta ja asiakirja-aineistosta nousevia asioita. Kaikki näkemykset, 

kokemukset ja mielipiteet eivät yhdistä jokaista haastateltua ja joissain teemoissa tuli 

hajontaa enemmän kuin toisissa. 
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5.1 Päätöksenteko ja prosessuaaliset tekijät 
Ensimmäinen aineistosta noussut kategoria koski päätöksenteon prosessuaalisia tekijöitä. 

Päätöksenteolle ja valmistelulle asetti rajoitteita osaaminen valmiuslaista ja 

tartuntatautilainsäädännöstä ja päätöksenteon epämuodollistuminen. Päätöksentekoon 

vaikutti myös poliittisten päätöksentekijöiden päätöksentekohalukkuus ja poliittinen 

vastuunkanto, keskittyminen ikäihmisten suojeluun, ajattelutapa, jossa tehtiin mieluummin 

liikaa kuin liian vähän sekä kansainväliset sopimukset ja sääntely. Käyn seuraavaksi 

tarkemmin läpi, miten nämä aineistossa muotoiltiin, ja millaisia tulokset mielestäni ovat 

keskeisten käyttämieni teorioiden ja käsitteiden näkökulmasta. 

Päätöksentekoa ja päätösprosesseja rajoittivat monet asiat COVID-19-epidemiatilanteessa 

vuonna 2020. Toisaalta päätöksentekoa on pidetty onnistuneena monilta osin vaikeista 

olosuhteista huolimatta.  

Taulukko 1. Aineistosta esiin nousseet tekijät päätöksenteossa 

Aineistosta esiin nousseet tekijät päätöksenteossa 
Riskiryhmien suojelu  Riskiryhmien suojelu nostettiin perusajatukseksi. 

Kaikki mahdolliset toimet haluttiin tehdä. 
Epämuodollistunut päätöksenteko Ministerit ja heidän esikunnat valmistelivat alussa 

kokoukset ilman virkavalmistelua. Hallituksen 
johdolla oli vahvaa päätöksentekohalua, joka edisti 
asioita, mutta johti myös tavanomaisen valmistelun 
ja virkavalmistelun sivuuntumiseen. 

Osaamisen puute Harvalla oli käsitystä valmiuslaista ja 
prosessuaalisista kysymyksistä uudenlaisessa 
tilanteessa. 

Kansainvälinen ohjaus WHO:n arvioihin luotettiin. 
 

Kriisiolosuhteissa päätöksenteko muuttuu nopeatempoisemmaksi. Kuusisto (2005) 

muistuttaa, että kun siirrytään nopeatempoiseen päätöksentekoon, on korostuneen tärkeää 

seurata tilannetta ja löytää nopeasti omat operaatiomahdollisuudet. Tähän kuuluu omien 

toimintamahdollisuuksien miettiminen ja käytettävissä olevien keinojen soveltamiseen 

liittyvä osaaminen sekä luotettavien tilannetietojen saaminen ja kyky rakentaa tilanteeseen 

jokin sopiva mallinnus (2005, 66.) Tähän päätöksenteossa selkeästi pyrittiin toimimalla 

nopeasti ja sivuuttamalla tavanomainen virkavalmistelu.  

Pandemian alkuvaiheessa haastateltavat kuvasivat päätöksenteon valmistelun 

epämuodollistuneen. Moni keskeinen päätös tapahtui hallituksen neuvotteluissa ilman 

virkavalmistelua. Valmistelua ja neuvottelua siirtyi myös virkavalmistelusta ministerien 

erityisavustajien välisiin keskusteluihin. Ikäihmisten suojeluun liittyvässä päätöksenteossa 
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vuonna 2020 erityistä huomiota saa 16.3.2020 hallituksen neuvotteluissa tehdyt päätökset 

sekä siihen liittyvä valmistelutyö. Valtioneuvosto linjasi silloin muun muassa siitä, että 

vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköihin kielletään ja että 

toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden 

ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (Yhteenveto hallituksen linjaamista 

toimenpiteistä, 16.3.2020, Valtioneuvosto).   

Tuona päivänä tehdyt mittaluokaltaan merkittävät päätökset tapahtuivat poikkeuksellisen 

valmistelutyön kautta käytännössä ilman tavanomaista virkavalmistelua.  

 

”Niin, siis ne olivat hyvin pitkälle molemmat neuvottelut mutta varsinkin tää sitten tää 16.3. 

jälkimmäinen neuvottelu, niin ministereiden itsensä kautta heidän omien esikuntiensa 

organisoimia, suunnittelemia kokouksia. Eli siis ihan oikeasti mitään virkamiesvalmistelua 

siihen valtioneuvoston 16.3. kokoukseen ei ollut pyydetty eikä myöskään tehty”(H1) 

 

Tätä tulkintaa puoltaa se, että tehtyäni Sosiaali- ja terveysministeriölle tietopyynnön tätä 

istuntoa koskevista asiakirjoista, sain vastauksen, jossa kerrottiin, että STM:n hallussa ei ole 

virkavalmisteluun perustuvia asiakirjoja. Kaksi ministeri Krista Kiurun laatimaa 

virkavalmisteluun perustumatonta asiakirjaa löytyi (Liite 2). Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitokselta vastaavaan tietopyyntöön vastattiin siten, että asioita on käsitelty vain suullisesti 

päättävien viranomaisten kanssa. Tämä on merkityksellinen tieto yhtäältä sen vuoksi, että 

tavanomaisesti merkittävät päätökset päätetään valtioneuvoston yleisistunnossa, ei 

hallituksen neuvotteluissa ja toisaalta sen vuoksi, että tavanomaisessa tilanteessa merkittävät 

päätökset perustuvat virkavalmisteluun ja -esittelyyn. 

Ylimmät laillisuusvalvojat ottivat hallituksen valmisteluun ja päätöksentekoprosesseihin 

kantaa. Oikeuskansleri Tuomas Pöystin mukaan päätökset olivat syntyneet kiireessä 

poliittisina linjauksina hallituksen neuvotteluissa ja kehotti hallitusta siirtymään 

virkavalmisteluun ja paremmin dokumentoituihin menettelyihin (OTKES, 2021, 39).  

Myös eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin antoi aiheeseen liittyen kriittisen 

ratkaisun koskien rajoitusten lainmukaisuutta. Tarkemmin ratkaisu koski eduskunnan 

oikeusasiamiehelle tulleita kanteluita, jotka koskivat eritoten Sosiaali- ja terveysministeriön 

20.3.2020 antamia ja 16.4.2020 muuttamia ohjeita (EOAK, 2020, 27–29.) Huomioitavaa on 
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kuitenkin, että nämä mainitut ohjeet noudattelivat samoja sanamuotoja kuin hallituksen 

neuvotteluissa 16.3.2020 tehdyt virkavalmisteluun perustumattomat poliittiset linjaukset.  

Voi siis sanoa, että ikäihmisten suojeluun liittyvää päätöksentekoa vuonna 2020 ylimpien 

laillisuusvalvojien kannanotot eivät alkuvaiheessa varsinaisesti rajoittaneet, mutta 

myöhemmässä vaiheessa ne alkoivat rajoittaa siten, että hallituksen oli siirryttävä 

tavanomaiseen virkavalmisteluun ja paremmin dokumentoituihin menettelyihin 

epämuodollistuneen päätöksenteon sijaan. Tällainen jälkikäteisarviointi on ymmärrettävää 

eduskunnan oikeusasiamiehen roolin osalta, koska eduskunnan oikeusasiamies arvioi asioita 

kantelujen pohjalta, mutta on epäselvää, että miksi oikeuskansleri ei puuttunut 

valtioneuvoston tapaan tehdä päätöksiä jo aikaisemmassa vaiheessa. Oikeuskansleri on 

kuitenkin osallistunut vakiintuneen käytännön mukaisesti hallituksen neuvotteluihin 

(Finlex. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvoston oikeuskanslerin ja 

eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta. 1.4.2022). On perusteltua olettaa, että 

oikeuskansleri oli läsnä myös maaliskuun puolenvälin hallituksen neuvotteluissa. 

Maaliskuun 2020 puolivälissä elettiin jo selkeästi kriisiaikaa. Maailman terveysjärjestö 

WHO julisti 11. maaliskuuta COVID-19-epidemian globaaliksi pandemiaksi. Tasavallan 

presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta (TP-

UTVA) käsittelivät 13. maaliskuuta poikkeusolojen toteamista ja tasavallan presidentti esitti 

jo näkemyksensä, että poikkeusolojen tunnusmerkistö täyttyy. Valtioneuvoston yleisistunto 

puolestaan totesi maassa vallitsevan poikkeusolot 16. maaliskuuta. (OTKES, 2021, 17–18.) 

On hyvä muistaa, että kriisitilanteissa kriisipäätöksentekoon ajautumista voi pitää myös 

ongelmallisena. Silloin pakon edessä muotoutuu toimintatavaksi usein improvisointi ja 

reagointi, joiden tuloksena sattuu helposti poliittisia ja hallinnollisia virheitä. Niiden 

seuraukset voivat olla vakavia. (Haukkala, 2020, 282.) Tässä tapauksessa on selvää, että 

ainakin hallinnollisia virheitä tapahtui, mihin myös oikeuskansleri ja eduskunnan 

oikeusasiamies ovat kiinnittäneet huomiota. Kuvatunlainen päätöksentekoympäristö haastoi 

päätöksenteon rationaalisuutta ja mahdollisesti rajoitti sitä. 

Valmistelutyöhön ja päätöksentekoon liittyen 16.3.2020 hallituksen neuvotteluun on 

kuitenkin myös toisenlaista tulkintaa. Osa haastatelluista katsoo, että jonkinlaista 

virkavalmistelua on myös tapahtunut, vaikka yksi haastatelluista totesikin, että poliittisen 

keskustelun kautta tapahtui myös muutoksia pohjaesityksiin. 
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”No, siihen tietysti valmisteltiin ihan virkapohjalta sitä esitystä, että millä tavalla se tulisi 

tehdä se suojautuminen ja nämä mahdolliset vierailut. Ja siinähän tietysti se lakiperusta on 

se, että näillä yksiköillä on mahdollisuus tehdä niitä päätöksiä vierailukiellosta 

terveysturvallisuuteen vedoten tai jos se katsotaan tarpeelliseksi hoidettavien terveyden 

suojaamiseksi. Ja tietysti siltä pohjalta se tehtiin. Ja kyllähän siinä sitten tietysti poliittisen 

keskustelunkin kautta ja päätöksenteon kautta, niin varmaan sanoitukseen ja 

ilmaisumuotoonkin tuli jonkun verran sitten muutoksia.” (H3) 

 

On mahdollista, että jonkinlaista valmistelua tehtiin virkapohjaltakin, mutta selvää on, ettei 

menettely ollut tavanomainen. Jos jonkinlaista virkavalmistelua tehtiin, ei sitä ainakaan ole 

dokumentoitu asianmukaisesti sosiaali- ja terveysministeriössä.  

Yksi haastatelluista muistuttaa myös siitä, että lopulta päätökset tekivät toimivaltaiset 

viranomaiset, joilla oli myös mahdollisuus toimia toisin. Toimivaltaisella viranomaisella voi 

kuitenkin olla korkea kynnys tehdä merkittävästi erilaisia päätöksiä kuin valtioneuvosto on 

aiemmin tehnyt, ottaen huomioon etenkin tilanteen vakavuus ja asioiden huomattava 

julkisuus. Tulkitsen tällaisen tilanteen tosiasiallisesti rajoittaneen toimivaltaisen 

viranomaisen päätöksenteon rationaalisuutta ja mahdollisuuksia toteuttaa itsenäistä 

harkintaa päätöksenteossa. 

 

”Loppujen lopuks ne päätöksethän joutu tekee sitten toimivaltaset viranomaset, koska se on 

se, miten se toimii Suomessa. Ja ne ois voinut päättää toisin, jos he ois katsonut, että 

valtioneuvosto on väärässä.” (H2) 

 

Yksi erityistyyppi suomalaiselle kriisiajattelulle on se, että kansainväliset kriisit eivät 

kosketa Suomea (Forsberg & Pursiainen, 2003, 26). Siksi onkin mielenkiintoista, että 

tällainen lähestymistapa on ollut tunnistettavissa myös COVID-19-epidemiatilanteen 

alkuvaiheessa, kun tartuntoja ei ollut vielä Euroopassa. 

Myöhemmässä vaiheessa helmi-maaliskuussa päätöksentekoa ja valmistelua ohjasivat 

kuitenkin COVID-19-epidemiatilanteessa ikäihmisten suojeluun liittyen erityisesti Italiasta, 

Tanskasta ja Ruotsista saadut tiedot siitä, että COVID-19 on vaarallinen ikäihmisille ja 
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muille riskiryhmille. Perusajatuksena valmistelutyössä ja päätöksenteossa oli siis suojella 

ikäihmisiä.  

 

”Mutta se perusajatushan oli se, että ne kaikki toimet, joita pystytään tekemään, että voidaan 

suojella näitä riskiryhmäläisiä ja ikääntyneitä, niin toki se oli se perusajatus siinä.” (H3) 

”Ja se, että se tieto siitä, että se on se kriittisin porukka, niin me saatiin ihan läpi koko 

yhteiskunnan hyvin nopeasti oikeastaan aikaiseksi. Ja varmasti siis nämä vierailukiellot ja 

muut, jotka sittemmin on tietysti todettu, että ne ei ollut ihan lainmukaisia, niin suojeli aika 

merkittävästi sen, ettei sinne laitoksiin tullut näitä epidemioita.” (H6) 

” Ja meillä oli sillon jo siis ennakkotietoja Ruotsista, vaikka se tilanne ei vielä sillon täysin 

Ruotsissa mennyt hirveen huonoksi niin meillä oli ennakkotietoa sieltä niistä 

vanhuslaitoksista, että he on hyvin vakavassa tilanteessa. Ja sillon tavallaan se velvoite 

suojella välitöntä suojella ihmisiä välittömältä kuoleman ja vakavan sairastumisen riskiltä 

niin meni yli sitten niitten muiden oikeuksien tässä asiassa ----- Siis seurattiin niitä virallisii 

tietoja hyvinkin tarkkaan ja Tanskassa alko näyttää siltä, että vähiten tapausmäärät nousee. 

Ja me laskettiin, että me ollaan pari viikkoa jäljessä heitä ja että meillä on ehkä vielä 

mahollisuus tavallaan katkasta tää kasvukäyrä, jos ollaan riittävän nopeita ja saadaan 

riittävän laajat päätökset. Käytiin. Itse asiassa me kyllä ei luultu, että se olis niin tehokasta, 

kuin se oli. Nehän osottautu huomattavan paljon tehokkaammiks ne keinot, kun mitä 

kuviteltiin. Ja ihmisethän noudatti niitä ihan älyttömän siis tunnollisesti.” (H2)  

 

COVID-19-kriisissä valtioiden välillä ikäihmisten ja vanhusten palveluasumisen piirissä 

olleiden ihmisten kuolleisuudessa on ollut huomattavia eroja. Huomattava määrä COVID-

19-kuolemista tapahtui yli 70-vuotiaille ja vanhusten palveluasumisen piirissä olleille 

ihmisille. Erityisesti tauti levisi paikoissa, joissa oli riittämättömästi henkilökohtaisen 

suojautumisen välineitä, kuten kasvomaskeja. Asiaa koskevalla päätöksenteolla on ollut 

huomattava merkitys kuolintapauksien suhteen. (Altman, 2020, 28.) Näin oli myös 

Suomessa ikäihmisten suojeluun liittyvän päätöksenteon osalta. Suomen tiukat 

rajoitustoimet johtivat mahdollisesti esimerkiksi Ruotsia huomattavasti pienempään 

kuolleisuuteen yleisesti ja erityisesti ikäihmisten osalta.  
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Voi siis sanoa, että tietopohjalla COVID-19-viruksesta ja sen vaikutuksista ikäihmisiin oli 

merkittävä ohjausvaikutus päätöksentekoon ja valmistelutyöhön. Tietopohjalla onkin selkeä 

merkitys siinä, miten hyvin kyetään tekemään rationaalisia, punnittuja päätöksiä. Vahva 

tietopohja on keskeinen osa hyvää päätöksentekoympäristöä. 

Haastatteluaineistosta ja dokumenteista ei nouse esiin, että vaihtoehtoisia skenaarioita, joissa 

ikäihmisten suojelua ei olisi asetettu ykköstavoitteeksi, olisi pohdittu. Vaihtoehtoisten 

skenaarioiden pohdinta on kuitenkin keskeinen edellytys päätöksenteon rationaalisuudelle 

(Simon 1979, 103). 

Rationaalisuudella on päätöksenteossa eri muotoja. Rationaalisuuden yhteydessä puhutaan 

myös rationaalisuuden pragmaattisesta muodosta, jota kutsutaan realistiseksi 

rationaalisuudeksi. Realistinen rationaalisuus tunnistaa rutiinien ja päätöksenteon 

apuvälineiden arvon, kuten myös ihmisen ymmärryksen ja tiedon alustavuuden asettamat 

rajoitteet. (Rousseau, 2020, 415.) Maaliskuussa 2020, kun tehtiin ensimmäisiä merkittäviä 

rajoitustoimenpiteitä, kuten ikäihmisten suojeluun liittyviä päätöksiä, oli tiedot kuitenkin 

vielä hyvin alustavia. Se asetti päätöksenteon rationaalisuudelle rajoitteita.  

