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Tiivistelmä: Tämän tutkielman tavoitteena on tutkia  monikielistä kriisiviestintää ja sen toteutumista 

tapauskohtaisesti Espoon kaupungissa koronapandemian aikana. Tavoitteena on selvittää, millä tavalla 

muunkieliset asukkaat on huomioitu kaupungin kriisiviestintäsuunnitelmassa, miten monikielistä 

viestintää toteutettiin koronapandemian aikana ja millainen rooli kääntämisellä on kriisiviestinnässä. 

Lisäksi tutkimuksessa selvitetään, ilmenikö kaupungin monikieliseen kriisiviestintään tähtäävässä 

toiminnassa ja käännöspalveluissa haasteita koronapandemian aikana ja mihin suuntaan palveluita ja 

toimintaa tulisi kehittää. 

Tutkimuskysymyksiä tarkastellaan organisaatio- ja kriisiviestinnän sekä kääntämisen sosiologisesta 

näkökulmasta. Organisaatio- ja kriisiviestinnän näkökulmasta tutkielmassa tarkastellaan kaupungin 

kriisiviestintäsuunnitelmaa, kriisinhallintaa ja  ulkoisen viestinnän toteuttamista pandemian aikana. 

Kääntäminen nähdään sosiologisesta näkökulmasta yhteiskunnallisena toimintana, jossa kääntämistä 

ympäröivänä yhteiskunnallisena toimintaympäristönä on kaupunki, joka tarvitsee kääntämistä 

viestiäkseen muunkielisille asukkailleen koronapandemian aikana.  

Kyseessä on empiirinen tutkimus, jonka aineisto koostuu asiantuntijahaastatteluista ja kaupungin 

kriisiviestintäohjeista.  Puolistrukturoidun teemahaastattelun menetelmällä haastateltiin viittä Espoon 

kaupungin viestinnän tai monikielisten palveluiden parissa työskentelevää työntekijää. Osa heistä 

työskenteli johtajatasolla ja osa viestinnän, monikielisen viestinnän tai palveluiden asiantuntijoina. 

Haastattelut ja kriisiviestintäohjeet analysoitiin laadullisella sisällönanalyysilla. 

Tutkimuksessa havaittiin, että kaupungin kriisiviestintäsuunnitelma sisälsi puutteita monikielisten 

asukkaidensa huomioimisessa, minkä vuoksi pandemian alkaessa jouduttiin kehittämään pikaisesti 

lyhytaikaisia ratkaisukeinoja monikielisten palveluiden tehostamiseksi. Kääntäminen nähtiin tärkeänä 

osana kriisiviestintää ja ammattikääntäjiä haluttiin käyttää aina kun vain voi, mutta nopean viestinnän 

takaamiseksi jouduttiin välillä turvautumaan paraprofessionaaliin kääntämiseen.  

Tutkimus osoittaa, että terveyskriisissä kunnalta edellytetään viestimistä virallisten kielten lisäksi myös 

alueen vähemmistökielillä, jotta tärkeä terveyttä koskeva tieto ja ohjeistukset saadaan välitettyä kaikille 

mahdollisimman nopeasti ja ymmärrettävästi. Monikieliset palvelut ja käännöspalvelut edellyttävät 

kriisinhallinnan parantamiseksi selkeämpää etukäteissuunnittelua ja tehostamista. 
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1 Johdanto 

 

Joulukuussa 2019 maailma kohtasi uuden globaalin tason terveyskriisin, kun Kiinan Wuhanissa 

löydettiin uusi tuntematon koronavirus, viralliselta nimeltään SARS-CoV-2, joka aiheuttaa 

tautia nimeltä COVID-19. Tartuntatauti levisi nopeasti vain muutamassa kuukaudessa ympäri 

maailmaa, ja 11. maaliskuuta 2020 Maailman terveysjärjestö WHO julisti 

koronavirusepidemian pandemiaksi. (WHO 2020.) Maat sulkivat rajojaan ja yhteiskunnat 

joutuivat poikkeustilaan. Paikallisella tasolla kunnat ja kaupungit pyrkivät toteuttamaan 

hallituksen suosituksia parhaansa mukaan ja ohjeistamaan asukkaitaan uusissa 

poikkeuksellisissa olosuhteissa, joissa kokoontumisia rajoitettiin, julkisia tiloja suljettiin ja 

terveydenhuolto suositti maskin käyttöä. Kriisin keskellä yhteistyön ja siihen liittyvän 

vuorovaikutteisen viestinnän merkitys kasvaa. Mitä laajempi organisaatio on kyseessä, sitä 

enemmän resursseja viestimiseen tarvitaan.  

