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Ministeriöt ja valtionhallinnon virastot ja laitokset 
 

 

Valtioneuvoston kanslian päätös: Koronaviestinnän yhteensovittaminen 
valtionhallinnossa 
Tausta 

Valtioneuvoston kanslian päätös koronaviestinnän johtamisesta ja yhteensovittamisesta 

tehtiin 18.3.2021. Päätöksellä valtionhallinnon viestinnän johtosuhteita muutetiin 

valmiuslain (1552/2011) 106 §:n ja valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 12 §:n 1 

momentin 3 kohdan nojalla Covid-19-tartuntatautia (jäljempänä korona) koskevan 

viestinnän osalta poikkeusoloissa. Päätös oli voimassa allekirjoituspäivästä 30.4.2021 

saakka, kuitenkin enintään niin kauan kuin valmiuslain mukaiset poikkeusolot maassa 

vallitsevat. Poikkeusolot päättyivät 27.4.2021.  

Päätös 

Valtioneuvoston kanslia jatkaa koronaviestinnän yhteensovittamista valtioneuvostossa ja 

valtionhallinnossa valtioneuvoston ohjesäännön 12 §:n 1 momentin 3 kohdan nojalla, jonka 

mukaan valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluu valtioneuvoston viestintä ja 

valtionhallinnon viestinnän yhteensovittaminen.  

Valtioneuvoston kanslian viestintäosasto yhteensovittaa ministeriöiden valtionhallinnon 

virastojen ja muiden yksiköiden koronaviestintätoimenpiteitä seuraavasti:  

Koronaviestintätoimien yhteensovittamisen tueksi 25.3.2021 nimitetyn koronaviestinnän 

strategisen johtoryhmän työskentelyä jatketaan 31.8.2021 saakka. Johtoryhmässä ovat 

edustettuina koronakriisin hallinnan ja hoidon kannalta keskeisten ministeriöiden ja 

virastojen viestintäjohtajat ja -päälliköt. Johtoryhmää voidaan tarvittaessa täydentää. 

Viestintäosastoa vahvistettiin poikkeusolojen ajaksi sopimalla henkilöjärjestelyistä muiden 

ministeriöiden ja virastojen kanssa. Tautitilanteen jatkuminen epävarmana ja toisaalta exit-

viestinnän laajaa koordinointia ja johtamista vaativa onnistuminen sekä kansalaisten 

tiedonsaannin varmistaminen vaativat edelleen valtioneuvoston kanslian viestintäosaston 

vahvistamista muista ministeriöistä ja virastoista tehtävillä henkilösiirroilla. Valtioneuvoston 

kanslia ottaa yhteyttä ministeriöihin ja virastoihin henkilöstöjärjestelyjen jatkamiseksi 

tarvittavilta osin 31.8.2021 saakka. 
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Ministeriöiden sekä valtionhallinnon virastojen ja muiden yksiköiden on pidettävä 

valtioneuvoston kanslian viestintäosasto tietoisena koronaviestinnän suunnitelmista ja 

toimenpiteistä. 

 

Päätöksen perustelut 

Vaikka uusien covid-19-tapausten määrä on kääntynyt viimeisten viikkojen aikana selvästi 

laskuun, on tartuntoja edelleen paljon. Tilanne voi jälleen nopeastikin heiketä, jos ihmisten 

väliset kontaktit lisääntyvät merkittävästi ja virus pääsee leviämään väestössä 

vapaammin. Viestinnän on jatkossakin pystyttävä reagoimaan nopeasti muuttuviin ja 

monimutkaisiin tilanteisiin. Lisäksi koronarajoitusten purkamisen selkeä ja ajantasainen 

valtakunnallinen ja alueellinen viestintä on lähikuukausina merkittävää ihmisten 

vastuullisen toiminnan kannalta.  

Poikkeusolojen aikana on kehitetty toimivia yhteistyönmalleja viranomaisviestintään, jotka 

ovat edelleen tarpeellisia yhteiskunnan avaamisen ja jälleenrakentamisen onnistumiseksi. 

Alueellisten viranomaisten antaman palautteen mukaan viestintäyhteistyö on ollut erittäin 

hyödyllistä ja sitä on tarpeen jatkaa. Koronaviestinnän yhteensovittamisen tarkoituksena 

onkin jatkossa tarpeen kehittää sekä alueellisia että valtakunnallisia hyviä toimintatapoja 

edelleen.    

Sovelletut lainkohdat:  

Päätöksessä mainitut 

 

Pääministeri Sanna Marin 

 

Alivaltiosihteeri Timo Lankinen 

  
 

  
         
 

  
         

 