Toinen merkittävästi päätöksentekoa ohjannut asia oli poliittinen päätöksentekohalukkuus, 

jota haastateltavat ovat tulkinneet keskenään hiukan eri tavoin. Osa vastanneista oli vahvasti 

sitä mieltä, että kyse oli nimenomaan halukkuudesta tehdä päätöksiä, osa näkee asian 

myönteisessä mielessä poliittisena ohjauksena ja osa puhuu asiasta vastuun kantamisesta. 

Tulkitsen tämän kaltaisen poliittisen päätöksentekohalukkuuden vaikuttavan 

päätösprosesseihin ainakin jouduttamalla niitä, mutta toisaalta rajoittamalla erilaisia 

toimintavaihtoehtoja.  

 

”No, tietysti siinä oli paljon toimeliaisuutta ja myös sitten sellaista 

päätöksentekohalukkuutta ja osinhan päätökset on tehty pitkälti poliittisestikin.” (H3) 

”Mutta väitän kyllä, että ei me oltas niin tehokasta ja yhteiskuntaa kokonaisuutena sekä 

sitouttanutta että sitten tätä epidemian torjunnan vaikuttavuutta saanutta työskentelyä 

pystytty tekemään sillon keväällä siinä nopeassa tilanteessa, jos ei meidän ylimmällä 

poliittisella johdolla pääministeri mukaan lukien olisi ollut niin voimakas se heidän 

ohjauksensa tähän asiaan.” (H1) 
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”Meillä tietysti sitten on tällä kertaa sellanen poliittinen johto, joka myös on halunnut ja 

pystynyt ottamaan vastuuta päätöksenteosta. Kyllähän meillä tietysti koko ajan aika tiiviisti 

ministeriö oli sitte mukana siinä. Ja tietenkin, kun ne kaikki ohjeistukset on ministerin 

allekirjottamia, niin tietenkin on tiiviisti mukana siinä.” (H5) 

 

Suomessa kriisiaikaisen päätöksenteon kannalta leimallista on se, että sitä hallitsevat sota-

aikaiset kokemukset. Kriisitilanteissa korostuu johtajakeskeinen päätöksenteko. (Forsberg 

& Pursiainen, 2003, 26.) Tämäkin on ollut tunnistettavissa selkeästi COVID-19-

epidemiatilanteessa, kun erityisesti tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri 

Sanna Marin ovat profiloituneet julkisessa keskustelussa. Ylimmän valtionjohdon vahva 

rooli nousee esiin myös aineistossani, minkä tulkitsen vaikuttaneen 

päätöksentekoympäristöön ainakin siten, että asian vakavuus on ymmärretty laajasti ja 

COVID-19-toimenpiteet nousivat korkealle päätöksenteon prioriteettilistalla. 

Aiemmin mainittujen laillisuusvalvojien kannanottojen katsottiin jäntevöittäneen 

päätöksentekoa. Osaltaan ne rajoittivat myöhempää valmistelua ja päätöksentekoa niiden 

asettaessa päätöksenteolle oikeudellisia reunaehtoja.  

 

”Ja sitten siinä mielessä tietysti se oli hyvä, että se tuli niin pian sinne laillisuusvalvojien 

tarkasteluun, että siitä saatiin sitten vielä tavallaan sitä selkärankaa siihen meidän omaan 

ohjaukseen ja päätöksentekoon kuitenkin. Ja saatiin näkyviin niitä ajatuksia tai niitä 

lähtökohtia, mitä siinä meidän päätöksenteossa oli ollut.” (H4) 

”Se mun kokemus siitä nimenomaan ylimpien laillisuusvalvojien kannanotoista, että 

jokainen niistä on ollut aiheellinen, tarpeellinen ja tullut tilanteeseen. Ne ei ole suinkaan 

vaikeuttaneet meidän työskentelyämme, vaan ne ovat olleet just niitä tärkeitä, tarpeellisia, 

tervetulleita ikään kuin, jos en sano muistutuksia, niin reunaehtoihin huomion kiinnittämistä 

oikeassa kohdassa. (H1) 

 

Huomionarvoista on se, että perusoikeuksista hengen ja elämän suojelun merkitys katsottiin 

korkeaksi suhteessa muihin perusoikeuksiin. Yksi haastateltava arvioi sen olleen 

oikeuskanslerin hallitukselle hyvin aikaisessa antama arvio. Tämä saattaa osaltaan selittää 

myös ikäihmisten suojeluun liittyviä voimakkaitakin rajoitustoimia. Lainsäädäntö ja 
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oikeuskanslerin tulkinnat lainsäädännöstä asettivat siis ilmeisen vahvoja rajoitteita 

päätöksenteolle ilmeisesti jo hyvin varhaisessa vaiheessa COVID-19-epidemiaa sitoen 

päätöksentekijöiden ja valmistelijoiden käsiä.  

 

”Ja sitten tietysti yks hirveen tärkeä asia itse asiassa oli se ---- joka ei mulle ihan heti 

valjennut, mutta oikeuskanslerihan antoi siis arvion siis hallitukselle hyvin aikaisessa 

vaiheessa, että perustuslain julkisen vallan velvoite suojella ihmisten terveyttä ja henkeä 

menee lähes kaiken muun yli, jolloin se vähän sitoo käsiä myös sitten hallituksessa.” (H2) 

”Kyllä se tietysti niihin perusoikeuksiin, mä itse näen, että ne perusoikeudet kuitenkin, mitä 

meillä on siis lähtien 19 §:stä ja 7 §:stä ja sitten ihan siitä, se 7 § on tietysti keskeinen, se 

hengen ja elämän suojelu. Niin, ne sitä ohjas sitä ajattelua ja siinä sitä.” (H4) 

 

Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että epävarmassa tilanteessa saattoi syntyä ilmapiiri, että on 

parempi tehdä mieluummin liian tiukkoja rajoitustoimia kuin liian löysiä, jotta vältetään 

sairaalahoidon kuormittuminen ja kuolemat. Tämä koski selkeästi ikäihmisten suojeluun 

liittyviä kysymyksiä, jota myös voimisti kansainväliset tiedot siitä, että COVID-19 on 

vaarallinen erityisesti ikäihmisille ja muille riskiryhmille. Pidän selvänä, että tällaiset tiedot 

ja päätöksentekoympäristö rajoittivat osaltaan päätöksenteon rationaalisuutta kaventaen 

päätöksentekijöiden toimintamahdollisuuksia.  

 

”Niin, ehkä tämä osoittaa just sitä mitä sanoin, että mieluummin ollaan tehty vähän överiksi, 

kun jätetty se tekemättä.” (H6) 

 

Päätöksentekoa pystyttiin pohjaamaan ainakin osittain myös tutkimukseen, jolla oli osoitettu 

selkeästi, että missä ihmiset kohtaavat toisiaan. Toki näissä tiedoissa oltiin teoriapohjalla 

liikkeellä, koska vastaavanlaisista nopeasti leviävistä epidemioista ei ollut kokemusta, mutta 

jonkinlaisen mahdollisuuden se antoi päätöksentekijöille arvioida sitä, miten tehokkaasti 

mikäkin rajoitustoimenpide voisi vaikuttaa, kun haluttiin suojella ihmisiä ja erityisesti 

ikäihmisiä sekä muihin riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä. Kohtuullisen vahva tietopohja 

vaikutti myönteisesti päätöksentekoympäristöön. 
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”jälkianalyysihän osotti sitten sen, että nää rajotukset, joiden kohdalla meillä ei ollut 

minkäänlaista oikeasti tietoa siitä, että miten tehokkaita ne on, vaan siinä mentiin aika 

teoriapohjalta, että, jos me nyt vähennetään siis ihmisten välisiä kontakteja, joka on se, 

missä tää tarttuu niin sillonhan pitäisi tartuntojen vähentyä. Ja siinähän oli taustalla siis 

semmonen onnekas sattuma, että itse asiassa tämmösenä EU-hankkeena niin oli tehty pari 

vuotta aikasemmin tämmönen väestön kontaktimatrisitutkimus siis kautta Euroopan, jossa 

Suomikin oli mukana, jossa pystyttiin sanomaan, että näitten ja näitten ikäryhmien välillä 

on näin paljon kontakteja normaalielämässä. Mutta tää oli kaikki teoriapohjalla sillon ja 

sitten loppujen lopuks valtioneuvosto pääty tekemään mieluummin enemmän, kun 

vähemmän ja käytännössä pantiin lähes kaikki kiinni.”(H2) 

 

Rationaaliseen päätöksentekoon sisältyy myös se, että päätöksentekijä osaa arvottaa erilaisia 

seurauksia sen suhteen, mitä päätöksistä syntyy. Jokainen strategiavalinta johtaa omanlaisiin 

seurauksiin. Päätöksenteon rationaalisuuden näkökulmasta nämä kaikki on analysoitava ja 

valittava strategia, joka vastaa parhaiten tavoitteisiin. Yksilön on itse punnittava ensin 

arvojaan ja tehtävä valinnat laatiessaan järjestystä sen suhteen, mitä pitää tärkeimpinä 

tavoiteltavina asioina. (Simon, 1979, 110–111.) Valtioneuvosto tuli epäilemättä jonkinlaisen 

analyysin jälkeen siihen lopputulokseen, että on parempi tehdä mieluummin liian tiukkoja 

rajoitustoimenpiteitä kuin liian kevyitä, kun tavoitteena oli turvata terveydenhuollon 

kantokyky ja suojella haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä. Päätöksentekoa rajoitti 

oletettavasti ainakin huoli siitä, mitä seuraa siitä, jos rajoitustoimet eivät ole riittäviä. 

Samalla on hyvä todeta se, että koska COVID-19-epidemian aikaisessa päätöksenteossa on 

kyse julkisen vallan käyttämisestä, ovat päätöksentekoon vaikuttaneet muutkin asiat kuin 

tieto. Julkiseen päätöksentekoon liittyy erilaisia erityispiirteitä, kuten se, että 

julkisorganisaatioissa on otettava huomioon laajalti muitakin asioita kuin talouteen ja 

tehokkuuteen liittyvät kysymykset, kuten erilaiset arvot ja ihmisten yhdenvertainen kohtelu 

(Simon, 1979, 107). Päätöksentekoa rajoitti ja ohjasi siis tulkintani mukaan myös 

esimerkiksi päätöksentekijöiden arvot ja poliittiset näkemykset sekä Marinin hallituksen 

julkilausutut strategiat, kuten hallitusohjelma.  

COVID-19-epidemiaan liittyvässä päätöksenteossa kansainvälisesti saadut tiedot ohjasivat 

valmistelutyötä vahvasti. Erityisesti muiden valtioiden tilanteet ja kokemukset, 
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Kansainvälisen terveysjärjestön WHO:n linjaukset sekä terveysviranomaisten 

henkilökohtaisilta kontakteilta saadut tiedot vaikuttivat valmistelussa.  

 

”aika pitkälle tavallaan WHO:n arviointiin, arvioihin luotetaan maailmalla. Ja siihen 

tavallaan kytketään moni sitten reaktio. Ja tämä on oikeastaan sovittu asia näissä 

sopimuksissa. Maat ei lähde sooloilemaan, koska se sooloilu juuri aiheuttaa sitten ongelmia 

ja haasteita.” (H2) 

”Toki Euroopan maista ehkä Italia on yksi esimerkki, josta sitten sitä seurantatietoa aika 

paljonkin saatiin sitten ja siellä tietysti se eteni vähän aikaisemmin ja niitä tapauksia rupesi 

olemaan. Niin totta kai sieltä sitä verrokkitietoa tuli sekä sairaanhoitopiirien kautta, että 

siten THL:n ja kansainvälisten järjestöjen, ECDC:n ja WHO:n kautta.” (H3) 

 

5.2 Päätöksenteon monet rajoitteet 
Päätöksentekoa rajoitti COVID-19-epidemiatilanteessa monenlaiset asiat. Ensimmäinen 

aineistosta noussut kategoria koski valmistelun ja päätöksenteon politisoitumista. 

Päätöksentekoa rajoitti myös hallinnon siiloutuminen ja epäselvät toimivaltasuhteet. Yhden 

merkittävän rajoitteen päätöksenteolle asetti oikeudelliset reunaehdot, kuten lainsäädäntö 

sekä perustuslakivaliokunnan ja oikeuskanslerin tulkinnat laista. Päätöksentekoa rajoitti 

myös henkilöstön kuormitus.  

Taulukko 2. Aineistosta nousseet päätöksentekoa ja valmistelua rajoittaneet tekijät 

Päätöksenteon monet rajoitteet 
Politisoituminen Erityisavustajien valta kasvoi ohi virkavalmistelun, 

ministeri viesti julkisuudessa ja asetti 
virkamiehistöä vaikeaan asemaan, lobbaus vaikutti 
päätöksentekoon taustalla. 

Siiloutunut hallinto Epäselvät toimivaltasuhteet, vaikeus ylittää 
ministeriöiden välisiä raja-aitoja, ei ollut aina 
selkeää kenellä oli toimivaltuudet. 

Oikeudelliset reunaehdot Lakia pyrittiin noudattamaan tarkkaan, minkä 
johdosta eduskunnan perustuslakivaliokunnan ja 
oikeuskanslerin kannanottoihin suhtauduttiin 
vakavasti. Eduskunnan perustuslakivaliokunnan ja 
oikeuskanslerin tiukat kannanotot tekivät 
virkamiehistä varovaisia, vaikka samalla ne 
auttoivat antaen selkänojaa ja suuntaa valmistelulle. 

Henkilöstön kuormitus Etenkin STM:n virkamiehistö on ollut keväästä 
2020 lähtien hyvin kuormittunutta kriisin 
pitkittyessä ja muiden työteliäiden töiden painaessa 
päälle. 
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Käyn seuraavaksi tarkemmin läpi, miten nämä aineistossa muotoiltiin, ja millaisia tulokset 

mielestäni ovat keskeisten käyttämieni teorioiden ja käsitteiden näkökulmasta. 

 

”Mutta niin kuin sanottu, ihan tän virkamiestyöskentelyn kannalta se kaikkein graavein ja 

hankalin asia siinä nopeassa tilanteessa oli juuri se, että ei edes tiedetty että kenen pitäisi 

tehdä.” (H1) 

”on tietysti omat osaajansa sinne tartuntatauteihin ja on valmiusyksikköö ja 

substanssiosastojen ihmisiä, niin siinä on tietysti, vähän saatto tulla sitä, että kuka tässä ny 

vastaa ja mitä laitetaan ny mihinkäkin ohjeeseen ja muuta.” (H5) 

”Kyllä tää Suomen systeemi on semmonen, että jokanen ministeriö kattoo omaa tonttiaan 

pääosin ja ei halua mennä toisten tontille, muttei sitten myöskään mielellään päästä toisia 

omalle tontilleen. Ja tää oli osan ministeriöstä kohdalla isompi ongelma, kun toisten.” (H2) 

”Niin, että tämä on siiloutunutta tämä meidän hallinto. Mutta, että se on näin siiloutunutta, 

niin se on mulle suorastaan ollut yllätys tässä tehtävässä, että miten vaikea on ylittää 

ministeriöiden välisiä näitä raja-aitoja, että kaikki vaan ajattelee sitä omaa sarkaansa. Ja 

koska mulle kuuluu nämä, niin mä teen näitä. Ja sitten on kauhean vaikea oikeastaan tehdä 

sellaisia töitä, joissa tarvittaisiin kaikkien osaamista, että vähän haluttiin tehdä tämmöisenä 

ilmiöpohjaisena.” (H6) 

 

Koronakriisin aikana hallinnonrajojen ylittävä yhteistyö on osoittautunut haastavaksi. Tästä 

esimerkistä käy COVID-19-epidemian aikainen tilanne, jolloin lentokentillä maahan 

saapuneet ihmiset jatkoivat liikkumista yhteiskunnassa omaan tapaansa ilman ohjeistuksia 

ja rajoituksia (Haukkala, 2020, 286.)  

Muitakin haasteita varautumisen ja johtamisen näkökulmasta on havaittu. Luottamuksen 

puute ja pelot siitä, että tiedot vuotavat julkisuuteen ovat nousseet esiin, kuten myös 

puutteellinen tiedonkulku keskeisten toimijoiden välillä yleisesti ottaen, mikä teki 

tilannekuvan muodostamisesta vaikeaa. Myös toimivaltasuhteiden ja vastuiden 

jakautumisen epäselvyys vaikeutti työtä ja kokonaiskoordinaatiota kaivattiin (Kihlström 

ym., 2022, 3-4.)  
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Päätöksenteon sääntöjen on oltava rationaalisuuden turvaamiseksi selkeät. Jos ne eivät sitä 

ole alunperinkään, on niin sanottu weberiläistä byrokraattista rakennetta vaikeaa rakentaa. 

Erityisesti kriisissä selkeiden sääntöjen rakentaminen voi olla päättäjille vaikeaa. 

(Malandrino & Demichelis, 2020, 141.) Asia on erityisen tärkeää kriisioloissa ja siksi on 

rationaalisen päätöksenteon näkökulmastakin ongelmallista, että selkeästi on ollut 

merkittäviä epäselvyyksiä sen suhteen, että kenen toimivallassa asiat ovat olleet 

kulloisissakin tilanteissa. 