Jo pandemian alkuvaiheessa kävi ilmi, että virus levisi nopeasti muun muassa 

kielivähemmistöjen keskuudessa. Helsingin kaupungin pormestari Jan Vapaavuori ilmoitti 

tiedotustilaisuudessa huhtikuussa 2020, että korona oli levinnyt erityisesti somalinkielisten 

keskuudessa, missä tartunta oli todettu 1,8 prosentilla kaupungin somalinkielisestä väestöstä, 

kun vastaavasti muiden helsinkiläisten keskuudessa vastaava luku oli keskimäärin 0,2 

prosenttia (Helsingin kaupunki 2020). Uutinen kieliyhteisöjen perusteella ilmoitetuista 

koronaluvuista herätti ärtymystä, ja jotkut kertoivat tiedon aiheuttaneen jopa selvää rasismia 

somaliyhteisöä kohtaan (Koivisto 2020). Vaikka myöhemmin julkiseen keskusteluun nousivat 

myös muiden tekijöiden, kuten sosioekonomisen aseman ja asumisolojen, vaikutukset viruksen 

leviämiseen, oli tapahtumaketju nostanut päivänvaloon jo tärkeän myös kunnallista 

viranomaisviestintää koskevan ongelmakohdan: monikieliset palvelut eivät olleet 

terveyskriisin laajuuteen nähden riittäviä ja kohdennettua kriisiviestintää tarvittiin tehostetusti 

myös muilla kielillä.   

Kriisiviestinnän alan tutkimukset ovat osoittaneet, että viestinnän nopeus ja selkeys ovat 

edelleen keskeisimpiä haasteita kriisitilanteissa (O’Brien 2016). Kriisinhallintaa ja viestintää 

kehitetään laatimalla etukäteen strategisia valmiussuunnitelmia, joilla pyritään parantamaan 

kriisinhallintavalmiutta ja tähtäämään onnistuneeseen kriisiviestintään tilanteen ollessa 

ajankohtainen. Myös aikaisempien kriisien reflektointi nousee suunnitteluvaiheessa tärkeäksi, 

jotta mahdollisiin tuleviin kriisitilanteisiin pystytään varautumaan parhaalla mahdollisella 

tavalla. Käännöstieteiden professori Federico Federicin (2016, 7) mukaan 
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kriisiviestintäsuunnitelmista saattaa kuitenkin usein löytyä aukko juuri monikieliseen 

viestintään tähtäävien käytäntöjen kohdalla, jotka tulisi ehdottomasti lisätä osaksi 

kriisiviestintää jo suunnitteluvaiheessa. Lisäksi erityisesti kääntämisen roolia ymmärtämisen 

vahvistamiseksi kriisiviestinnän edellyttämissä nopeissa reagointitilanteissa on tutkittu liian 

vähän ja sen tutkimisen tärkeyttä on jopa aliarvioitu (O’Brien & Cadwell 2017, 27). 

Koronaepidemia nosti esille muunkielisille kohdistetun viranomaisviestinnän tärkeyden. Jotta 

tärkeä terveyttä koskeva tieto saadaan globaalissa informaationtäytteisessä ja 

monikulttuurisessa maailmassa selkeästi kohderyhmille, tarvitaan tehostettua ja 

vuorovaikutuksellista kriisiviestintää sekä erityisesti viestinnän ja kielten ammattilaisia sen 

toteuttamiseen. 

