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SUNNUNTAIKÄRÄJÄT

Unohtuiko 
hyvinvointi 
pandemian 

torjunnassa?

Koronaa on torjuttu Suomessa terveysturvallisuus edellä. Vastuu pandemiatoimien johtamisesta on  
jäänyt paljolti sosiaali- ja terveysministeriölle. Kuitenkin nuorten sekä iäkkäiden hyvinvointi on kärsinyt 
rajoituksista. Kulttuuriala on menettänyt työtilaisuuksia, matkailu- ja ravintolaelinkeino on joutunut  
lomautuksiin. Miten hyvinvointia voitaisiin kriisitilanteissa pitää yllä aikaisempaa monipuolisemmin?
KOKOSI ERKKI HUJANEN

”Koronatoimista 
vastaavien täytyy olla 
kokonaisuuden 
hahmottavia 
asiantuntijoita.”
Hanna Kosonen

Hanna Kosonen
Sairautta on torjuttu
mielen vahingoksi
KYLLÄ 
Vaikka hyvin tiedetään, että ihminen 
on psykofyysinen kokonaisuus, on pan-
demian aikana torjuttu ruumiillista sai-
rautta henkisen terveyden kustannuksel-
la. Esittäviltä taiteilijoilta ja tapahtumien 
ammattiryhmiltä on viety toimeentulo ja 
samalla muilta on estetty mahdollisuus 
hoitaa pandemia-ajan ahdistusta yhtei-
sillä taide-elämyksillä. Epäonnistunut tar-
tuntatautilaki pitää uudistaa ja siten estää 
yhteiskunnan eri toimintojen epätasa-ar-
voinen kohtelu. Koronatoimista vastaavi-
en täytyy olla kokonaisuuden hahmotta-
via asiantuntijoita. Me kaikki maksamme 
näkemyksettömän päätöksenteon aihe-
uttaman pahoinvoinnin kustannukset.6

Hanna Kosonen on taiteilijajärjestöjen 
Forum Artis ry:n pääsihteeri.

Meri Larivaara
Lapsia, nuoria ja 
yrittäjiä on huomioitu 
EI
Lapsiin ja nuoriin kohdistuvat hyvinvoin-
tivaikutukset on otettu huomioon etäope-
tusta ja harrastustoimintaa koskevissa ra-
joituksissa. Ikääntyneet ja työelämän ul-
kopuolella olevat olisivat hyötyneet siitä, 
että julkinen sektori koordinoi ja resur-
soi kansalaisyhteiskunnan antamaa sosi-
aalista tukea. 

Kulttuuri-, matkailu- ja ravintola-alat 
olisivat tarvinneet vahvaa ministeriöiden 
välistä yhteistyötä toimenpiteiden suun-
taamisessa ja mitoittamisessa. Yrittäjät 
ovat saaneet järjestöiltä psykososiaalista 
tukea ja taloudellista neuvontaa. Päätök-
sissä tulee jatkossa aina arvioida hyvin-
vointivaikutukset.6

Meri Larivaara on Suomen Mielenterveys 
Mieli ry:n Aikuiset ja työelämä -alan johtaja. 

Mikko Lievonen 
Suomessa on pärjätty 
maltillisin rajoituksin
EI
Koronakriisin hyvinvointivaikutuksis-
ta on kannettu huolta pandemian alus-
ta lähtien. Hyvinvointi ei suinkaan ole 
unohtunut päätöksenteossa, vaan kyse 
on jatkuvasta tasapainoilusta rajoitustoi-
mien ja niistä koituvien haittojen välillä. 
Muihin EU-maihin verrattuna Suomessa 
onkin pärjätty melko maltillisilla rajoi-
tuksilla. Tästä huolimatta on selvää, että 
pandemia on heikentänyt monen ihmi-
sen hyvinvointia. Lomautukset, etäopin-
not ja sairaaloiden ruuhkautuminen jät-
tävät jälkensä. 

Nyt olisi tärkeää suunnata katse krii-
sin aiheuttaman hyvinvointivelan purka-
miseen.6

Mikko Lievonen on ajatuspaja Kalevi Sorsa 
-säätiön toiminnanjohtaja.

Risto Kalliorinne
Lomautettujen on
säästettävä kaikesta
KYLLÄ
Pandemia on näkynyt palvelualoilla suu-
rena epävarmuutena terveydestä, työstä 
ja toimeentulosta. Hyvinvointi on kärsi-
nyt laajasti, kun lomautetut ovat joutu-
neet säästämään kaikesta. Esityksemme 
mukaisesti olisi tullut maksaa täysi an-
sionmenetys rajoituksista kärsineiden 
alojen eli esimerkiksi ravintola- ja ma-
joitusalan työntekijöille. Näin ei ole teh-
ty, vaikka ravintola-alalla on yli 80 pro-
senttia ollut työttömänä tai lomautettu-
na vuoden 2020 alun jälkeen. Positiivista 
on, että ensi viikolla ravintolarajoituksia 
puretaan ja työttömyysturvan omavas-
tuupäivistä on väliaikaisesti luovuttu.6

Risto Kalliorinne on Palvelualojen 
ammattiliitto PAM:n järjestöjohtaja.

Iikka Kokkoniemi
Ihmissuhteet ovat
kuihtuneet 
KYLLÄ 
Terveyspalvelut eivät yksin takaa hyvin-
vointia. Opiskelijoiden on ollut vaikea 
saada palveluita resurssien vähyyden ta-
kia. Ihmiset tarvitsevat myös sosiaalisia 
suhteita. Korona on rajoittanut erityises-
ti pandemia-aikana opintonsa aloittanei-
den mahdollisuutta luoda ja ylläpitää ih-
missuhteita. Opiskelijakulttuuri on kuih-
tunut vaihtelevien rajoitusten aikana. Ky-
se on paljon muustakin kuin juhlimises-
ta; opiskelijatapahtumat ovat tapa luoda 
tärkeitä ihmissuhteita toisiin opiskelijoi-
hin. Tarvitsemme selkeät raamit, joiden 
puitteissa sosiaalisia suhteita voidaan 
luoda ja ylläpitää myös korona-aikana.6

Iikka Kokkoniemi Oulun yliopiston 
ylioppilaskunta hallituksen jäsen, 
vastuualueena sosiaalipolitiikka.