On selvää, että kun asiat tapahtuvat nopeasti ja tilanteet muuttuvat, eikä vastaavaa ole koettu 

aikoihin, ei kaikki voi olla selkeää. Olisi kuitenkin perusteltua, että toimivaltasuhteet olisivat 

selkeämmät eri tilanteita, kuten pandemioita ja muita kriisioloja ajatellen. Nyt niissä oli 

epäselvyyksiä, mikä näkyi toki siinäkin, kun hallituksen neuvotteluissa päätettiin 16.3.2020 

sellaisista rajoitustoimenpiteistä ikäihmisten suhteen, jotka olisivat olleet todellisuudessa 

alueellisten viranomaisten toimivallassa olevia asioita.  

Päätöksenteolle ja päätöksenteon rationaalisuudelle tietynlaisia rajoitteita asetti se, miten 

päätökset valmisteltiin eritoten alkuvaiheessa. Virkavalmistelu ei edennyt tavanomaisella 

tavalla, virkavalmistelua ei välttämättä ollut ollenkaan, virkamiehet eivät saaneet tietoa 

asioista tai heidät jopa sivuutettiin. Päätöksenteko siirtyi epämuodollisempiin menettelyihin, 

kuten ministerien erityisavustajien neuvotteluihin. Näkemykset syistä sille, miksi näin kävi, 

vaihtelevat. 

 

”Siis haastehan tietysti oli se, että monet päätökset tehtiin hyvin nopeella tahdilla. Tavallaan 

ei edes välttämättä ollut mitään keinoja siis kauheen laajalla tavallaan porukka ottaa siihen 

mukaan ---- Sitten loppujen lopuks virkamiesten tavallaan, jotka virkavastuulla niitä 

päätöksiä tekee niin rooli jossain vaiheessa vähän sivuuntui. Ja siellä poliittisesti ohjatut 

erityisavustajat oli sitten oikeesti ne, jotka sopi, että mikä on hyväksyttävää.” (H2) 

”Ja ehkä siinä yksi tekijä tai jos ajattelee, että siinä on varmaan ollut poliittista halukkuutta 

myöskin toimia hallituksena näissä. Ja silloin sitten tietysti on haluttu myös tehdä nopeita 

päätöksiä, jolloin ehkä se virkavalmistelu ei ole välttämättä pysynyt ihan perässä tai ei ole 

ehditty tekemään sitä valmistelua sitä varten ----- ilman muuta siis kyllähän lähtökohta 

pitäisi olla se, että hallituksen neuvotteluissa ja valtioneuvosto kun tekee päätöksiä, niin 

virkaesittelystä pitäisi tehdä.” (H3) 
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”Silloinen ministeri, hänellä oli hyvin omanlaisensa tapa toimia sitten muissakin asioissa. 

Kyllä välillä se virkakunta ei kuitenkaan tule ihan kuulluksi. On oma kanta valmiina 

olemassa hyvin vahva.” (H4) 

”Ei siinä yksinkertaisesti ollut aikaa edes pyytää ja kysyä virkavalmistelua. Jos politiikka 

olisi kysynyt meiltä torstai-iltapäivällä: maanantaiksi pitää olla täydellinen päätösesityslista 

asioista, mitä tämän kanssa tehdään, niin mä väitän, että semmosta ei olisi edes 

syntynytkään.” (H1) 

 

Rationaalisessa päätöksenteossa ajatuksena on se, että asetetaan erilaisia tavoitteita ja 

päämääriä, jotka ovat hierarkkisessa suhteessa toisiinsa, jolloin se ohjaa myös keinojen 

valintaa. Rajoitteita tämän kaltaiselle ajattelulle asettaa se, että usein ei ole otettu riittävissä 

määrin huomioon vaihtoehtoisia päämääriä, jotka voitaisiin saavuttaa toisenlaisella 

toiminnalla ja käyttäytymisellä (Simon, 1979, 101-103.) Kuvatun kaltainen kiire sekä se, 

että virkavalmistelijoiden näkemyksiä ei otettu valmistelussa riittävästi huomioon tai ne 

sivuutettiin kokonaan, on vaikuttanut varmasti siten, että vaihtoehtoisia päämääriä ja 

toimintatapoja ei ole huomioitu COVID-19-epidemiaa koskevassa päätöksenteossakaan. 

Näin on hyvin voinut tapahtua myös ikäihmisten suojeluun liittyvissä kysymyksissä, mikä 

näkyy myös siinä, että päätösten ei katsottu olleen aina oikeudenmukaisia. Avaan 

oikeudenmukaisuuden näkökulmaa päätöksenteossa paremmin luvussa 5.5. 

Myöhemmässä vaiheessa virkavalmistelun rooli kasvoi. Yksi asiaan vaikuttanut asia on 

todennäköisesti se, että oikeuskansleri otti asiaan kantaa huhtikuun loppupuolella, mikä 

osaltaan vaikutti todennäköisesti päätöksentekoympäristöön ohjaten valmistelua ja 

päätöksentekoa. Aineistoni mukaan laillisuusvalvojien kannanottoihin suhtauduttiin 

vakavasti. 

Toinen asiaan todennäköisesti vaikuttanut asia on se, että valtioneuvoston päätöksentekoa 

alettiin pohjata 6. toukokuuta 2020 jälkeen silloin tehtyyn periaatepäätökseen 

hybridistrategiasta koronakriisin hallinnassa. On epäselvää, että mihin päätöksentekoa 

pohjattiin ennen sitä ja päätöksenteko olikin pirstoutunutta. (Harjanne & Räisänen & Eronen, 

2020, 353.) Hybridistrategiaan siirtyminen oli keskeinen päätös, jotta päätöksenteolle saatiin 

jonkinlaista dokumentoitua pohjaa.  
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Päätöksenteon rationaalisuutta ja sitä rajoittavia tekijöitä voidaan tarkastella myös strategian 

valinnan kautta. Jokainen strategian valinta ja valintojen toteuttaminen aiheuttavat tiettyjä 

seurauksia. Hyvään päätöksentekoon strategian valinnan suhteen sisältyy se, että otetaan 

huomioon kaikkien vaihtoehtoisten strategioiden selvittäminen, kaikkien vaihtoehtoisten 

strategioiden seurauksien määrittäminen sekä eri seurausjoukkojen vertaileva arviointi. 

Koska aivan kaikkia mainittuja ulottuvuuksia on erittäin vaikea arvioida ennakkoon, voi 

tämän kokonaisuuden kuvata rajoittavan päätöksentekoa ja sen rationaalisuutta. (Simon, 

1979, 105.)  

Yksi merkittävimmin päätöksentekoa rajoittanut kokonaisuus on lainsäädäntö, oikeudelliset 

reunaehdot sekä ylimpien laillisuusvalvojien kannanotot asiaan. Ne rajoittivat 

päätöksentekoa monin eri tavoin. Yksi osa oli selkeästi jonkinlainen epätietoisuus tai ainakin 

epävarmuus siitä, että mitä lainsäädäntö itseasiassa sallii. Se on ollut merkittävä valmistelua 

rajoittanut näkökulma sen vuoksi, että Suomessa julkisen vallan käytön on perustuttava 

lakiin ja kaikessa julkisessa toiminnassa pitää noudattaa lakia tarkkaan (Finlex. Perustuslaki, 

1 luku Valtiojärjestyksen perusteet, 2§ Kansanvaltaisuus ja oikeusvaltioperiaate). 

 

”Siellä moni ministeriö joutu sitten kattomaan omaa lainsäädäntöään, että mikä on 

ylipäätänsä mahdollista. Suomessa seurataan lakia niin pitkälle kuin mahdollista. Kyllä se 

tässäkin prosessissa oli usein mukana ja joskus aiheutti suurta frustraatiota, koska jotain, 

jota katsottiin tarpeelliseks niin ei vaan ollut mahollista tehdä, koska laki kieltää tai ei 

ainakaan valtioneuvostolla ole siinä valtaa ollut. Ja jos nyt puhutaan ihan tästä ikäihmisten 

asiasta niin miten mä nyt sanoisin? --- he ovat korkeassa riskissä, jos saavat tartunnan, joka 

perustuu ihan siihen tietoon, joka sillon oli olemassa. Mutta se, että miten se sitten 

kommunikoitiin. Kyllä se oli aika pitkälle sitten ministereiden ihan omissa käsissä.” (H2) 

”Plus sitten, että ne ikään kuin omassa kontekstissa kaikkein päällimmäiset kysymykset, 

jotka liittyi nimenomaan siihen oikeudellisiin reunaehtoihin, mitä lainsäädäntö sallii, mitä 

uutta lainsäädäntöä ehkä tarvitaan, ja onko toimeenpanevilla viranomaisilla ollenkaan 

sama käsitys siitä, että mitä sen olemassa olevan lain perusteella voi tehdä ja mitä ei. Mehän 

jouduttiin koko ajan myöskin todella nopeasti ja jatkuvasti tekemään uutta tulkintaa siitä, 

että mitä se lainsäädäntö sallii, minkä takia, minkä vuoksi tarvitaan ehkä, missä asioissa 

uutta sääntelyä.” (H1) 
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Yksi esiin nouseva näkökulma on perustuslakivaliokunnan ja oikeuskanslerin tulkinnat. Osa 

haastatelluista katsoo niiden olleen tiukkoja ja myös muuttuneen matkan varrella. Sen 

katsottiin johtaneen virkakunnan liialliseen varovaisuuteen valmistelutyössä. Virkakunnan 

ajautuminen liialliseen varovaisuuteen on tulkintani mukaan omiaan rajoittamaan 

päätöksenteon rationaalisuutta.  

 

”Juu, toki se näkyi pitkin matkaa sitten siis se pohdinta aina, että läpäiseekö 

perustuslakivalvonnan. Koska se välttämättömyys just, että voiko olla joillakin 

vähäisemmillä toimilla mahdollista saavuttaa sama tavoite tai oikeasuhtaisuus siinä, että 

olisiko joku muu vähemmän perusoikeuksia loukkaava, niin mahdollista käyttää. Totta kai 

se varsinkin sitten kun niitä kannanottoja alkoi, siis että meillä oli tietoa 

perustuslakivaliokunnan linjauksista. Niin ne ohjasi hyvin vahvasti, erittäin vahvastikin 

sitten sitä arviointia, että minkälaisia rajoituksia voidaan tehdä perusoikeuksiin.” (H6) 

”Jos mä vähän pohjustan tota perustuslakivaliokunnan ja myös oikeuskanslerin äärettömän 

tärkeitä jälleen kerran niitä valtiosääntöisiä reunaehtoja sille, se välttämättömyys ja 

oikeasuhtaisuus, niin sinänsähän kaikki ne tiedostivat jo muutoinkin, se on näitä 

perusoppeja meillä. Mutta se, että niitä niin voimakkaasti painotettiin niissä ensimmäisissä 

eduskuntakäsittelyissä ja myöskin sitten sen jälkeisessä oikeuskanslerin omassa 

ohjauksessa, niin ehkä teki meistä myöskin sitten just hyvin varovaisia.” (H1) 

”Mutta totta kai se sitten on myös kuormittanut sen ihan valmistelun näkökulmasta, että se 

vaatimus niiden välttämättömyyden tai tarpeellisuuden ja oikeasuhtaisuuden osalta, niin on 

pitänyt tehdä aika pieteetillä ja täydentääkin tarvittaessa, kun perustuslakivaliokunta on 

siihen sitten ottanut kantaa.” (H3) 

 

Päätöksenteolle rajoitteita asetti myös poliittinen paine sekä erilaiset muut poliittiset 

vaikuttimet. COVID-19-epidemiatilanteessa tapahtui vahvaa vaikuttamista niin poliittisten 

päätöksentekijöiden itsensä kuin intressiryhmien toimesta. Haastateltavat kokivat poliittisen 

paineen hyvin eri tavoin. Osa näki sen päätöksentekoa jäntevöittäneenä asiana ja osa arvioi 

sitä siitä näkökulmasta, miten se vaikutti virkavalmisteluun. Esiin nousi myös näkökulma 

siitä, miten eri intressiryhmien vaikuttaminen vaikutti tehtyihin päätöksiin. Ulkopuolinen 
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vaikuttaminen ja suoranainen painostus voivat vaikuttaa kielteisesti päätöksenteon 

rationaalisuuteen vaikuttamalla virkamiesten valmisteluun ja itsenäiseen harkintaan. 

 

”Mutta tässä oli hyvin vahva poliittinen tahtotila silloisella ministeri Kiurulla ----- Ei 

välttämättä ehkä kaikki sitten menny läpi, mitä virkamiehet esitti siinä sitten siinä vaiheessa. 

Mutta tää tietenkin tää lähtötilanne tai tavoite oli tää suojelu, riskiryhmissä olevien suojelu, 

tietysti iäkkäät siinä korostui hyvin vahvasti.” (H4) 

”No, olihan se ihan poikkeuksellinen poliittinen paine. Ainahan meillä on poliittista 

painetta, joskus isompien, joskus pienempien asioiden suhteen ----- mutta kyllä mä olen 

kiittänyt monta kertaa mielessäni meidän politiikkaa, erityisesti STM:ää, mutta kyllä koko 

tämän hallituksen poliittista sitoutumista ja yhteisymmärrystä tän koronakriisin hoitoon.” 

(H1) 

”maailmalta on hyvää tutkimusta, joka osottaa sen, että ravintola tai ravitsemisliikkeet, 

erityisesti siis tämmöset baari- ja yökerhotyyppiset ovat erittäin suuri riskiympäristö ja silti 

se oli Suomessa erityisen vaikeata puuttua niihin. Ja siihen on poliittiset ja taloudelliset syyt 

taustalla ihan aivan selviä. Se on iso tietysti palvelusektori, jolla on aika voimakas 

lobbyjärjestö taustalla ---- se johti kuitenkin kummallisiin vääristymiin, että sitten lasten 

harrastuksia kyllä pystyttiin melko kevyin perustein sulkemaan. Mutta sitten ravintolasta piti 

aina taistella, että onks nyt ihan pakko, vaikka se oli nyt oikeesti kaikkein vaikuttavin.” (H2) 

 

Rationaalisuutta rajoittaa päätöksenteossa tiivistetysti kuvaten se, että on vaikeaa ottaa 

huomioon samanaikaisesti kaikkia oleellisia arvotekijöitä, tietoa ja käyttäytymistä, jotka 

vaikuttavat päätöksiin. Myös sillä ympäristöllä, jossa päätöksiä tehdään, on merkittävä 

vaikutus päätöksenteon rationaalisuuteen. (Simon, 1979, 142.) Nämä näkökulmat 

korostuivat COVID-19-epidemiatilanteessa, koska rajoitustoimiin liittyi vahvasti poliittisia 

ja taloudellisia ulottuvuuksia. On ymmärrettävää, että sellaiset tahot, joiden taloudelliseen 

asemaan COVID-19-viruksen takia tehtävät rajoitustoimenpiteet vaikuttavat, pyrkivät 

vaikuttamaan myös lopullisiin päätöksiin. Vaikuttamisella oli mahdollisesti myös vaikutusta 

tehtyihin päätöksiin joiltain osin ja siten päätöksentekoympäristöön. 

Organisaatioiden päätöksentekoon liittyy aina organisaation omien ominaisuuksien lisäksi 

myös niiden johtajien ominaisuudet ja motiivit. Organisaatioiden johtajat eivät ole 
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yhtenäinen ja keskenään samanlainen joukko, vaan yksilöitä, jotka keskittyvät moniin 

erilaisiin asioihin ja joilla on erilaisia intressejä, kuten kansallisia, organisatorisia ja 

henkilökohtaisia tavoitteita (Allison, 1971, 144.) Näin oli myös COVID-19-epidemian 

rajoitustoimenpiteiden valmistelun ja päätöksenteon osalta. Päätöksiä valmistelivat ja 

tekivät ihmiset, ja erityisesti demokraattisesti vaaleilla valittujen poliittisten 

päätöksentekijöiden osalta on ymmärrettävää, että heillä on erilaisia tavoitteita. Tulkintani 

mukaan erilaiset arvolähtökohdat rajoittivat päätöksentekoa osaltaan ohjaten sitä tiettyihin 

suuntiin. 

Poliittiset taustavaikuttimet nousevat aineistossani esiin selvästi. Myös Kihlström ja muut 

(2022, 4-5) ovat havainneet, että viranomaisiin kohdistui pandemian aikana poliittista 

painetta. COVID-19-epidemiatilanteessa oli jo alkuvaiheessa poliittisia ulottuvuuksia. Sen 

nostaa esiin myös yksi haastateltavista. 

 

” ministerillä oli myös omia selkeitä painotuksia ja palvelut on hänelle ollu selvästi tärkee 

asia muutoinkin ja siihen on paljon hallitusohjelmassa toimenpiteitä, et se on ollu iso 

kokonaisuus muiltakin osin, mutta sitten myös tässä ministeriön työskentelyssä se oli yks 

keskeinen lähtökohta, minkä hallitus jo heti etunenässä kirjas sinne linjauksiinsa, että 

pyritään hauraampien väestöryhmien suojaamiseen.” (H5) 

 

Päätöksien valmistelijoihin on pyritty vaikuttamaan monin tavoin ja heidän työntekoonsa on 

kohdistunut erilaista painostamista. Tämä on ilmentynyt muun muassa häirinnän, 

uhkauksien, henkilökohtaisten yhteydenottojen ja poliittisen vaikuttamisen muodossa 

(Kihlström ym., 2022, 7.) Haastatteluissa on noussut esiin myös hallinnon poliittista 

painostamista (Stenvall et al, 2022, 102). Tämän kaltaista painostamista aineistostani ei 

noussut tietooni, mutta on helppo kuvitella, että huoli tällaisesta on saattanut vaikuttaa myös 

osaan haastateltavistani, vaikka tuollaista ei olisi itseensä kohdistunutkaan. On vaikeaa 

arvioida sillä ollut vaikutusta päätöksenteon ja valmistelun rationaalisuuteen rajoittaen sitä, 

mutta tuskin tällainen on ainakaan myönteisesti vaikuttanut päätöksentekoon. 