Tässä tutkielmassa tarkastellaan Espoon kaupungin koronapandemian aikana toteuttamaa 

monikielistä kriisiviestintää.  Tavoitteena on selvittää muunkielisten asukkaiden huomioimista 

kaupungin kriisiviestintäsuunnitelmassa ja koronapandemian aikana sekä mahdollisesti eteen 

tulleita haasteita ja monikielisten palveluiden kehitystarpeita. Lisäksi tarkastelen kääntämisen 

roolia kriisiviestinnässä. Koska kriisiviestintä edellyttää usein nopeita liikkeitä, taaksepäin 

tapahtuva reflektointi voi olla tärkeä työkalu kriisin aikaisten tapahtumakulkujen 

hahmottamisessa ja mahdollisten kehitystarpeiden tiedostamisessa. Tarkoituksena on saada 

asiantuntijahaastattelujen ja kaupungin kriisiviestintäohjeistuksien kautta tietoa Espoon 

kaupungin toteuttamista monikielisessä kriisiviestinnässä käytetyistä strategioista ja käytännön 

esille tuomista haasteista ja nostaa niitä esille takautuvasti, jotta kehitystarpeista ollaan 

paremmin selvillä myös tulevaisuuden mahdolliset kriisitilanteet huomioon ottaen. 

Tutkimuksen tavoitteen pohjalta esitetään seuraavat tutkimuskysymykset: 

1. Millä tavalla muunkieliset asukkaat on huomioitu kaupungin 

kriisiviestintäsuunnitelmassa? 

2. Miten muunkieliset asukkaat on huomioitu koronapandemian aikaisessa 

kriisiviestinnässä? 

3. Millaisia näkemyksiä kaupungin viestijöillä ja monikielisten palveluiden parissa 

työskentelevillä on kääntämisen roolista kriisiviestinnässä? 

4. Millaisia haasteita ja kehitystarpeita koronapandemian aikaisessa monikielisessä  

viestinnässä ja asukkaille tarjottavien monikielisten palveluiden toteuttamisessa 

ilmeni? 

Tutkimusmenetelminä käytetään empiirisen tutkimuksen menetelmiin kuuluvaa 

puolistrukturoitua teemahaastattelua ja laadullista sisällönanalyysia. Tutkimuksessa 
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haastateltiin viittä Espoon kaupungilla viestinnän tai monikielisten palveluiden parissa 

työskentelevää työntekijää. Haastatteluiden aikana osa heistä työskenteli johtajatasolla ja osa 

viestinnän, monikielisen viestinnän tai palveluiden asiantuntijana. Mielenkiintoni kohdistuu 

erityisesti koronapandemian eteen tuomiin monikielisen kriisiviestinnän haasteisiin ja niistä 

selviämiseen. Kriisi on mahdollista nähdä ilmiönä, joka tarjoaa organisaatiolle mahdollisuuden 

oppia ja uudistaa itseään (Ulmer, Sellnow, Seeger 2011). Kriisiviestinnässä esiin nousseet 

haasteet nostavat näin ollen selvemmin esille myös toimintana kohdistuvat kehitystarpeet. 

Haastateltavien kohdalla tutkimuksessa pyritään ottamaan huomioon jokaisen yksilöllinen 

kokemus, mikä korostuu myös haastattelurungon (liite 1) kysymyksenasettelussa. Tutkimuksen 

tarkoituksena ei ole pyrkiä osoittamaan kriisin aikaisen viestinnän epäonnistumisen hetkiä vaan 

keskittyä organisaation oppimis- ja uudistumisprosessiin.  

Tutkimus rajataan ilmiönä käsittämään koronaviruksen aiheuttamaa globaalin tason 

terveyskriisiä. Ajallisesti tutkimus rajautuu koronapandemian alkuaikoihin, koska tutkimuksen 

tekemisvaiheessa pandemia on edelleen käynnissä. Organisaation näkökulmasta tutkimus 

rajataan lisäksi käsittämään ainoastaan kaupungin asukkaisiin kohdistuvaa ulkoista viestintää, 

koska sisäisen viestinnän mukaan ottaminen olisi lisännyt huomattavasti tutkimukseen 

tarvittavan aineiston määrää. Kyseessä on tapaustutkimus, joka kohdistuu Espoon kaupungin 

hallinnollisen organisaation kolmeen eri osa-alueeseen: konsernihallintoon, sosiaali- ja 

terveystoimeen sekä sivistystoimeen. Espoon neljästä hallinnollisen organisaation osa-alueesta 

edellä mainitut kolme valikoituvat joukosta tutkimuksen kohteiksi, koska ne ovat olleet 

keskeisimmällä sijalla kaupungin koronapandemian aikaisen ulkoisen viestinnän 

toteuttamisessa. Tämän lisäksi juuri sosiaali- ja terveystoimessa sekä sivistystoimessa oli 

erityisen suuri tarve suoralle viestinnälle kaupungin asukkaiden kanssa, koska kyseisten 

toimialojen instituutioihin kohdistui paljon poikkeuksellisia rajoituksia ja ohjeistuksia, joista 

tuli saada tieto asukkaille mahdollisimman nopeasti. 