Todellisissa tilanteissa päätöksenteon rationaalisuutta rajoittaa usein se, että ratkaisuja on 

tehtävä nopeasti. Kiire asettaa rajoitteita mahdollisuuksille tehdä päätöksiä tulevaisuudessa. 

Myös se rajoittaa mahdollisuuksia tehdä päätöksiä tulevaisuudessa, että tällä hetkellä tehdyt 
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päätökset ohjaavat tulevia päätöksiä. (Simon, 1979, 132.) Päätöksentekoa ja erityisesti siihen 

liittyvää valmistelutyötä rajoitti viestintä, jota poliittisten päätöksentekijöiden toimesta 

tuotiin julkisuuteen. Sillä oli selkeää vaikutusta siihen, miten valmistelua kyettiin tekemään. 

Kun ministeri oli lausunut jotain julkisuuteen tai valtioneuvosto oli jotain päättänyt 

neuvotteluissaan, kokivat haastattelut virkamiehet vaikeaksi valmistella jotain muuta, vaikka 

ehkä muuten olisivatkin johonkin toiseen lopputulokseen päätyneet. 

 

”Mutta siinä viestimisessä oli juuri se ongelma, että kun oli tää hallituksen ensimmäinen 

päätös annettu ja se oli ministerin suulla lausuttu julkisissa viestintävälineissä ja 

tiedotustilaisuuksissa, niin tietysti kyllä sitten, vaikka kuinka yritimme kääntää, että tää ei 

ihan, ihan tässä muodossa tätä ei olisi ollut ehkä viisasta sanoa, että tässä on tiettyjä 

juridisia reunaehtoja, niin se oli täysi mahdottomuus. Sitten me oltiin hyvin vaikeassa 

tilanteessa ikään kuin jälkeenpäin niitä selvittämään, mistä tää juontaa, koska ei me nyt 

sitten voida lähteä ministeriä kritisoimaan julkisesti sitten.” (H4) 

”No, siis ne ensimmäiset ohjeistukset ----- niin tavallaan nehän juontu siitä hallituksen, 

niistä linjauksista. Tietenkään me ei nyt tietysti sitte virkakunta voida ohjeistaa jotakin 

muuta kun mitä hallitus on päättänyt. Kylhän niihin sitte, niitä ruvettiin sitte aika nopeesti 

muokkaan sit siihen suuntaan, että pitää kuitenkin huomioida myös ne liikkumisvapauteen 

ja muuhun liittyvät oikeudet sit siellä yksiköissä.” (H5) 

 

COVID-19-epidemiatilanteessa virkakunta joutui poikkeuksellisen kuormituksen ja paineen 

alle. Se vaikutti selkeästi moneen ja henkilöstöresurssit olivat rajalliset. Kuormitus ja 

henkilöstöresurssien rajallisuus rajoittivat myös valmistelutyötä tilanteessa. Toisaalta 

haastatteluissa nousi vahvasti esiin se, että poikkeusolosuhteissa ihmiset joustivat ja 

pystyivät venymään. 

 

”Kyllähän se sillä tavalla on kuormittanut. Ja ei olisi varmaan pahitteeksi ollut jos 

käsipareja olisi ollut enemmänkin, kun sitä kaikkea muutakin tekemistä on kuitenkin pitänyt 

viedä eteenpäin.” (H3) 

”No, se vaikutti resurssinäkökulmasta sillä tavalla, että eihän ne resurssit siinä kovin 

nopeasti millään lailla lisääntyneet ---- kyllähän ihmiset on ollu hyvin uupuneita ja 
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kuormitettuja nyt sitten koko tavallaan siitä 2020 vuodesta eteenpäin. Sillon se ehkä meni 

semmosella tietyllä hybriksellä se ihan se alkuaika siinä.” (H4) 

”Ja niukat resurssit tietysti joka päässä, et kylhän me tehtiin ihan valtavasti ihan 

tuntimääräsesti ----- Resursseista on aina pulaa, mutta että erityisesti se tietysti korostuu 

tämmösessä tilanteessa. Mutta että myös tälläsessä tilanteessa ihmiset on tietysti valmiita 

sitten myös joustamaan. En mä usko, että sen takia, resurssien puutteen takia olis tavallaan 

asiakkaat mitenkään tässä kärsiny tai muuta.” (H5) 

 

Pandemianaikaisessa johtamisessa haasteita on tuonut päätöksenteon ja johtamisen kannalta 

keskeisen henkilöstön rajallinen määrä ja väsyminen. Osaamista on ollut joistain keskeisistä 

teemoista vain harvalla ja päätöksenteko on ollut yleisesti ottaen pienen joukon vastuulla. 

Kiireen tunne on ollut jatkuvaa ja päätökset ovat olleet ajoittain puutteellisesti valmisteltuja 

(Kihlström ym., 2022, 6.) Tämä nousi esiin myös omassa aineistossani, kuten yltä on 

nähtävissä.  

Valmisteluun vaikutti myös virkakunnan osaaminen ja tuntemus esimerkiksi 

tartuntatautilaista. Toisaalta katsottiin, että osaamista oli monipuolisesti, mutta toisaalta 

nähtiin myös, että osaaminen oli esimerkiksi valmius- ja kriisilainsäädäntöjen 

toimeenpanosta hyvin niukkaa. Myös varautuminen ja aiemmin laaditut suunnitelmat nähtiin 

turhan yleispiirteisenä.  

 

”Sanotaan ihan rehellisesti, että hyvin niukka, siis todella niukka. Niin kuin sanottu, 

tiesimme, ja moni tiesi teorian tasolla, mitä valmius- ja kriisilainsäädäntöjen toimeenpano 

on. Ja meillähän oli lukuisia ihan lakisääteisiä erilaisia varautumissuunnitelmia, missä 

asiaa käsitellään ja todetaan. Mutta kaikki oli niin yleispiirteisiä.” (H1) 

”No, se oli aika iso vaje kyllä ja se on varmasti yksi opetus tästä kriisistä seuraavia varten. 

Pitäisi miettiä resurssointia, joka sitten tämmöisessä tilanteessa oisi käytettävissä. Siis 

selkeästi meillä on puutteita sellaisista juristeista ---- joille olisi nämä 

valtiosääntökysymykset tuttuja tai riittävän tuttuja. Toki niitä on, mutta ei ole riittävästi. Ja 

se tarkoitti just sitä, että ihan muutama ihminen joutui hyvin kuormitetuksi tässä työssä.” 

(H6) 
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5.3 Toimintaympäristön vaikutukset päätöksentekoon 
 

COVID-19-epidemian aikana päätöksiä tehtiin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Suomi oli 

virallisesti poikkeusoloissa, valmiuslaki otettiin käyttöön ensimmäistä kertaa rauhan aikana 

ja tilanne oli monin tavoin uusi. Päätöksenteossa ja valmistelussa oli vahva yhteinen käsitys 

siitä, että tilanne on vakava ja tauti on vaarallinen erityisesti ikäihmisille ja muille 

riskiryhmille, mikä edisti päätöksentekoa.  

Taulukko 3. Aineistosta esiin nousseet toimintaympäristöön liittyvät tekijät 

Toimintaympäristön vaikutukset päätöksentekoon 
Puutteellinen ja ristiriitainen tieto Tieto COVID-19-pandemian kehittymisestä ja myös 

itse viruksesta olivat usein puutteellisia ja keskenään 

ristiriitaisia.  

Muuttuvat tilanteet ja kiire Tilanteet muuttuivat nopeasti, mikä aikaansai 

kiirettä. Oli tarve tehdä jatkuvasti uusia päätöksiä ja 

lakimuutoksia. Kaoottinen tilanne edellytti nopeaa 

reagointia. 

Sairauden vaarallisuus erityisesti ikäihmisille Tiedot muun muassa Italiasta, Tanskasta ja Ruotsista 

herättivät tilanteen vakavuuteen ja ohjasivat 

päätöksentekoa ja valmistelua. 

Virkakuntaan kohdistunut paine Virkakuntaan kohdistunut paine oli kovaa niin 

median, kansalaisten kuin alueellisten viranomaisten 

suunnalta. 

 

 

 

”kävi selväksi, että nuorempi väki on aika turvassa, mutta sitten vanhempi. Mitä vanhempi 

on, sen suurempi riski on joutua sairaalaan ja menehtyä. Ja heti ensimmäisiä laskelmia 

niistä kuolleiden mahdollisesta määrästä oikeastaan hyvin karkeasti sillon. Mutta kuitenkin 

ihan jo vankkaan siihen tietoon perustuen, mitä sillon oli. ----- kun aika isoa keskustelua 

käytiin siitä, että kun tää nyt selvästi on siis vanhojen ihmisten suuri riski on kuolemalle 

erityisesti olemassaa. Ja sitten taas nuoremmissa ikäryhmissä ei oo oikeestaan käytännössä 

mitään kuoleman riskiä. Se tiedettiin sillon jo.” (H2) 

”Eli kun se alkutilanne oli sinänsä selvä, kaikilla oli yhteinen jaettu kriisitietoisuus, että nyt 

on helvetin vakava tilanne kysymyksessä ja ihmiset täytyy suojata tavalla tai toisella, ikään 
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kuin tämmönen hyvin yhdessä ymmärretty tarkoitus tälle näin, niin kevään pikkusen jo 

edetessä siitä ruvettiin hahmottamaan, että kuinkas paljon tää ylipäänsä rajoittaakaan 

yhteiskuntaa varsinkin, kun meidän väestömme jopa noudattaa näitä suosituksia.” (H1) 

”No, tietysti se peruslähtökohta oli, että mikäli ja oletus oli, että se varmaan jollain tavalla 

on samankaltainen kun muut tällaiset laajat virusepidemiat ja virukset, joilla sitten tietysti 

ikäimiset ja riskiryhmäläiset on ne, joilla sitten on todennäköisesti merkittävämpi riski saada 

vakava tautimuoto. Ja kyllä se siinä aika nopeasti muodostui sitten se tilanneymmärrys siitä, 

että on joitain ryhmiä, joiden suojaaminen sitten tältä tartunnalta, ihan niin kuin 

influenssankin on, niin on olennaista.” (H3) 

 

Tämä peruslähtökohta taudin luonteesta oli siis hyvinkin maaliskuun 2020 puolenvälin 

tienoilla. Sitä ennen, mutta osin sen jälkeenkin yksi päätöksentekoympäristöön vaikuttanut 

ja päätöksenteon rationaalisuutta rajoittanut asia oli kuitenkin koronavirukseen liittyvä 

tietopohja, ristiriitaiset tiedot ja tietojen puutteellisuus.  

Tietoon liittyvät seikat asettavat rajoitteita päätöksenteon rationaalisuudelle. Tiedolla 

pyritään määrittelemään jokaiseen strategiaan erilaiset seuraamuksien joukot. Jotta 

päätöksentekijä voisi toimia rationaalisesti, pitäisi kyetä saamaan jokaisen vaihtoehtoisen 

strategian seuraamuksista täydellinen kuvaus, mikä on yleensä erittäin vaikeaa, ellei 

mahdotonta. Pitäisi siis kyetä ikään kuin näkemään vaihtoehtoiset todellisuudet eri 

valintojen väliltä. (Simon, 1979, 106-107.) Päätöksenteossa kriisioloissa haasteita lisää se, 

että arviot riskeistä ja epävarmuustekijöistä muuttuvat koko ajan, toisinaan päätöksiä on 

tehtävä silti puutteellisinkin tiedoin ja tällöin poliittisia päätöksiä onkin vaikeaa tehdä 

jatkuvasti päivittyvän tiedon tilanteessa (Parviainen et al, 2021, 237). 

Rationaalisessa päätöksenteossa päätöksenteko pohjataan yhdistelmään parasta saatavilla 

olevaa tieteellistä näyttöä, asiantuntijanäkemyksiä ja erilaisia mallinnuksia. COVID-19-

pandemiassa tilanne oli vaikeampi, koska ympäristö oli epävarma ja muuttui nopeasti. Myös 

näyttö asioista muuttui nopeasti. Nämä seikat rajoittivat päätöksentekoa huomattavasti. 

(Berger et al. 2021, 1.) Kriisiolojen aikaisen päätöksenteko edellyttää poliitikoilta päätöksiä 

aikarajoitusten vallitessa, ymmärrystä päätösten yhteiskunnallisista seurauksista ja onkin 

ratkaisevan tärkeää, että jatkossa päätöksentekoprosessissa on mukana mahdollisimman 

laaja tieteellinen ja yhteiskunnallinen näkökulmaa (Nentwich et al, 2021, 18). Tietopohjan 
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puutteellisuus näkyi osin COVID-19-viruksen suhteen, mutta myös sen suhteen, miten 

tällaisessa tilanteessa kuuluu toimia. Asia nousee esiin aineistossa eri tavoin. 

 

”Niin kyllähän oli ihan sumussa suunnistettava. Se tietopohja mihin pystyttiin nojaamaan, 

oli todella heikko. Meillä ei oikeastaan ollut sellaista tietopohjaa niin kuin tässä sanoin. Sitä 

ajateltiin, että se on niin kuin mikä tahansa virustauti, että se tietopohja nimenomaan tästä 

taudista oli niin heikko. Se oli sellaista hetteikköä missä luuli, että jos joku jalka pitää, askel 

pitää, niin seuraava jo upposi. Koska tämä ei osoittautunutkaan sellaiseksi, kun ajateltiin.” 

(H6) 

”Mutta tietysti ihan hyvin ymmärrettävä, että mitä enemmän on ristiinvetäviä jännitteitä 

tilanteessa, jossa tietopohja on ihan olematon, vaikutusarviointeja on mahdollista tehdä 

suurin piirtein laadullisesti ja jos ei ihan mutu-tuntumalta, niin valistuneina 

asiantuntijakäsityksinä siitä, niin sehän itsessään hidastaa huomattavasti valmistelua. Ja 

sen on tarkoituskin hidastaa valmistelua, jotta ikään kuin ideaalisesti päästään siihen 

mahdollisimman oikeeseen lopputulokseen.” (H1) 

”No, totta kai siis jos ajattelee, katsoo taaksepäin ja ajattelee sitä hetkeä ja sitä tietoa, mitä 

silloin oli käytettävissä sitten vaikka muutama kuukausi eteenpäin. Tai sitten, että millä 

tavalla sitä ihan virusta ja yleensäkin pandemian käyttäytymistä ja muuta nyt tiedettiin sitten 

vaikka 2020 vuoden lopussa. Niin kyllähän se on ollut aika vajavaista ja totta kai sen 

pohjalta toimitaan, mikä on saatavilla ja mitä tiedetään.” (H3) 

 

Päätöksenteon rationaalisuutta rajoittaa myös ajalliset resurssit. Mikäli aikaa on niukasti, 

supistaa se käytettävissä olevien strategioiden määrää (Simon, 1979, 106). Yksi 

päätöksentekoa ja valmistelua rajoittanut tekijä COVID-19-tilanteessa oli jatkuva kiire. 

Maaliskuun alkupuolella kiire oli todella sellainen, että siinä ei varmasti ollut tosiasiallisia 

mahdollisuuksia pohtia kattavasti erilaisia mahdollisia strategioita. Kiire johtui osittain siitä, 

että henkilöstöresursseja ja erityisesti aihepiiriin orientoituneita henkilöitä oli rajallisesti, 

mutta osittain myös siitä, että tilanteet muuttuivat nopeasti. Tämä asetti merkittäviä 

rajoituksia tavanomaisille virkavalmistelumenettelyille, mutta myös päätöksenteolle. Se 

johti osaltaan myös päätöksenteon epämuodollistumiseen ja päätöksenteon siirtymiseen yhä 

enemmän hallituksen neuvotteluihin. 
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”Ja siis täähän oli täysin poikkeuksellista, koska ne aikatauluthan oli aivan mahdottomia. 

Saatto tulla edellisenä iltana tai pahimmassa tapauksessa samana päivänä, että nyt tarvittas 

tämmönen paperi, että ruvetkaa tekemään. Ja normaalistihan tämmöset. Niitähän 

valmistellaan kuukausikaupalla etukäteen tai ainakin viikkoja etukäteen tiedetään, mikä se 

on, jos se on pienempi asia. Ei tommosta aikataulua koskaan normaaliaikoina ole eikä 

pidäkään olla.” (H2)  

”Tietysti se oli kohtalaisen hektistä se kevätaika. Vaikka ministeriön työ nyt yleensäkin on 

aika semmosta nopeatempoista, niin tietenki, kyllähän siinä tietysti se vielä sitte korostui. Se 

liikkeellelähtö tapahtu sitte kuitenkin kohtalaisen nopeesti siinä.” (H5) 

”Sehän siinä oli, että aina koettiin, että on kiire. Niin silloin ei tehty, nimenomaan se, että 

ei tehty virallisissa valtioneuvoston istunnoissa, vaan tehtiin hallituksen neuvotteluissa.” 