Muunkieliseksi kaupungin asukkaaksi määritellään tässä tutkielmassa muu kuin suomea, 

ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuva henkilö. Muunkielistä käytetään tunnetumman 

käsitteen ’vieraskielinen’ sijasta, koska jälkimmäinen luo helposti mielleyhtymiä jostakin 

vieraasta, mitä haluttiin välttää. Muunkielisyyden kohdalla rajaus tehtiin kielellisten oikeuksien 

näkökulmasta, jolloin muunkieliseksi määriteltiin kieli, jolla ei ole virallisen kielen oikeuksia 

tai virallista asemaa Suomen laissa. Suomen virallisia kieliä ovat suomi ja ruotsi. Saamen 

kielillä on virallinen asema, jolloin niitä on oikeus käyttää asioidessaan viranomaisissa. Tämän 
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pohjalta muut kotimaisten tai kotoperäisten vähemmistökielien puhujat, kuten esimerkiksi 

romanit ja viittomakieltä käyttävät henkilöt laskettiin muunkielisiin. 

Tässä tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan organisaationa nähtävän kaupungin 

kriisiviestintää. Yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta tutkimus sijoittuu näin ollen 

kriisiviestinnän ja organisaatioviestinnän tutkimusaloille. Käännöstieteiden näkökulmasta 

tutkimus sijoittuu kääntämisen sosiologiseen tutkimusalaan, jossa kääntäminen nähdään 

yhteiskunnallisena toimintana. Tutkimuskohteena on näin ollen käännöstoimintaa ympäröivä 

toimintaympäristö eli koronakriisissä oleva kaupunki, joka tarvitsee kääntämistä viestiäkseen 

muunkielisille asukkailleen. Kääntämisellä on yhteiskunnallisessa kriisiviestinnässä tärkeä 

rooli, joka liittyy tiedon saatavuuteen. Kääntämisen kautta turvataan tiedon saatavuutta, mikä 

voidaan nähdä osana tasa-arvon toteutumista. Kriisin keskellä kaikilla on oikeus omaa terveyttä 

koskevaan tietoon. 

Tutkielma koostuu kuudesta luvusta, joista johdannon jälkeen toisessa luvussa käydään läpi 

kriisiviestinnän aikaisempaa tutkimusta yhteiskunta- ja käännöstieteiden puolelta, määritellään 

keskeiset käsitteet ja esitellään tutkimuksen teoreettinen viitekehys. Kolmannessa luvussa käyn 

läpi viranomaisten kielellisiin velvollisuuksiin ja viranomaisviestintään kohdistuvaa 

lainsäädäntöä sekä tarkastelen Espoon kaupunkia monikielisenä ja kriisiviestinnällisenä 

toimintaympäristönä. Neljännessä luvussa käyn läpi tutkimusmenetelmänä käyttämääni 

puolistrukturoitua teemahaastattelua, kerron aineistonkeruusta sekä esittelen tutkimuksen 

empiirisen aineiston.  Viidennessä luvussa analysoin asiantuntijahaastattelut ja käyn 

teemoittain läpi niistä esiin nousseet asiasisällöt. Viimeinen alaluku kokoaa yhteen analyysin 

tulokset ja havainnot. Tutkimuksen kuudennessa luvussa käyn läpi tutkimuksen 

loppupäätelmät, arvioin tulosten merkitystä ja ehdotan mahdollisia jatkotutkimuksen aiheita. 
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2 Monikielinen kriisiviestintä 

Tässä luvussa esittelen tutkimuksen kannalta monikieliseen kriisiviestintään sisältyvät 

keskeiset käsitteet ja käyn läpi yhteiskuntatieteiden ja käännöstieteiden puolella tehtyä 

aikaisempaa tutkimusta. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä käytetään monikielisen 

kriisiviestinnän tutkimusta ja kääntämisen sosiologista näkökulmaa, jossa kääntäminen 

nähdään yhteiskunnallisena toimintana, joka parantaa ihmisten yhdenvertaista oikeutta saada 

tietoa. 

2.1 Kriisiviestinnän tutkimus yhteiskuntatieteissä ja määriteltävät käsitteet 

Kriisiviestinnän katsotaan kuuluvan yhteiskuntatieteissä viestintätieteisiin eikä se ole esiintynyt 

itsenäisenä tutkimuskohteena vielä kovin pitkään. Se on ammentanut teoriapohjaansa muun 

muassa psykologiasta, sosiologiasta, kauppatieteistä, matematiikasta ja yhteiskuntatieteiden 

tutkimuksesta. (Ulmer, Sellnow & Seeger 2011, 14–15.) Erityisesti organisaatioviestinnän 

tutkimuksen keskeisiä teorioita ovat olleet muun muassa Coombsin ja Holladayn (2002) 

tilannekriisiviestinnänteoria (Situational Crisis Communication) sekä Ulmerin, Sellnown ja 

Seegerin (2009) organisaation uudistumisen teoria (Organization Renewal Theory).   

Falkheimer ja Heide (2006, 180) ovat katsoneet kriisiviestinnän eriytyneen omaksi 

tutkimusalakseen vasta vuoden 1986 Tšernobylin onnettomuuden aiheuttaman tutkimusaallon 

jälkeen, jolloin havahduttiin pohtimaan tarkemmin kriisin aikana tapahtuvan viestinnän 

olemusta. Coombs ja Holladay (2012, xxvii) näkevät kriisiviestinnän lukeutuvan tarkemmin 

organisaatio- ja yritysviestintään, mutta myös he kokevat, että kriisiviestintä on kehittymässä 

entistä vahvemmin kohti omaa erillistä tieteenalaansa. Vaikka alalle on pyritty viime 

vuosikymmenien aikana päämäärätietoisesti kehittämään vahvaa teoreettista pohjaa, 

Falkheimerin ja Heidenin (2006, 180) mukaan teoriaa ja systemaattista tietoa puuttuu 

tutkimusalueelta edelleen. Kriisiviestintää lähestytäänkin yhteiskuntatieteissä usein empiiristen 

tapaustutkimuksien kautta, jolloin tutkimus keskittyy tarkastelemaan takautuvasti jossakin 

kriisitilanteessa toteutunutta viestintää (Falkheimer & Heide 2006, 180). 

2.1.1 Kriisiviestinnän alalta määriteltävät käsitteet 

Kriisiviestintä on osa laajempaa ilmiötä eli kriisiä. Reynolds ja Seeger (2014, 8) määrittelevät 

kriisin tilanteeksi, jossa tapahtuu jotain odottamatonta tai pahaa, joka on jollakin tasolla 

yllättävää ja vaatii välitöntä reagoimista. He korostavat kaikkien kriisien olevan paikallisia, 

jolloin paikallinen yhteisö on myös kriisin ensisijainen vastaanottaja. Kriisi on mahdollista 
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määritellä myös havainnoimisen kautta. Coombsin (2007, 2) mukaan kriisi on ennalta 

arvaamattoman tapahtuman havainnointia, jossa tapahtuma uhkaa organisaation sidosryhmien 

odotuksia ja voi vakavasti vaikuttaa organisaation toimintaan ja luoda sille näin kielteisiä 

seuraamuksia.  Coombs (2007, 3) katsoo, että havainnointi kuuluu olennaisena osana kriisin 

käsitteeseen, koska juuri ulkopuolisten sidosryhmien havainnot määrittävät organisaation 

kriisin olemusta. Jos sidosryhmät uskovat organisaation olevan kriisissä, se on kriisissä. Kriisin 

ennalta arvaamattomuus ei tarkoita hänen mukaansa kuitenkaan sitä, että kriisi olisi 

odottamaton vaan organisaation tulee tiedostaa, että kriisi voi sattua omalle kohdalle jossain 

vaiheessa. (Mp.) Tämän vuoksi siihen on tärkeää varautua etukäteen. 