(H6) 

”työskentelyvaiheitahan väritti edelleenkin se käsittämättömän nopea tempo, että ihan 

millekään, näin ilmaistakseni, mielekkäälle virkamiesvalmistelulle täysin mahdoton 

ajallinen ikkuna oli molemmissa.” (H1) 

 

Kiireen lisäksi päätöksentekoympäristössä valmistelua ja päätöksentekoa rajoitti se, että 

tilanteet muuttuivat nopeasti. Kiire ja nopeasti muuttuneet tilanteet johtivat haastateltujen 

mukaan siihen, että päätöksiä jouduttiin tekemään entistä puutteellisemmalla tietopohjalla, 

minkä on helppo nähdä vaikuttavan päätöksenteon rationaalisuuteen rajoittaen sitä.  

Tiedon epätäydellisyys ja rajoitettu saatavuus rajoittavat myös päätöksenteon 

rationaalisuutta ja voivat vaikuttaa tehtyihin johtopäätöksiin. Tämä näkyy muun muassa 

suurina hallinnon käytännön ongelmina sen suhteen, että tietoa ei ole aina saatavissa juuri 

silloin, kun päätöksiä tehdään. (Simon, 1979, 119.) Aineistosta nousee esiin myös se, että 

koska oli kiire ja tilanteet muuttuivat nopeasti, ei kaikkea ehditty tehdä hallinnollisesti 

oikeissa menettelyissä, mikä johti myös ylimpien laillisuusvalvojien kriittisiin arvioihin.  

Päätöksenteon rationaalisuuden näkökulmasta on tärkeää, että valintaa edeltää hetki, jolloin 

päätöksentekijä epäröi ja pyrkii analysoimaan käyttäytymisvaihtoehtoja, tietoa ympäröivistä 

olosuhteista ja päätöksen seuraamuksista sekä valinnan ennakoiduista vaikutuksista (Simon, 
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1979, 126). Tätä ei varmasti kyetty turvaamaan aidosti kaikessa COVID-19-epidemian 

aikaisessa päätöksenteossa juuri mainitun kiireen ja paineen vuoksi.  

 

”Ja tietysti, niin kuin sanottu, niin se on äärimmäisen siis virkavalmistelua työllistävää ja 

kuormittavaa ihan aiheellisesti, mutta se on myös iso aikasyöppö se, että jokainen osa-alue 

käsitellään erittäin pedantisti, analyyttisesti ja hankitaan se tietopohja, mitä näissä korona-

asioissa. Se tietopohja on aina ollut puutteellinen. Sitten tää korona on yllättänyt meidät 

aina. Se tieto muuttuu päivittäin.” (H1)  

”Ja sitten tietysti, tämähän oli semmoinen vähän niin kuin juna, jossa tuli aina vaan 

tavallaan päälle uusia vaunuja. Kun päästiin asemalle, niin taas tuli vaan, alkoi vyörymään 

uusia, että milloin tuli sitten lentokenttä ja milloin tuli mitäkin ja niihin piti nopeasti 

reagoida. Jälkikäteen ajateltuna se oli aika kaoottinen se tilanne, jossa sitä reagointia 

vaadittiin aika lyhyelläkin ajalla. Ja siinä tietenkin just tapahtui tätä, mistä sitten 

valvontaviranomaiset on huomauttanutkin, ettei ehditty kaikkea tehdä.” (H6) 

 

Päätöksien valmistelijoihin on pyritty vaikuttamaan monin tavoin ja heidän työntekoonsa on 

kohdistunut erilaista painostamista. Tämä on ilmentynyt muun muassa häirinnän, 

uhkauksien, henkilökohtaisten yhteydenottojen ja poliittisen vaikuttamisen muodossa 

(Kihlström ym., 2022, 7.) Valmistelutyöhön osallistuneet haastattelemani henkilöt nostavat 

esiin myös paineen, joka kohdistui valmisteluun ja päätöksentekoon. Painetta katsottiin 

tulleen eri suunnista niin median, kansalaisten, ikäihmisten omaisten kuin ns. kentän 

toimijoiden eli alueellisten ja paikallisten terveysviranomaisten taholta. Toisaalta esiin 

nousee se, että virkavalmistelijat osasivat suhtautua paineeseen ammattimaisesti eivätkä 

antaneet sen rajoittaa valmistelutyötä ja päätöksentekoa liikaa.  

 

”No, kyllähän se painekin siinä oli varsin kova. Se oli tosiaan, se oli sitten ihan sitä median 

taholta ja kansalaisten taholta eri muodoissaan. Ja sitten tietenkin just nää siellä toimijat 

siellä kentällä, niin kuin äsken sanoin, niin oltiin paljon ihan suoraan yhteydessä ja kysyttiin, 

että mitä nyt voidaan tehdä tässä ja mitä voidaan tehdä tässä asiassa.” (H4) 

”Mä väitän, että me ollaan kyllä aika hyvin pystytty suhtautumaan tohon julkisen 

keskustelun paineeseen virkamiehistössä hyvin objektiivisesti sillä tavalla, että me ei olla, 
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mä käytän tämmöstä ilmaisua, mutta me ei ole sinänsä lähdetty näissä valmisteluissa 

pyörimään sen mukaisesti, että mikä tänään on Iltalehden otsikkona.” (H1) 

”Paljonhan nää asiat oli tiedotusvälineissä esillä ---- Siinä aika nopeesti alko tulla niitä 

kysymyksiä siitä, että suojellaanko tässä nyt liikaa, että onko ne rajoitukset kaikki 

asianmukaisia. Ja sillon, tietenkin, niin kun nyt kuuluu, tavallaan reagoidaan siihen kentältä 

tulevaan palautteeseen. Ehkä ei niinkään tiedotusvälineiden palautteeseen, mut sitä viestiä 

tuli paljon myös sieltä. Ihan valtavat määrät tuli kansalaisyhteydenottoja, ja sitten sieltä 

toimintayksiköistä ja omaisilta ja joka suunnalta.” (H5) 

 

5.4 Varautuminen jäi puutteelliseksi   
Kriisien ja erityisesti kansainvälisten kriisien yhteydessä keskusteluun on perusteltua nostaa 

mukaan kysymys siitä, miten niitä on ennakoitu ja miten niihin on pyritty varautumaan.  

COVID-19-kriisi on osoittanut sen, että vaikka riski tunnistetaan ja tilanteeseen pyritään 

varautumaan, eivät nekään suojaa tilanteilta täysin, vaikka varautumalla voidaan vaikuttaa 

paljon (Harjanne & Räisänen & Eronen, 2020, 361.) Suomessakin oli olemassa vuodelle 

2012 päivätty pandemiasuunnitelma. 

Taulukko 4. Aineistosta esiin nousseet varautumista koskevat tekijät 

Varautuminen jäi puutteelliseksi 

Tieto COVID-19-viruksen vaarallisuudesta eri 

ikäryhmille vahvistui vasta helmi-maaliskuussa 

Tietojen myöhäinen tarkentuminen vaikeutti 

varautumista. Tieto oli yleispiirteistä, vajavaista ja 

perustui olettamiin. 

Pandemiasuunnitelman puutteellisuus Pandemiasuunnitelma oli, mutta siinä keskityttiin 

lähinnä materiaaliseen varautumiseen. 

Oikeudellinen varautuminen oli puutteellista. 

Kansainvälisten kontaktiverkostojen kautta saatu 

tieto  

Kansainvälisten kontaktiverkostojen kautta saatiin 

tietoja muun muassa Maailman terveysjärjestö 

WHO:sta sekä sairaanhoitopiirien johtajien 

eurooppalaisten kontaktien kautta helpotti 

tilannekuvan muodostamista ja varautumista. 

Konkreettiset valmistelut jäivät myöhäiseksi Varsinaisiin toimenpiteisiin ryhdyttiin vasta 

maaliskuussa.  
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Ennakointi on kriisipäätöksenteossa tärkeää, mutta siihen liittyy ongelmia. Yksi keskeinen 

ongelma on se, että ennakoiviin toimiin on vaikea ryhtyä ennen kuin tilanne on mennyt jo 

varsin haastavaksi, missä vaiheessa kaikille on käynyt selväksi, että on tarve toimia. Tätä 

ongelmaa vaikeutti koronakriisissä Suomessa valmiuslakia koskeva jännitteinen lähtökohta, 

joka vaikeuttaa ennakoivaa toimintaa. (Haukkala, 2020, 283.) Tämä jännite ei koskenut 

pelkästään valmiuslakia, vaan ylipäätäänkin COVID-19-rajoitustoimenpiteitä, joihin liittyi 

perusoikeudellista punnintaa. 

Ennakoiminen on joka tapauksessa tärkeää ja se on myös aina vaikuttavampaa sekä 

edullisempaa kuin varsinaisen kriisitilanteen hoitaminen. COVID-19-kriisi ja siihen liittyvä 

päätöksenteko ovat tästä hyvä esimerkki (Haukkala, 2020, 283.)  

Suomessa on lisäksi suhtauduttu kriisitilanteisiin sellaisella olettamalla, että kriisit eivät 

toteudu. Tämänkaltainen ajattelutapa vaikeuttaa kriiseihin varautumista ja kriisisignaalien 

tunnistamista (Forsberg & Pursiainen, 2003, 25.)  

Suomessa oli tehty jonkinlaista varautumista muun muassa pandemiasuunnitelman sekä 

materiaalisen varautumisen osalta, mutta varautumisen katsottiin olleen kuitenkin 

puutteellista. Erityisesti varautumiseen liittyviä ongelmia nähtiin lainsäädännön ja 

päätöksentekojärjestelmien suhteen.  

 

”Ja siinäkin se paino oli ehkä enemmän tuolla materiaalisen varautumisen puolella ----- 

ihan lain periaatteita siellä niissä vanhoissa pandemiasuunnitelmissa oli hyvin 

tämäntyyppiseen laajamittaiseen tilanteeseen varautumissuunnittelua tehty. Mutta niitä, 

niin kuin sanoin tuossa vähän, varsinkin nyt tän lainsäädännön osalta ne olivat hyvin 

yleispiirteisiä. Niissä suunnitelmissa, keskeisimmin niissä on tietysti ollut mukana ne 

substanssiasiantuntijat, sekä varautumisen asiantuntijat että sitten tietysti lääketieteen 

asiantuntijat tämäntyyppisissä. Siellä ei välttämättä sitten tää oikeudellinen viitekehys, niin 

kuin sitä kauniisti ilmaistaan, muuten nouse esille kuin ikään kuin yleiskuvauksena jossain 

peruslähteessä siitä, että minkäslaista lainsäädäntöä tässä meillä ympärillä on.” (H1) 

 

Toisaalta varautumisen nähtiin toimineen suhteellisen hyvin kansainvälisen yhteydenpidon 

ja seurannan suhteen, mitä tulee itse COVID-19-pandemiaan. Tiedonkulku kansainvälisesti 

terveysviranomaisten välillä ja Maailman terveysjärjestö WHO:n puitteissa toimi. 
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”tähänhän on periaatteessa tavallaan ennakkoon mietityt keinot sekä reagointiin, että sitten 

se, että miten se tieto ylipäänsä siis tulee. Tää on asia, joka toimii kohtuullisen hyvin 

loppujen lopuks. Sekä WHO:lla, maailman terveysjärjestöllä, että sitten EU:n sisällä on 

tämmönen varhaisvarautumisjärjestelmä. Ja juuri tähän WHO:n alaiseen varautumiseen.” 

(H2)  

”No, siinä tietysti ihan alkuun oikeastaan se joulukuu 2019, kun niitä ensimmäisiä tietoja 

rupesi tulemaan. Niin sitten tietysti THL erityisesti toimi seuraajana ja tiedonvälittäjänä. Ja 

ehkä siellä keskeisimpänä oli kansalliset yhteisöt, WHO:n tiedot ja muut. Siinä vaiheessa 

sitten kun Euroopassa rupesi olemaan näitä tapauksia ja ensimmäinen Suomessakin sitten 

siinä tammikuun lopulla. Niin siinä toki sitten jo laajemmin tehtiin yhdessä sitä 

tilannekuvaseurantaa ja mietittiin sitten niitä toimenpiteitä. Ja siitä sitten ehkä aika 

nopeastikin sen tammikuun lopun jälkeen, niin sitten ryhdyttiin tällaisiin 

organisoitumistoimiin sen pandemiavalmiuden osalta.” (H3) 

 

On selvää, että kansainvälinen yhteistyö oli COVID-19-epidemiaan liittyvässä 

varautumisessa Suomessa keskeisessä roolissa. Ilman kansainvälisesti saatuja tietoja 

pandemiavalmiuteen liittyvä organisointi olisi jäänyt yhä myöhemmäksi. 

Toisaalta myös sellaisia näkemyksiä nousi esiin, että tietoa tihkui hitaasti, mikä rajoitti 

toimenpiteiden valmistelua.   

  

”Aika lailla sillä tavalla hitaasti, sanoisin ainakin näin jälkikäteen arvioiden, niin 

hitaastihan se alkoi se tieto sieltä tihkua. Ja varsinaisesti toimenpiteet alkoi sitten vasta 

maaliskuun alussa, siis sellainen valmistautuminen laajamittaisemmin tähän epidemiaan. 

Siinä vaiheessa aika paljon vielä helmikuussakin ajateltiin, että se rajautuisi enemmän sinne 

Aasian suuntaan ja että me olisimme jollakin tavalla pystytty sitä rajamaan. Mutta sitten se 

alkoi tietysti selviämään, että näin ei ole ja sitten alkoi nämä toimenpiteet täällä myös 

ministeriön päässä.” (H6) 

”Kyllä siinä oli, mä väitän, että melkein sinne helmikuulle asti enemmän tällaista 

nimenomaan taustatiedon keräämistä. Ja akuutimmat asiat olivat monen monituisessa 

muussa ihan normaalihallituskauden käynnistämiseen liittyvissä töissä.” (H1) 
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Vaikuttaa selvältä, että ainakaan laajamittaisesti valmisteluorganisaatiossa ei ollut syntynyt 

ymmärrystä ennen helmikuun loppua tai maaliskuuta, että olisi tarve ryhtyä tekemään 

jonkinlaista hallinnollista tai lainsäädännöllistä merkittävämpää valmistelutyötä. 

Varautumisen jääminen myöhäiseksi nimenomaan päätöksenteon ja valmistelun osalta oli 

omiaan vaikuttamaan siihen, että tuli kiire. Edellisessä luvussa käsittelin sitä, miten kiire 

vaikutti päätöksenteon ja valmistelun rationaalisuuteen sekä päätöksentekoympäristöön. 

Ennakoimisen vaikeus rajaa päätöksenteon rationaalisuutta. Seurauksien arviointia rajoittaa 

ihmisen kyky jäljittää vaihtelevia arvotekijöitä kuvitelluissa seurauksissa ja niiden ottaminen 

huomioon ennakoidessa asioita. (Simon, 1979, 121.)  

 

5.5 Ikähmisten suojelu oikeudenmukaisuuskysymyksenä 
COVID-19-epidemiassa oli kysymys läpikotaisin yhteiskunnallisesta kriisistä, jolla oli niin 

terveydellinen, taloudellinen kuin sosiaalinenkin ulottuvuus. Missään tapauksessa kyse ei 

mielestäni ollut vain terveyskriisistä. Onkin perusteltua arvioida myös COVID-19-

epidemiaan ja erityisesti ikäihmisten suojeluun liittyvän päätöksenteon 

oikeudenmukaisuutta. 

Päätöksenteossa on kysymys hallinnollisista kysymyksistä ja prosesseista, mutta myös 

päätösten oikeudenmukaisuudesta. Oikeudenmukaisuus on tärkeä kysymys erityisesti, kun 

on kyse julkisen vallan käyttämisestä. 

Oikeudenmukaisuus on käsitteenä monitulkintainen ja siitä on esitetty erilaisia arvioita 

kautta historian. Yksi tunnetuimmista oikeudenmukaisuutta teoretisoineista henkilöistä on 

John Rawls, jonka Oikeudenmukaisuusteoria (A Theory of Justice) on yksi 

yhteiskuntafilosofian klassikoista.  

Rawlsin Oikeudenmukaisuusteoriaa voi pitää 1900-luvun merkittävimpänä panoksena 

keskusteluun oikeudenmukaisuudesta ja siitä, miten oikeudenmukaisuuden periaatteet 

pitäisi perustella. Rawlsin näkemyksiä on pidetty keskeisinä ajureina sille, miksi 

oikeudenmukaisuuskysymykset ovat nykyaikana niin keskeisessä roolissa (Herne, 2013, 

23.) Arvioinkin oikeudenmukaisuutta tässä luvussa Rawlsin Oikeudenmukaisuusteorian 

lähtökohdista.  
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Oikeudenmukaisuuden kysymykset nousevat vahvasti esiin aineistosta. Aineistosta nousee 

vahvasti esiin näkökulma, jossa tunnistetaan, että vaikka ikäihmisten suojelua koskevassa 

päätöksenteossa tehtiin hallinnollisia virheitä, haastateltavat kokivat, että toimittiin silti 

oikein ikäihmisten suojelun näkökulmasta. Erityisesti näkemyksissä nousee esiin vertailu 

Ruotsiin ja Ruotsin Suomea suurempiin inhimillisiin menetyksiin COVID-19-epidemiassa. 

 

”Niin se varmaan oli yksi hyvin ratkaiseva siinä, että meillä ei sitten tapahtunut tätä tällaista 

hyvin voimakasta laitoksissa, kuolemia laitoksissa kuten nyt vaikka Ruotsissa tapahtui. Se 

varmaan oli, tässä on näitä onnistumisia kyllä todettu muutoinkin Suomen osalta, muun 

muassa tämä talous ja muuta ja aika vähäiset rajoitukset verrattuna moneen muuhun 

Euroopan maahan. Mutta tämähän on yksi selkeä onnistuminen, että vanhusväestö 

onnistuttiin suojelemaan.” (H6) 

”No, vaikka siitä kritiikkiä toki tuli ja niistä pitää ottaa opiksi sitä kautta, että miten asioita 

sanoitetaan ja millä tavalla sitä kokonaisuutta tehdään. Niin ehkä se jos vaikka vertaa ihan 

Ruotsiin, niin se, että ikäihmisiä pystyttiin suojelemaan. Ja tartuntamäärät ikäihmisissä on 

kaiken kaikkiaan, vaikka niistä suosituksista on luovuttu ja muuten, niin on toki pysynyt 

suhteessa kuitenkin alhaisempana kun monissa verrokkimaissa. Siinä mielessä ehkä 

olennaista on ollut se, että sellainen kansallinen ohjeistus ja ilmapiiri sille, että on 

suojauduttu.” (H3) 

”No, kyllä mun mielestä täytyy sanoa, että kokonaisuudessaan onnistuttiin siinä 

suojelemisessa niiltä laajamittaisilta sairastumisilta ja kuolemilta.” (H4) 

 

Rawls kirjoittaa Oikeudenmukaisuusteoriassaan vapaudesta oikeudenmukaisen 

yhteiskunnan tärkeimpänä periaatteena. Rawls korostaa yhtäläisten vapauksien merkitystä 

kaikille kansalaisille ja huomauttaa, ettei vapaus ole yhtäläistä silloin, kun jollain 

ihmisryhmällä on suurempi vapaus kuin toisilla tai jos vapaus on vähemmän laajaa kuin sen 

pitäisi olla. Rawls tähdentää myös sitä, että vapautta voidaan rajoittaa vain vapauden itsensä 

takia eli jotta vapaus tai muut perusvapaudet tulisivat asianmukaisesti suojatuksi. Muilla 

perusvapauksilla Rawls tarkoittaa poliittisia vapauksia, mielipiteen vapautta, 

kokoontumisvapautta, omantunnon- ja ajatuksenvapautta, henkilökohtaista 

koskemattomuutta, omistusoikeutta, omaisuudensuojaa, sekä suojaa mielivaltaista 
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vangitsemista ja takavarikkoa vastaan (Rawls, 1988, 47 & 122-123.) Tämä on kiinnostava 

näkökulma myös ikäihmisten suojeluun liittyvän päätöksenteon näkökulmasta COVID-19-

epidemiatilanteessa, koska siinä ikäihmisten vapauksia rajoitettiin voimakkaasti, jotta muita 

perusoikeuksia saatiin suojattua. 

Toisaalta haastatellut tunnistavat myös sen, että voimakkailla tapaamisrajoituksilla, 

vierailukielloilla ja eristämisellä oli myös kielteisiä sosiaalisia vaikutuksia. COVID-19-

epidemiassa rajoitettiin ikäihmisten vapauksia voimakkaasti, jotta suojeltiin ikäihmisten 

oikeutta henkeen ja elämään. Haastatellut nostavat kuitenkin esiin selkeänä 

kehittämiskohteena tulevaa ajatellen sen, että voisiko ihmisiä kuitenkin tavata jollain 

terveysturvallisella tavalla rajoituksista huolimatta.  

 

”Varmasti siis se, että millä tavalla sitten ylipäänsä heidän sosiaalisia suhteitaan tai 

osallisuuttaan yhteiskuntaan olisi voitu tukea. Se semmonen aika totaalinen eristäminen, 

josta sitten on muita terveysvaikutuksia kuin olisi ehkä ollut koronan sairastamisesta, mutta 

muita terveysvaikutuksia, negatiivisia vaikutuksia. Niin niitä olisi voitu varmasti välttää 

miettimällä enemmän sitä ratkaisua, että miten se heidän sosiaalisten suhteiden ja 

osallisuuden kokemusta olisi voitu kuitenkin ylläpitää sen pandemiankin aikana. Ja se on 

varmaan semmoinen, mitä täytyisi jatkossa jos vastaaviin tilanteisiin joudutaan, että mihin 

joudutaan tämmöistä eristämisajattelua kohdentamaan. Se on aika, mielelle raunioittavaa 

ihmiselle semmoinen yhteiskunnasta eristäminen.” (H6) 

”Toki tietysti sitten siinä se haastava puoli toisaalta on ollut se, että sitten tällaisissa 

päätöksissä, rajoitustoimissa on niitä lieveilmiöitä ikäihmisten liikkumiseen, aktiivisuuteen 

ja tämäntyyppisiin, jotka on noussut keskusteluun. Ne on varmaan sitten sellaisia, joita 

joudutaan arvioimaan jälkikäteen ja punnitsemaan vähän sitä, että mikä se kokonaisuus on 

ollut. Mutta toisaalta sitten, että siltä pahimmalta riskiltä ainakin tuon pandemian 

alkuvaiheen osalta, niin kyllä pärjättiin kohtalaisen hyvin verrattuna moniin muihin 

maihin.” (H3) 

”Inhimillisesti ajatellen se oli kuitenkin ihmisille tärkeätä, että jotenkin pystyi tapaamaan 

läheisiään puolin ja toisin. Ja ei kukaan olisi halunnut niitä estää sinänsä, mutta oli, just 

siellä kentälläkin oli se huoli, että miten suuret riskit on ja mikä on turvallista. Siinä THL:n 

apu sitten asiantuntijalaitoksena oli tietysti tärkeä, että ne pysty sitten ihan käytännössä 

määritteleen niitä sitten niitä tapoja toimia.” (H4) 
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Yksi selkeästi esiin nouseva teema aineistossa on se, että viestintä oli liian velvoittavaa ja se 

ymmärrettiin väärin. On vaikeaa sanoa, että oliko viestintä lopulta tarkoituksella 

velvoittavampaa kuin varsinaiset päätökset olivat, mutta joka tapauksessa se johti 

käyttäytymiseen, joka rajoitti ikäihmisten sosiaalisia oikeuksia. Aineistosta nousee esiin 

arviot siitä, että viestinnän velvoittavuudella poliittiset toimijat halusivat vaikuttaa siihen, 

että ihmiset laittavat kontaktit minimiin. Tähän viestinnän velvoittavuuteen kiinnitti kriittistä 

huomiota lausunnossaan myös eduskunnan apulaisoikeusasiamies (EOAK, 2021). 

 

”Se, mikä musta meni väärin, oli se, että sitten puhuttiin ihmisten omista päätöksistä liian 

suoraviivasesti. Ja sitten toisaalta se, että tää tavallaan moodi jäi päälle liian pitkäks aikaa. 

Kyllähän niitä ois pitänyt purkaa sitten heti, kun vaan näyttää siltä, että tilanne on 

rauhallinen. Ja sitten loppujen lopuks. Tää oli tavallaan se akuutti kriisi, jossa on toimittava 

osittain varovaisuusperiaatteella, kun ei oikein tiedetä, että mikä se outcome on niin sillon 

on tehtävä vähän enemmän mieluummin, kun liian vähän. Mutta sitten taas, kun kriisi 

pitkittyy niin tavallaan pitäisi etsiä muita ratkasuja ja antaa myös enemmän tavallaan sitä 

sille yksilölle omaa päätäntävaltaa takaisin.” (H2) 

”jos vaikka virkamiehinä toimme esille tämänkaltaisia asioita, että emmehän me pysty 

velvoittamaan emmekä saisi sanoa että velvoitamme, jos emme sitä oikeudellisesti voi tehdä, 

niin ----- jos hallitus sanoo pehmeämmin asian, niin sillon sitä ei totella, ei noudateta, näin 

groteskisti ilmaisten, vaan nimenomaan, että silloin se ei saavuta sitä tehokkuutta ja 

vaikutusta, mitä sillä tavoitellaan, jolloinka on pakko käyttää voimakkaampaa kieliasua kuin 

sitten ikään kuin tää varsinainen oikeudellinen puoli sallisi.” (H1)  

 

Onkin mielenkiintoinen oikeudenmukaisuuteen liittyvä pohdinta, että onko oikein viestiä 

jyrkemmin kuin mitä itse päätöksenteko on, jos sillä saavutetaan tulos, joka pelastaa 

ihmishenkiä. Tämän kaltaista punnintaa tehtiin selkeästi COVID-19-epidemiassa ja 

erityisesti ikäihmisten suojelun osalta ainakin joissain päätöksenteon piireissä. 

Tätä teemaa voi tarkastella siitä Oikeudenmukaisuusteorian näkökulmasta, että vapautta 

voidaan rajoittaa vain vapauden itsensä takia eli sen vuoksi, että muut perusvapaudet 

tulisivat asianmukaisesti suojatuksi. (Rawls, 1988, 47 & 122-123). Voidaankin katsoa, että 
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tämä ikäihmisten vapauksien rajoitus johti siihen, että suojeltiin ikäihmisten muita 

vapauksia, kuten oikeutta elämään ja terveyteen.  

Huomionarvoista on, että apulaisoikeusasiamiehen mukaan ikäihmisten suojeluun liittyvien 

poliittisten linjauksien tekeminen 16.3.2020 ja niiden välitön tiedottaminen on ollut 

perusteltua tuossa tilanteessa nimenomaan perusoikeuksien ja oikeuden elämään ja 

terveyteen suojelemiseksi (EOAK, 2020, 26-27.) Myös aiemmin luvussa 5.1 esiin noussut 

oikeuskanslerin kannanotto aiheesta puoltaa tätä tulkintaa.    

Oikeudenmukaisuuskysymyksenä yksi esiin noussut on kysymys siitä, millaisia 

laajamittaisempia yhteiskunnallisia seurauksia sillä olisi ollut, mikäli Suomi olisi 

epäonnistunut suojelemaan ihmisiä ja eritoten kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia 

ihmisiä. Kysymys siitä millä puolella historiaa haluttiin olla tässä asiassa, oli selkeästi myös 

kysymys, joka rajoitti päätöksenteon vaihtoehtoja ja ohjasi päätöksentekoa. Toisaalta 

nähtiin, että juuri tässä kysymyksessä onnistuttiin siten, että yhteiskunnan painoarvot tulivat 

esiin ja vältyttiin katastrofilta.  

 

”Suuri pelko siis STM:ssä oli juuri se, että terveydenhuoltojärjestelmä romahtaa. On niin 

paljon potilaita, että sitten ei enää voida tavallaan ohjata sinne parhaaseen hoitoon, vaan 

on katottava, että toi pelastetaan. Tällä on niin huonot mahdollisuudet. Ei voida tehdä 

mitään. Tää on jo kuollut. Tää on tätä triagea, joka, jota sodassa käytetään taikka erittäin 

pahoissa laajoissa onnettomuuksissa. Ja siihen tietysti kukaan ei halunnut joutua sellaseen 

tilanteeseen. Ja koska sillä on sitten myös yhteiskunnallisii vaikutuksia paljon laajempia, 

kun pelkästään se välitön kuolleisuus. Se vaikuttaa ihmisten luottamukseen viranomaisiin ja 

sillä on ihan varmasti poliittisia sitten vaikutuksia.” (H2)  

”Jos sä katsot vaan niitä, että ylipäätänsä varmistetaan se että kaikkein vakavimmissa 

tilanteissa olevilla, oli se sitten riskiryhmiä tai muutoin merkittävän hengen-, terveyden 

vaarassa olevilla, heitä yhteiskunta primääristi suojaa. Mutta samalla otetaan huomioon 

sitten niin taloudelliset näkökulmat kuin muutkin sosiaaliset näkökulmat. Niin, se oli mun 

mielestä yksi onnistuneimpia ihan sekä tämmösen ylätason virkamiesjohdon että ylimmän 

poliittisen päätöksentekovallan vuoropuhelua siitä, että mitkä on tän yhteiskunnan 

tärkeimmät painoarvot.” (H1) 
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6 Yhteenveto 
Tutkimukseni tarkoituksena oli tutkia sitä, mitkä tekijät rajoittivat ikäihmisten suojeluun 

liittyvää päätöksentekoa ja päätöksenteon rationaalisuutta COVID-19-epidemiatilanteessa. 

Vastaan tutkimuksessa tutkimuskysymykseeni, joka on: 

Mitkä tekijät rajoittivat päätöksentekoa ikäihmisten suojeluun liittyvissä 

kysymyksissä COVID-19-epidemiatilanteessa vuonna 2020? 

Tutkimustehtäväni koostui tästä yllä mainitusta yhdestä pääkysymyksestä, johon tulosluvut 

muodostavat kokonaisuutena eheän vastauksen. Rajasin tutkimuskysymykseni avulla 

tutkimukseni näkökulmaa sekä sisällöllisesti, että ajallisesti. Tutkimuskysymykselläni 

fokusoin analyysini niihin kysymyksiin, jotka asettivat päätöksenteolle erilaisia rajoitteita, 

oli kyse sitten lainsäädännöllisistä rajoitteista, poikkeukselliseen toimintaympäristöön 

liittyvistä rajoitteista kuten kiireestä, alati muuttuvasta tietopohjasta tai poliittisesta 

paineesta, henkilöstöresursseista, osaamisesta taikka muista päätöksenteolle rajoitteita 

tutkimukseni mukaan asettaneista kysymyksistä. Tällöin esiin nousi laajalti erilaiset ja 

erityyppiset rajoitteita aikaansaaneet tekijät. 

Selvitin myös, miten päätöksenteon ja päätöksenteon valmistelun päätöksentekoympäristö 

vaikutti etenkin päätöksiä valmistelleiden virkamiesten työskentelyyn ja asettiko se jotain 

rajoitteita sille. Tavoitteeni oli tuoda päätöksentekoon ja päätösten valmisteluun 

osallistuneiden virkamiesten näkökulmaa esiin. Tutkimukseni aihe liittyy laajemmin hyvän 

hallinnon, tietoon perustuvan päätöksenteon, julkisen vallan käytön, kriisijohtamisen, 

varautumisen, ennakoinnin ja toimivaltasuhteiden teemoihin.  

Tutkimukseni tulosten kautta on mahdollista löytää keinoja siihen, kuinka erilaisissa 

yhteiskunnan kriisiolosuhteissa päätöksiä tehdään ja valmistellaan sekä siihen, miten 

erilaisiin kriisitilanteisiin voidaan varautua päätöksenteossa kehittämällä muun muassa 

päätöksenteon rakenteita, lainsäädäntöä ja valmistelupuolen resursseja. Tutkimukseni avulla 

on löydettävissä keinoja päätöksenteon prosessien kehittämiseen haastavassa 

toimintaympäristössä.  

Tutkimukseni on laadullinen tutkimus ja tapaustutkimus, jossa tutkittavana tapauksena on 

vuoden 2020 aikana tapahtunut päätöksenteko erityisesti ikäihmisten suojeluun liittyvissä 

kysymyksissä COVID-19-epidemiatilanteessa. Tutkimuksen aineisto on 

puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla toteutettu kuuden noin tunnin mittaisen 
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haastattelun haastatteluaineisto. Haastatellut henkilöt olivat keskeisissä rooleissa etenkin 

keväällä 2020, kun valmisteltiin ikäihmisten suojeluun liittyvää päätöksentekoa Suomessa. 

Olen analysoinut aineiston aineistolähtöisen sisällönanalyysin menetelmällä. 

Olen tutkinut päätöksentekoa rationaalisuuden ja rationaalisuuden rajoitteiden teoreettisesta 

viitekehyksestä. Minua kiinnostaa se, että mitkä tekijät ovat rajoittaneet päätöksenteon 

rationaalisuutta ja siten vaikuttaneet päätöksentekoon. 

Rationaalisuutta ja päätöksentekoa yleensäkin rajoitti COVID-19-epidemiassa kiire, 

epävarma ja puutteellinen tietopohja ja usein muuttunut tilannekuva. Ne ovat olleet omiaan 

rajoittamaan päätöksentekoa ja päätöksenteon rationaalisuutta kaventaen tosiasiallisia 

mahdollisuuksia punnita erilaisia toimintastrategioita sekä niiden vahvuuksia ja 

heikkouksia. Rationaalisen päätöksentekijän on kyettävä aina arvottamaan päätöksiä ja 

erilaisia seurauksia, mitä päätöksistä syntyy (Simon, 1979, 110). Näin ei tosiasiassa ollut 

COVID-19-epidemiatilanteessa etenkään alkuvaiheessa, kun pandemia vyöryi päälle, 

uutiset maailmalta nostattivat huolta eikä tarkkaa tietoa rajoitustoimien vaikutuksista 

muuhun yhteiskuntaan, kuten elinkeinoelämään ollut.  

Päätöksenteon rationaalisuuteen pyrkiminen on sen analysoimista, että mitkä ovat parhaita 

keinoja juuri siihen tavoitteeseen pääsemiseksi, johon kulloinkin pyritään. Päätöksenteon 

rationaalisuuden yksi edellytys on se, että vaihtoehtoisia keinoja verrataan valittujen 

tavoitteiden toteuttamiseksi parhaalla mahdollisella tavalla. (Simon, 1979, 103). 