Ulmer ym. (2011, 3; 2012, 691) puolestaan näkevät aikaisemmin useimmat kriisille annetut 

määritelmät turhan negatiivissävytteisinä, koska ne keskittyvät vahvasti kriisin negatiivisiin 

puoliin näkemättä kriisissä piileviä kehitysmahdollisuuksia. Näiden kautta organisaation on 

mahdollista uusiutua ja oppia itsestään lisää. Heidän määritelmänsä mukaan kriisi on erityinen, 

odottamaton ja epätavanomainen tapahtuma tai tapahtumasarja, joka luo ympärilleen paljon 

epävarmuutta, mutta nostaa uhkien lisäksi samanaikaisesti organisaation eteen myös 

mahdollisuuksia (Ulmer ym. 2011, 7). Kriisi tulee nähdä osana organisaation uudistumista, 

jonka saavuttamiseksi he listaavat neljä tavoitetta: Ensimmäiseksi organisaation tulee kiinnittää 

huomiota siihen, mitä kriisistä opittiin. Toiseksi sen tulee viestiä eettisesti ja sillä tulee olla 

vahva positiivinen arvopohja, johon sisältyvät muun muassa avoimuus, rehellisyys, 

velvollisuus, vastuullisuus ja luotettavuus. Kolmanneksi organisaation tulee kohdistaa 

huomionsa menneisyyden sijasta tulevaisuuteen ja neljänneksi sen tulee vakiinnuttaa 

uudistumisen päämäärät myös retoriikassaan eli miten yritys puhuu itsestään. (Ulmer ym. 2012, 

692–695.) 

Kaikki kriisit eivät ole kuitenkaan samantyyppisiä, mikä vaikuttaa kriisiviestinnän sisältöön ja 

osittain myös viestimisen tavoitteisiin.  Huhtala ja Hakala (2009, 16) jakavat yhteiskunnalliset 

siviilikriisit kolmeen eri kategoriaan: luonnononnettomuuksiin ja katastrofeihin (kuten tsunamit 

ja hurrikaanit), ihmisten aiheuttamiin onnettomuuksiin (kuten terrori-iskut tai tekniset viat) ja 

eläinten tai ihmisten välityksellä leviäviin sairauksiin. Koska kategorioiden kriisien luonteet 

ovat erilaisia, myös niihin kohdistunut kriisinhallinta ja viestintä poikkeavat osittain toisistaan. 

(Mp.) Siinä missä esimerkiksi ihmisten aiheuttamat organisaatioita koettelevat kriisit, kuten 

maine- tai tuotantokriisit, kohdistuvat useimmiten vain yksittäiseen organisaatioon ja sen 

sidosryhmiin, maailmanlaajuinen terveyttä uhkaava pandemia vaikuttaa moniin kansallisen ja 

paikallisen tason organisaatioihin suhteellisen samanaikaisesti ja myös mediajulkisuus on sen 
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mukaista. Pandemian kohdalla viranomaiset voivat joutua tasapainottelemaan muun muassa 

tiedon jakamiseen liittyvien kysymyksen kanssa, kuten mikä tieto on tarpeellista tai mikä 

lietsoisi vain turhaa pelkoa (mts.).  

Pandemian kohdalla on mahdollista puhua tarkemmin terveyskriisistä tai terveyteen liittyvästä 

hätätilanteesta. Muista kriiseistä poiketen terveyskriisi sisältää usein tiettyjen tartuntatautien 

leviämisen lisäksi myös ympäristöön ja elämäntapoihin liittyvien riskien tunnistamista, minkä 

vuoksi kriisiviestinnällisen strategian kehittämiseen osallistuu viranomaistahojen lisäksi myös 

terveydenalan asiantuntijoita (Reynolds & Quinn 2008, 14S). Tällä tavalla saavutettu tehokas 

viestintä voi ohjata yleisöä, mediaa, terveyspalvelujen tarjoajia ja muita ryhmiä reagoimaan 

tartuntataudin leviämiseen asiaankuuluvalla tavalla ja noudattamaan muun muassa 

terveysministeriöltä tai hallitukselta saatavia ohjeistuksia. (Mp.)  