Tutkimukseni aineiston perusteella etenkään alkuvaiheessa COVID-19-epidemiaa 

tosiasiallisia mahdollisuuksia perusteelliseen vaihtoehtoisten keinojen punnintaan ei juuri 

ollut. 

Etenkin COVID-19-epidemian alkuvaiheessa päätöksentekoa rajoitti päätöksenteon sekä 

päätöksenteon valmistelun epämuodollistuminen. Tavanomaiset virkavalmistelumenettelyt 

sivuutettiin ja muodollisesta valtioneuvoston päätöksenteosta siirryttiin hallituksen 

neuvotteluihin. Tavanomaisesta valtioneuvoston virkavalmisteluun pohjautuvasta 

päätöksenteosta siirryttiin ministerien erityisavustajien sekä ministerien itsensä 

neuvotteluihin ja valmistelutyöhön. Tämä rajoitti päätöksentekoa ja päätöksenteon 

rationaalisuutta ainakin siltä osin, että virkavalmistelijoiden ja asiantuntijoiden näkemyksiä 

ei kuultu valmistelussa ainakaan samoissa määrin kuin yleensä. Erityisavustajien ja 

valtiosihteerien rooli nousi ajoittain hyvinkin merkittäväksi päätöksenteossa, ja politiikan ja 

hallinnon näkemysten yhteensovittamisessa (Stenvall et al, 2022, 37). Erityisavustajien ja 
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valtiosihteerien roolia pidettiin kuitenkin myös epäselvänä vastuunäkökulmista, koska 

heidän ei katsottu samoissa määrin kantavan poliittista vastuuta kuin kansanedustajien ja 

ministerien, mutta toisaalta erityisavustajilla ja valtiosihteereillä ei ollut myöskään 

valmisteluvastuita kuten virkamiehillä (Stenvall et al, 2022, 98). 

Tämä näkyi myös ikäihmisten suojeluun liittyvissä kysymyksissä. Ikäihmisten suojeluun 

liittyvän päätöksenteon näkökulmasta keskeisimmät päätökset tehtiin 16.3.2020 hallituksen 

neuvottelussa, jossa ei ollut tavanomaista dokumentoitua virkavalmistelua, vaan 

päätöksentekoaineisto oli ministeri Kiurun itse laatimia ja hankkimia. On totta, että 

myöhemmin toimivaltaiset viranomaiset tekivät myös vastaavat päätökset kuin 

valtioneuvosto teki 16.3.2020. Samalla on todettava, että aineistosta nousee vahvasti esiin 

näkemys, jonka mukaan virkamiehillä oli erittäin korkea kynnys esittää muuta kuin, mitä 

poliittiset päättäjät olivat päättäneet ja julkisuuteen lausuneet, vaikka olisivat olleet asioista 

eri mieltäkin. Aina erimielisyyttä ei ollut, mutta näkökohta on sen vuoksi huomattava, että 

päätöksenteon epämuodollistumisen ja poliittisten päätöksentekijöiden aktiivisen viestinnän 

vaikutuksena virkavalmistelijoiden käsiä sidottiin, minkä voi katsoa rajoittaneen 

päätöksentekoa ja päätöksenteon rationaalisuutta.  

Tämänkaltaista toimintatapaa selittää varmasti osaltaan poikkeuksellinen kiire ja huoli 

tilanteesta ja COVID-19-taudin vakavuudesta. Päätöksenteossa oli selkeästi etenkin 

alkuvaiheessa COVID-19-epidemiatilannetta sellainen asetelma, jossa haluttiin tehdä 

mieluummin liikaa kuin liian vähän, jotta inhimillisiltä tragedioilta voitaisiin välttyä 

mahdollisimman hyvin. Oli myös selkeästi olemassa huolta siitä, että terveydenhuollon 

kantokyky romahtaa ja varmasti myös huolia vastuukysymyksistä. Valittu 

päätöksentekolinja oli selkeästi myös arvovalinta, johon vaikutti päätöksentekijöiden omat 

arvot ja poliittiset näkemykset sekä hallitusohjelma.  

Lainsäädäntö ja sen tulkinta, kuten eduskunnan perustuslakivaliokunnan ja oikeuskanslerin 

tulkinnat rajoittivat päätöksentekoa ja sen valmistelua selkeästi. Toisaalta sen katsottiin 

myös jäntevöittäneen päätöksentekoa ja antaneen valmistelulle suuntaa. Voi olla, että pelko 

perustuslakivaliokunnan tai oikeuskanslerin kriittisistä kannanotoista teki virkamiehistä 

varovaisempia, mutta toisaalta ne antoivat suuntaa sille, mihin suuntaan valmistelua on 

vietävä. 

Keskeisimmät päätöksenteon rajoitteet lainsäädännön ja sen tulkinnan näkökulmasta olivat 

aineistostani esiin noussut oikeuskanslerin jo COVID-19-epidemian alkuvaiheessa 
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valtioneuvostolle antama tulkinta siitä, että oikeus henkeen ja elämään menee muiden 

perusoikeuksien edelle sekä eduskunnan perustuslakivaliokunnan COVID-19-

epidemiatilanteessa korostunut tapa painottaa voimakkaasti rajoitustoimien 

välttämättömyyttä ja oikeasuhtaisuutta.  

Nykyisessä perustuslaissa korostuvat taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet, 

jotka lisättiin perusoikeuksiin vuonna 1995 voimaan tulleessa perusoikeusuudistuksessa. 

(Riepula et al, 2019, 320). Taloudellisista, sosiaalisista ja sivistyksellisistä oikeuksista on 

tullut aidosti tekijä, joka ohjaa yhteiskunnallista kehitystä (Riepula et al, 2019, 301). Myös 

perustuslakivaliokunnan rooli on vahvistunut ja sen asema on keskeinen, kun ennakkoon 

kontrolloidaan lakien perustuslainmukaisuutta (Riepula et al, 2019, 321-322). Erityisesti 

perustuslakiin pohjautuvien yksilön oikeuksien merkitys on korostunut päätöksenteossa ja 

keskeinen lähtökohta on ollut rajoitusten oikeasuhtaisuus ja välttämättömyys COVID-19-

tautitilanteeseen nähden (Stenvall et al, 2022, 65). Nämä näkökohdat ovat olleet selkeästi 

esillä COVID-19-epidemiassa. Mikäli COVID-19-epidemia olisi vyörynyt päälle aiemman 

perustuslain ollessa voimassa, olisi todennäköisesti omistajansuojaa korostettu nyt nähtyä 

voimakkaammin. Tämä olisi voinut näkyä esimerkiksi ravintoloita koskeneissa 

rajoituspäätöksissä. 

Koronatoimien perustuslainmukaisuus on puhuttanut alusta asti ja vaikuttanut myös 

päätöksentekoon. Perustuslain aiempaa tiukemman tulkinnan on katsottu rajoittaneen 

tehtäviä COVID-19-toimia (Stenvall et al, 2022, 46.) Oikeudellisten vaatimuksien 

lisääntyminen kavensi selkeästi virkamiesten tilaa toimia valmistelussa (Stenvall et al, 2022, 

114).  

Oikeuskanslerin antama tulkinta saattaa osaltaan selittää myös voimakkaita ikäihmisten 

suojeluun liittyviä rajoitustoimenpiteitä. Joka tapauksessa oikeuskanslerin antama tulkinta 

rajoitti päätöksentekoa rajoittamalla tosiasiallisia toimintastrategioiden 

valintamahdollisuuksia. COVID-19-epidemian aikainen päätöksenteko oli tasapainoilua 

ihmisten elämän ja terveyden suojelemisen, erilaisten sosiaalisten oikeuksien ja 

taloudellisten oikeuksien välillä. Oikeuskanslerin kannanotto oli merkittävä sen vuoksi, että 

kannanotossaan oikeuskansleri laittoi perusoikeudet tärkeysjärjestykseen ainakin yhden 

perusoikeuden osalta tämänkaltaisessa pandemiatilanteessa. On mielenkiintoinen kysymys, 

että ohjaako tämä tulkinta tulevia mahdollisia pandemiatilanteita ja niissä toteutettavaa 
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päätöksentekoa vaikuttaen siihen, että oikeutta henkeen ja elämään painotetaan 

voimakkaimmin myös tulevissa mahdollisissa pandemiatilanteissa.  

Perustuslakivaliokunnan tapa painottaa voimakkaasti rajoitustoimien välttämättömyyttä ja 

oikeasuhtaisuutta vaikutti puolestaan siten, että varautuminen ja ennakointi osoittautui 

päätöksenteossa vaikeaksi. Vaikka jonkin päätöksen tekeminen olisi ollut epidemian 

hillitsemisen näkökulmasta perusteltua, rajoitti perustuslakivaliokunnan tulkinta sellaisten 

päätösten ennakollista valmistelua. Aineistostani nousee esiin se, että toisinaan ennakoivalla 

päätöksenteolla olisi kyetty todennäköisesti estämään epidemiatilanteen pahenemista, mutta 

sen ei katsottu olleen perustuslain mukaisesti oikeasuhtaista ja välttämätöntä, koska niinä 

hetkinä epidemiatilanne ei ollut niin paha, minkä vuoksi päätöksiä ei kyetty tekemään. Tämä 

rajoitti päätöksentekoa ainakin jossain määrin.  

Etenkin kiireen, poliittisen ja julkisen paineen, huolen ja usein muuttuneen tilannekuvan 

takia mahdollisuudet valmistella erilaisia toimintastrategioita ja samalla aidot 

mahdollisuudet tehdä vertailua erilaisten toimintastrategioiden välillä olivat rajalliset. 

Päätöksenteon rationaalisuuden näkökulmasta juuri tämä olisi ollut oleellista COVID-19-

epidemiatilanteessa. Tämän kaltainen päätöksentekoympäristö keskitti valtaa 

valtioneuvostolle ja erityisesti keskeisille ministereille, kuten pääministerille sekä perhe- ja 

peruspalveluministerille. Toisaalta päätöksentekovallan keskittyminen juuri heille saattoi 

johtua heidän henkilökohtaisesta päätöksentekohalukkuudestaan, jota arvioidaan 

aineistossani myös myönteisessä mielessä vastuun kantamisena. 

Kriisijohtamisen näkökulmasta haasteelliseksi on tunnistettu myös valtionhallinnon 

siiloutuneisuus, liian vähäiseksi jäänyt kansainvälisen osaamisen ja kokemuksen 

hyödyntäminen, sekava viestintä ja lainvalmisteluun liittyneet laatuongelmat (Stenvall et al, 

2022, 11.) Nämä näkökohdat nousevat eri tavoin esiin myös aineistossani ja ne herättävät 

kysymyksen Suomen nykyisen valtionhallinnon nykyisten rakenteiden mielekkyydestä. 

Suomen malli vahvoista toimivaltaisista viranomaisista sekä itsenäisistä ministeriöistä on 

yksi tapa järjestää hallinto. Ainakin poikkeuksellisissa kriisioloissa keskitetymmällä 

päätöksentekojärjestelmällä voisi olla joitain etuja ainakin hallinnon siiloutuneisuuden 

vähentämisen ja viestinnän selkeyden näkökulmista. Ainakin toimivaltasuhteiden 

etukäteiselle selvittämiselle tuntuu olevan tarvetta.  

Tutkimukseni perusteoria on päätösteoria, joka on organisaatioteorioiden yksi kahdestatoista 

perusteoriasta. Päätösteoriassa huomio siirrettiin rakenteellisista tekijöistä päätöksentekoon. 
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Päätösteoria korostaa organisaation olevan aina päätöksentekoa (Harisalo, 2021, 82). Myös 

COVID-19-epidemiatilanteessa korostui vahvasti erillisen tapauskohtaisen päätöksenteon 

rooli rakenteiden sijaan, koska tuon kaltaiseen kriisitilanteeseen ei osattu varautua täysin. Ei 

ollut minkäänlaista automaattista menettelyä, johon olisi juohevasti siirrytty. 

Päätöksentekijöiden henkilökohtaiset ominaisuudet korostuivat.  

Lainsäädäntö, epäselväksi koetut toimivaltasuhteet ja päätöksentekojärjestelmä rajoittivat 

päätöksentekoa ja sen valmistelua. Tästä seurasi myös hallinnollisia virheitä, joihin 

eduskunnan oikeusasiamies puuttui ratkaisussaan kesäkuussa 2020 ja johon oikeuskansleri 

otti kantaa huhtikuun lopussa 2020. Hallinnollisten virheiden ilmenemisestä huolimatta esiin 

nousi vahvasti, että haastatellut kokivat, että Suomessa toimittiin oikein ja onnistuttiin 

suojelemaan ikäihmisiä ja muita riskiryhmiä. Päätökset arvioitiin jälkikäteen 

välttämättömiksi. Voi sanoa, että vaikka hallinnollisia virheitä tapahtuikin, Suomen COVID-

19-päätöksenteko oli monilta osin onnistunutta inhimillisen kärsimyksen vähentämisen 

näkökulmasta, mikä on oleellinen oikeudenmukaisuuskysymys. John Rawls tähdentää 

tunnetussa teoriassaan sitä, että vapautta voidaan rajoittaa vain vapauden itsensä takia eli 

jotta vapaus tai muut perusvapaudet tulisivat asianmukaisesti suojatuksi (1988). 

Oikeudenmukaisuus on kiinnostava näkökohta myös ikäihmisten suojeluun liittyvän 

päätöksenteon osalta, koska vaikka ikäihmisten vapauksia tavata läheisiään rajoitettiin 

voimakkaasti, suojattiin samalla oikeutta henkeen ja elämään.  

Yksi päätöksentekoa ja valmistelutyötä rajoittanut tekijä oli henkilöstöön liittyvät 

kysymykset. Henkilöstöresursseja oli rajallisesti, COVID-19-epidemiaan liittyvään 

päätöksentekoon ja valmisteluun liittyvä osaaminen oli harvojen ihmisten varassa ja 

työntekijöiden kokema kuormitus oli kovaa. On selvää, että tämä asetti rajoitteita 

päätöksenteolle ja sen rationaalisuudelle. Toisaalta esiin nousi vahvasti kokemus siitä, että 

henkilöstö ylitti itsensä ja venyi vaikeassa tilanteessa.  

Oikeudenmukaisuusnäkökulmasta mielenkiintoinen pohdinnan aihe on se, että miten 

päätöksentekoa voisi jatkossa tehdä paremmin siitä näkökulmasta, että ikäihmisten oikeutta 

elämään ja terveyteen suojellaan, mutta samalla etsitään myös aktiivisesti tapoja turvata 

ikäihmisten sosiaaliset oikeudet, kuten mahdollisuudet tavata läheisiään. 

Oikeudenmukaisuusnäkökulmasta tämä on ollut keskeinen teema.  

Huomionarvoista on, että COVID-19-päätöksenteossa keskeisessä roolissa on ollut jatkuva 

lainsäädännön muuttaminen ja voikin sanoa, että koronatoimia on tavallaan johdettu 
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lainsäädännöllä. Keskeisin laki on ollut tartuntatautilaki, jota oli muutettu joulukuun 2021 

loppuun mennessä 13 kertaa COVID-19-pandemian alkamisen jälkeen. (Stenvall et al, 2022, 

41-42.) On selvää, että tällainen lähestymistapa on hyvin kuormittava virkakunnan 

näkökulmasta eikä mahdollista juohevinta mahdollista päätöksentekoa, koska 

lakimuutosprosessit ovat työllistäviä ja ottavat aikansa, kuten niiden oikeusvaltiossa 

kuuluukin. Olisi mielestäni tärkeää miettiä muunlaisia lähestymistapoja pandemiatilanteiden 

johtamiseen. 

Tutkimukseni toi uutta tietoa päätöksenteon ja valmistelutyön kysymyksiin COVID-19-

epidemiatilanteessa vuonna 2020 erityisesti ikäihmisten suojeluun liittyvissä kysymyksissä. 

Tutkimukseni tuo uutta tietoa erityisesti virkavalmistelijoiden näkökulmasta suomalaiseen 

päätöksentekokontekstiiin COVID-19-epidemian alkuvaiheen osalta tarkastellen sitä 

päätösteoria ja päätöksenteon rationaalisuuden sekä sen rajoitteiden näkökulmasta tuoden 

esiin poikkeuksellisen päätöksentekoympäristön erilaiset seuraukset päätöksenteolle ja 

valmistelutyölle. 

Koska COVID-19-epidemia on ollut globaali terveyskriisi, mutta myös laajemmin 

yhteiskunnallinen kysymys ja hallinnollinen ponnistus, on aihetta ollut tärkeää tutkia. On 

selvää, että sosiaali- ja terveysministeriö oli merkittävässä asemassa Suomen COVID-19-

päätöksenteossa ja sen valmistelussa. Tämä johtuu nähdäkseni juuri siitä, että COVID-19 on 

nähty Suomessa pitkälti terveyskriisinä. Mielenkiintoinen kysymys onkin, että pitäisikö 

jatkossa tulevissa mahdollisissa pandemiatilanteissa valtioneuvoston kanslian roolin olla 

COVID-19-epidemiatilannetta keskeisempi ja jos näin katsotaan, pitäisikö tämä erikseen 

linjata selkeästi pandemiasuunnitelmissa. 

Kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä koskevan päätöksenteon tutkiminen 

on tärkeää oikeudenmukaisuussyistä, mutta myös siksi, että päätöksentekoa voisi kehittää 

mahdollisia tulevia erilaisia kriisejä ajatellen. On luultavaa, että tulevaisuudessa yhteiskunta 

kohtaa uusia pandemioita, mutta myös muunlaisia kriisejä, kuten kyberturvallisuuteen, 

terrorismiin ja ilmastonmuutoksen seurauksiin liittyviä kriisejä. Valitettavasti myös 

sotilaallisiin kriiseihin on varauduttava myös päätöksentekojärjestelmissä, minkä tarvetta 

vahvistaa se, että tätä kirjoittaessa Euroopassa käydään jälleen sotaa Venäjän hyökättyä 

Ukrainaan 24.2.2022. Näistä syistä on ollut tärkeää tuoda tutkimukseeni mukaan yleistä 

kriisipäätöksenteon logiikkaa.  
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Tutkimustulokseni poikkeaa aiemmasta tutkimuksesta ainakin siltä osin, että Altman nostaa 

esiin näkökulman, jossa hän tuo esiin sen, että huono päätöksenteko voi olla seurausta 

sellaisesta ajattelutavasta, jossa katsotaan hyväksi jatkaa samalla tavalla kuin tähän asti, 

koska tähänastiseen toimintatapaan on investoitu paljon (2020, 24.) COVID-19-

epidemiatilanteessa ei ollut merkittävissä määrin havaittavissa, että päätöksenteossa oltaisiin 

lukkiuduttu kerran päätettyihin asioihin, vaan uusia päätöksiä tehtiin nopealla tahdilla.  

On selvää, että Suomessakin oltiin pitkään ennen COVID-19-epidemiaa korostettu 

ikäihmisiin liittyvässä päätöksenteossa ikäihmisten sosiaalisia oikeuksia, kuten yksityis- ja 

perhe-elämän kunnioitusta sekä mahdollisuutta pysyä yhteiskunnan täysipainoisina jäseninä 

mahdollisimman pitkään ja että ikääntyneillä henkilöillä olisi mahdollisuus valita 

elämäntapansa ja viettää elämää tutussa ympäristössä (Mikkola, 2014, 27 & 55.) Suomen 

perustuslaissa säädetään myös jokaisen henkilökohtaisesta vapaudesta, jota ei saa rajoittaa 

ilman painaa perustetta (Mäki-Petäjä-Leinonen, 2014, 197-198.)  

Siitä huolimatta, että Suomen käytäntö korostaa ikäihmisten sosiaalisia oikeuksia oli pitkän 

linjan mukainen asia, oltiin siitä valmiita luopumaan yllättävän nopeasti varsin kovin 

rajoitustoimenpitein. Altmanin esittämä logiikka ei toteutunut tässä tapauksessa. 

Menestyksekkään kriisipäätöksenteon edellytys on valmiiksi etukäteen huolella suunniteltu 

kriisiorganisaatio (Pursiainen, 2020, 60.) Tutkimuksessani nousee vahvasti esiin se, että 

etenkin alkuvaiheessa päätöksenteon toimivaltasuhteissa oli huomattavia epäselvyyksiä. 

Tämä nousi esiin myös julkisessa keskustelussa ja tähän yritti osaltaan vastata myös 

tasavallan presidentti Sauli Niinistö esittäessään niin sanotun operatiivisen nyrkin 

perustamista (OTKES, 2021, 28.) Myös Onnettomuustutkintakeskuksen yhteydessä työtään 

tehnyt ryhmä päätyi siihen, että valtion kriisijohtamismalli ei ollut toimiva eikä riittävän 

hyvin sisäistetty (OTKES, 2021, 89-90.) 

Siitä huolimatta, että Pursiainen katsoo menestyksekkään kriisipäätöksenteon edellytyksen 

olevan valmiiksi etukäteen huolella suunniteltu kriisiorganisaatio, nousee tutkimuksessani 

esiin näkemys siitä, että Suomessa päätöksenteossa onnistuttiin kansainvälisesti vertaillen 

hyvin. Tätä arviota puoltaa myös muun muassa verrokkimaihin nähden vähäinen kuolleisuus 

etenkin alkuvaiheessa sekä Valtiontalouden tarkastusviraston arvio huoltovarmuudesta ja 

sen turvaamisesta covid-19-pandemian aikana. VTV:n mukaan covid-19-pandemian 

riskinhallinnassa onnistuttiin hyvin ja henkilöstön terveysturvallisuuden takaamisessa 

onnistuttiin (2021). Mainitut asiat eivät poista tarvetta kehittää Suomen kriisijohtamis- ja 
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päätöksentekojärjestelmiä., mutta osoittavat, että kriisipäätöksenteko on mahdollista myös 

epäselkeässä järjestelmässä.  

Tutkimukseni näkökulma poikkeaa muusta tutkimuksesta myös siltä osin, että olen tutkinut 

päätöksentekoa päätöksenteon rationaalisuuden ja sen rajoitteiden näkökulmasta. Vaikka 

tunnistankin, että kriisitilanteessa rationaalisuuteen pyrkiminen ei ole ongelmatonta ja että 

todellisessa päätöksentekotilanteessa ei ole mahdollista saavuttaa täyttä rationaalisuutta 

(Forsberg & Pursiainen, 2003, 16), pidän silti rationaalisuutta ja rationaalisuuden rajoitteita 

hyödyllisenä lähestymistapana myös kriisiaikaisen päätöksenteon analysoimiseen. 

Tämänkaltainen lähestymistapa antaa hyvät välineet sen arviointiin, että missä tilanteissa 

päätöksenteon rationaalisuus oli rajoitetuinta ja samalla se antaa edellytyksiä pohtia 

päätöksentekojärjestelmien kehittämistä tulevaisuuden kriisitilanteita silmällä pitäen myös 

rationaalisen, huolellisen valmistelun näkökulmasta. Hyvällä varautumisella, 

ennakoimisella ja kehittämistyöllä on varmasti mahdollista kehittää 

päätöksentekoympäristöä suotuisammaksi tältäkin osin.  

Tutkimuksestani kumpuaa monia erilaisia jatkotutkimusaiheita. Saman aihepiirin tutkiminen 

kansainvälisen vertailevan tutkimuksen näkökulmasta tehden vertailua esimerkiksi Ruotsiin, 

Tanskaan tai johonkin muuhun Euroopan valtioon olisi tutkimuksellisesti mielekästä. 

Uskon, että etenkin Ruotsin tapaukseen tutustuminen olisi tieteellisesti merkittävää, koska 

Ruotsissa ikäihmisten suojelussa onnistuttiin etenkin COVID-19-epidemian alkuvaiheessa 

merkittävästi Suomea huonommin. Olisi mielenkiintoista perehtyä siihen, oliko 

päätöksenteolla tai jollain päätöksentekoon vaikuttavalla asialla vaikutusta tähän.  

Aihepiiriä olisi mielenkiintoista ja tutkimuksellisesti merkittävää tutkia myös eri ryhmien 

näkökulma esiin tuoden. Pohdin jo tutkimustani aloittaessa tätä paljon ja päädyin rajaamaan 

tutkimukseni päätöksentekoon valmistelun näkökulmasta sekä tuomaan 

virkavalmistelijoiden äänen kuuluviin. Aihetta voisi tutkia yhtä lailla myös poliittisten 

päätöksentekijöiden tai alueellisten viranomaisten näkökulmasta. Poliittiset päätöksentekijät 

ovat voineet hyvinkin nähdä valmistelun ja päätöksenteon eri tavoin ja toisaalta alueellisilla 

viranomaisilla olisi voinut olla tutkimuksellisesti mielekäs näkökulma päätöksenteon 

toimeenpanon kysymyksiin.  

Aineistonkeruumenetelmänä haastattelu oli toimiva. Asiakirja-aineiston saaminen 

tietopyynnöin osoittautui haastavaksi sen vuoksi, että kirjallinen päätöksentekoaineisto 

etenkin alkuvaiheesta COVID-19-epidemiaa osoittautui erittäin vähäiseksi. Se kertoi tietysti 
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myös COVID-19-epidemian alkuvaiheen päätöksenteosta ja valmistelusta, joka ei ollut 

etenkään alkuvaiheessa tavanomaista. Samalla myös haastatteluaineiston merkitys korostui. 

Haastatteluista saatu tieto oli merkittävää ja aineisto vastasi hyvin tutkimuskysymykseen ja 

-tuloksiin.  

Aineistolähtöinen sisällönanalyysi oli tutkimukseeni käyttökelpoinen analyysimenetelmä ja 

auttoi jäsentelemään haastatteluaineistoani sekä löytämään sieltä tutkimuksellisesti ja 

teoreettisen viitekehykseni näkökulmasta merkittävimmät asiat ja käsitteet. 

Aineistolähtöinen sisällönanalyysi oli myös siksi hyvä analyysimenetelmä, koska siinä 

korostuu tulkinnan ja merkityksien etsimisen rooli. Aineistossa asiat eivät nousseet aina esiin 

juuri niillä käsitteillä, jotka olivat omat teoreettisen viitekehykseni kannalta keskeisimmät 

käsitteet, vaikka haastateltavat puhuivatkin samoista asioista hiukan eri sanoin, jolloin 

aineistolähtöiselle sisällönanalyysille ominainen tutkijan oma tulkinta korostui. 

Yksi mahdollinen tapa vahvistaa tutkimukseni relevanssia olisi ollut tehdä jokin 

kvantitatiivinen kysely, jolloin olisi voinut saada syvällisempien haastattelujen oheen 

laajemman joukon vastaajia. Toisaalta uskon, että tutkimukseni aihe oli aiheena sellainen, 

josta ei olisi saanut kirjallisella kyselyllä kovin paljoa irti.  

Tutkimukseni on laadullinen tutkimus ja aineistoni koostuu pääasiassa kuudesta 

haastateltavasta. Vaikka haastateltavat olivatkin COVID-19-epidemian alkuvaiheen 

päätöksenteossa ja valmistelussa keskeisissä rooleissa, on tutkimustuloksiini perusteltua 

suhtautua myös kriittisesti. Haastateltavat henkilöt olivat myös ammatillisilta rooleiltaan 

virkamiehiä, jolloin näkökulma on enemmän valmistelevan puolen henkilöiden eikä edusta 

laajemmin yhteiskunnan eri osapuolia. Niinpä tutkimustulokseni eivät ole laajalti 

yleistettävissä, vaikka ne tuovatkin esiin virkamiesten näkökulmasta välittyneitä erilaisia 

aihepiiriin liittyviä ulottuvuuksia. 

Uskon, että virkavalmistelijoiden näkökulman tuominen tutkimukseen antaa edellytyksiä 

päätöksenteon valmistelun kehittämiselle. Tutkimuksessani nousee vahvasti esiin se, 

millaiset vaikutukset niukoilla henkilöstöresursseilla ja liian harvoille keskittyneellä 

osaamisella on päätöksenteolle. Tutkimukseni tulokset antavat vahvan viestin sen tarpeelle, 

että valtion johtamisjärjestelmää ja toimivaltasuhteita selkiytetään, ja virkamiesresursseihin 

ja -osaamiseen panostetaan tulevia mahdollisia kriisitilanteita varten. Toivon, että 

tutkimuksestani löytyy keinoja siihen, miten päätöksiä voisi jatkossa tehdä siten, että niissä 

huomioitaisiin eri väestöryhmien elämän ja terveyden suojelun ohella ihmisten sosiaaliset 
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oikeudet ja pyrittäisiin etsimään vaihtoehtoisia tapoja toimia tilanteissa, joissa 

perusoikeuksien rajoittaminen katsotaan terveydellisistä syistä välttämättömäksi. 

Valtioneuvoston kanslian rooli päätöksenteon yhteensovittajana on ollut tärkeä, mutta 

toisaalta esiin on noussut se, ettei Valtioneuvoston kanslialla ole laajoja toimivaltuuksia, 

mikä on heikentänyt pääministerin edellytyksiä johtaa COVID-19-kriisissä (Stenvall et al, 

2022, 107). Pidänkin perusteltuna pohtia sitä pitäisikö jatkossa kriisitilanteiden johtamista, 

ja päätöksenteon valmistelua keskittää entistä selkeämmin valtioneuvoston kansliaan. Tämä 

selkeyttäisi johtamista ja luultavasti vähentäisi hallinnon siiloutumiseen sekä viestintään 

liittyviä ongelmia. Mikäli näin toimitaan, on myös valtioneuvoston kanslian asianmukaisesta 

resursoinnista huolehdittava.  

Tutkimukseni korostaa näkökulmaa, jossa päätöksenteon rationaalisuuden turvaamisen 

edellytys on se, että päätöksentekijöillä on aito mahdollisuus punnita erilaisia 

toimintastrategioita sekä niiden hyviä ja huonoja puolia, ja seurauksia. Toivon, että tämä 

näkökulma nousee tulevaisuudessa esiin vahvemmin suomalaisessa 

päätöksentekokulttuurissa niin normaalioloissa kuin erilaisissa kriiseissäkin. 
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Liitteet 
 

Liite 1. Teemahaastattelurunko 
 

TEEMA 1: Varautuminen, ennakointi ja ensitiedot 

1) COVID-19-pandemiasta alkoi tulla ensimmäisiä tietoja Suomeen tammikuussa 2020. 

Kuvailisitko sitä, miten STM:ssä/THL:ssä reagoitiin näihin ensimmäisiin tietoihin? 

Miten itse näihin reagoit? 

2) Miten kuvailisit valmistautumista, varautumista ja ennakointia tammi-helmikuussa 

2020? 

3) Missä vaiheessa alkoi tulla tietoja siitä, että ketkä ovat erityisiä riskiryhmiä 

koronaviruksen näkökulmasta?  

i) Millaisia toimenpiteitä nämä tiedot aikaansaivat? 

TEEMA 2: Hallituksen ensivaiheen neuvottelut ja niiden valmistelu 

4) Maaliskuun alussa 2020 tartuntamäärät kasvoivat Euroopassa ja Suomeenkin vastikään 

perustettu COVID19-koordinaatioryhmä piti ensimmäisen kokouksen. 

Onnettomuustutkintakeskuksen raportin mukaan STM:ssä tehtiin mittavaa valmistelua 

11.3.2020 seuraavan päivän hallituksen neuvottelua varten. Kuvailisitko tätä prosessia? 

https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f806a9de2
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5) Hallituksen neuvottelussa päätettiin jo jotain asioita, kuten yli 500 hengen 

yleisötilaisuuksien perumisen suositus, etätyösuositus ja ei-välttämättömän toiminnan 

rajoitukset. Silloin määriteltiin myös riskiryhmät. Miten tämän päätöksen valmistelu 

tapahtui? Mihin ne arviot perustuivat, kun riskiryhmiä määriteltiin? 

6) Miten kuvailisit prosessia, kun 16.3. valtioneuvosto linjasi toimia (ml. toimintaohje yli 

70-vuotiaiden pysymisestä erillään kontakteista ja kielto vierailla ikäihmisten ja muiden 

riskiryhmien palveluasumisessa)?  

7) Millaisessa toimintaympäristössä valmistelua tehtiin? 

TEEMA 3: Epämuodollistuneesta valmistelusta tavanomaisempaan valmisteluun 

8) Oikeuskansleri puuttui 29. päivä huhtikuuta valtioneuvoston tapaan tehdä päätöksiä. 

Päätökset oli tehty kiireellisessä tilanteessa pitkälti hallituksen neuvotteluissa poliittisina 

linjauksina eivätkä virkavalmisteluna. OKA kehotti siirtymään paremmin 

dokumentoituun valmisteluun. Miten näet tämän kritiikin? 

9) Perustuslakivaliokunta otti varhaisessa vaiheessa kannan, että kaikki päätökset on oltava 

välttämättömiä ja oikeasuhtaisia. Miten se vaikutti päätösten valmisteluun ja kykyyn 

ennakoida asioita päätöksenteossa? 

10) Muistatko jotain sellaisia pohdintoja, että olisi mietitty jonkin ikäihmisten suojelun 

näkökulmasta oleellisen asian valmistelua, mutta joka jäi syystä tai toisesta tekemättä? 

Estikö jokin asia valmistelemasta jotain päätöskokonaisuutta? 

11) Myöhemmin kevään 2020 aikana Valtioneuvosto teki virkavalmistelun pohjalta lukuisia 

päätöksiä, jotka koskivat ikäihmisten suojelua COVID-19-epidemiatilanteessa. Myös 

STM:ssä tehtiin ohjauskirjeitä ja annettiin suosituksia sekä osallistuttiin tiiviisti 

valmisteluun. Miten kuvailisit eroja valmistelutyön näkökulmasta, jos vertaat 12.-16.3. 

aikavälillä tehtyjä päätöksiä ja näitä myöhempiä päätöksiä? 

12) Entä miten kuvailisit valmistelutyön eroja verrattuna aikaan ennen COVID-19-

pandemiaa?  

TEEMA 4: Yleistä päätöksenteosta 

13) Miten kuvaisit sitä, että mitkä päätöksentekoprosessit olivat onnistuneimpia kevään 2020 

aikana? Mitkä olivat tärkeimpiä päätöksiä ikäihmisten suojelun näkökulmasta? 
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14) Entä mitkä päätöksentekoprosessit olivat vähiten onnistuneita?  

15) Koetko, että jonkinlaiselle eri toimijoiden väliselle yhteistyölle olisi ollut enemmän 

tarvetta koronakriisin aikaisessa päätöksenteossa ja sen valmistelussa? 
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Liite 2. 16.3.2020 hallituksen neuvottelujen materiaali 
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