Kriisiviestintä on myös osa organisaation kriisin hetkellä suorittamaa kriisinhallintaa. Huhtala 

ja Hakala (2009, 13) määrittelevät kriisinhallinnan organisaation suunnitelluksi toiminnaksi, 

jota toteutetaan poikkeustilanteen aikana. Kriisinhallinnassa pyritään tekemään 

tarkoituksenmukaisia päätöksiä, joiden taustalla on aina pyrkimys minimoida eteen tulevat 

vaarat ja uhkat (mts. 13; Coombs 2007, 5). Coombs näkee kriisinhallinnan osana organisaation 

suojelemista, koska kriisin aikana organisaatio pyrkii ylläpitämään omaa toimintakykyään 

(mp.). Kriisinhallinnan avulla pyritään säilyttämään ja tarvittaessa palauttamaan keskeisiä 

perusrakenteita, jolloin puhutaan resilienssistä. Kriisi ja katastrofitutkimuksessa resilienssillä 

tarkoitetaan järjestelmän, yhteisön tai yhteiskunnan kykyä ”vastustaa, absorboida, mukauttaa, 

sopeutua, muuntaa ja toipua vaaran vaikutuksista ajoissa ja tehokkaasti” (UNDRR 2017).  

Myös kriisivalmiussuunnitelmat ovat tärkeä osa kriisinhallintaa. Coombs (2005, 5) kuvailee 

valmiussuunnitelmaa ”kriisinhallinnan jäävuorenhuipuksi”, koska julkisuus näkee siitä usein 

vain osan. Kriisivalmiussuunnitelma on kuitenkin keskeisellä sijalla arvioitaessa organisaation 

heikkouksia ja riskitekijöitä sekä määriteltäessä käytännön toimia, mitä kriisitilanteen 

tapahtuessa pitää toteuttaa (Mp.) Tämän vuoksi jokaisella kunnalla ja kaupungilla on 

organisaatiossaan omat valmiussuunnitelmansa kriisiin ja siitä viestimiseen. Suomessa kuntien 

ja kaupunkien etujärjestö Kuntaliitto (2016, 53) määrittelee, että kuntien ja kaupunkien 

kriisiviestintäsuunnitelmassa tulee varautua ”pieniin palvelukatkoksiin, erilaisiin 

onnettomuuksiin, mainekriiseihin ja laajoihin häiriöihin”. Lisäksi suunnitelmien on oltava 

”kattavia ja ajan tasalla” (mp.). Laajempia alueita kattavien valmiussuunnitelmien lisäksi omat 

turvallisuussuunnitelmansa on myös kunnan toimialueiden eri yksiköillä, kuten esimerkiksi 
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kouluilla, päiväkodeilla ja sairaaloilla. Kaikilla osilla on tärkeä paikkansa kriisin keskellä 

toteutettavan kriisinhallinnan onnistumisessa. 

Kriisiviestinnän tarkoituksena on ensisijaisesti välittää tietoa kriisin tapahtumista ja 

seurauksista. Reynoldsin ja Seegerin (2014, 5–6) mukaan kriisiviestintä voidaan määritellä 

kahdella eri tapaa. Se voidaan joko määritellä vahvasti kriisinhallinnan kautta, jolloin 

viestinnässä korostuvat tiedotusvelvollisuus ja tarve varoittaa yhteisöä tapahtumasta. Toisaalta 

kriisiviestintä voidaan nähdä laajemmassa merkityksessä viestintätilanteena, jossa organisaatio 

pyrkii pelkän tiedon välittämisen lisäksi ottamaan työntekijöilleen, sidosryhmilleen ja 

julkisuuteen viestiessään huomioon myös kriisistä organisaatiolle mahdollisesti koituvat 

haittavaikutukset esimerkiksi maineen, mielikuvien tai toiminnan jatkuvuuden osalta. (Mp.)  

2.1.2 Kriisiviestinnän tutkimus yhteiskuntatieteissä 

Yhteiskuntatieteellisessä tutkimusperinteessä kriisiviestintää on tarkasteltu usein 

ilmiölähtöisesti tapaustutkimuksien kautta. Tapaustutkimukset ovat usein keskittyneet 

tutkimaan muun muassa luonnonkatastrofien, äkillisten onnettomuuksien tai organisaatioiden 

ja viranomaisviestinnän toteutumista kriisitilanteessa ja kriisiviestintävalmiutta. 

Organisaatioviestinnän näkökulmasta viranomaisten kriisiviestintä on monessa suhteessa 

muiden organisaatioiden viestinnästä poikkeavaa, koska julkishallinnolla on erityinen 

”humanitäärinen pelastusvelvollisuus”, josta säädetään lailla, minkä vuoksi kaikkien 

kansalaisten huomioon ottaminen kriisitilanteessa korostuu (Huhtala & Hakala 2009, 5). Tästä 

huolimatta alan tutkimuksissa on käsitelty suhteellisen vähän juuri monikielisen viestinnän 

tarpeellisuutta kriisitilanteissa (Olofsson 2011; Falkheimer & Heide 2006). Monikulttuurista 

näkökulmaa on kehitetty tiedotus- ja kriisiviestintään suhteellisen vähän ja kriisiviestinnän 

teoriassa on puutteita kulttuurisen kontekstualisoinnin kohdalla (Falkheimer & Heide 2006, 

181). 

Viranomaisviestinnän sekä valtionhallinnon ja kansalaisten kohtaamisen näkökulmasta kriisejä 

ovat lähestyneet muun muassa Huhtala ja Hakala (2009), jotka ovat käsitelleet muun muassa 

Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuutta, Estonian uppoamista, Yhdysvaltojen vuoden 2001 

terrori-iskuja, Myyrmannin pommiräjähdystä sekä vuoden 2004 Aasian tsunamikatastrofia. He 

ovat koonneet yhteen ongelmakohtia, joita aikaisemmista kriiseistä tulisi oppia, kuten 

esimerkiksi toistuvat tekniset ongelmat, toimintavalmiuden ylläpitämishaasteet, 

johtamisjärjestelmän sekavuus ja etenkin tiedonkulun ja viestinnän organisoimiseen kuuluva 

epäselvä tiedotusvastuu (mts. 49, 50, 84). Tiedotusvastuun kohdalla he kuitenkin painottavat 
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kriisisidonnaisuutta: poliittisen ja operatiivisen vastuun jakautuminen on aina tapauskohtaista 

(mts. 84). Monikielisyyden huomioimista kriisiviestinnässä Huhtalan ja Hakalan (2009) 

teoksessa ei juurikaan mainita, vaikka esille nostetuista tapauskohtaisista kriiseistä muun 

muassa Suomen rajojen ulkopuolella tapahtunut Aasian tsunami kosketti luonnonkatastrofina 

laajasti myös suomalaisia ja yksi keskeisimmistä viestinnällisistä haasteista paikan päällä oli 

tulkkien löytäminen katastrofialueelle. 

Kulttuuriset eroavaisuudet mainitaan kuitenkin lyhyesti käsiteltäessä John Durham Petersin 

viestinnän disseminaatiomallia, jossa viestintä nähdään ”sanoman leviämisenä” erilaisissa 

kommunikaatioverkoissa, jossa ”kontekstit ohjaavat tulkintaa”. Viestin vastaanottamiseen ja 

sen tulkitsemiseen vaikuttaa mallin mukaan se, minkälainen on tulkitsijan eli vastaanottajan 

konteksti eli esimerkiksi hänen kulttuurinen ja yhteiskunnallinen taustansa. (Mts. 33–34.) 

Huhtalan ja Hakalan (2009, 34) mukaan mahdollinen haaste sanoman leviämisessä voikin 

esiintyä tilanteessa, jossa viestin lähettäjän ja vastaanottajan kulttuuriset maaperät ovat liian 

kaukana toisistaan. Tällöin kontekstit eivät kommunikoi keskenään. (Mp.) 

Terveyskriisien viestintää ovat tutkineet muun muassa P. Quinn (2018), Reynolds ja Seeger 

(2005; 2014) sekä Reynolds ja S. Quinn (2008). Erityisesti pandemian keskellä tapahtuvaa 

terveyskriisiviestintää on tutkinut muun muassa Quinn (2008), joka on pyrkinyt rakentamaan 

mallia, jonka avulla saataisiin vahvistettua kapasiteettia ja resilienssiä myös vähemmistöille 

kohdistettuun viestintään. Myös Quinn korostaa mallissaan Huhtalan ja Hakalan (2009) tapaan 

kohtaamisen ja vuorovaikutuksen ylläpidon tärkeyttä. Hän peräänkuuluttaa 

terveysviranomaisten velvollisuutta viestiä pandemian aikana myös vähemmistöille. Quinnin 

(2008, 18S–19S) mukaan etnisten vähemmistöjen kohdalla on usein sosiaalisia eroavaisuuksia 

esimerkiksi sosioekonomisen aseman kohdalla taloudellisissa resursseissa, ammatissa ja 

muissa tekijöissä, ja aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että etnisillä vähemmistöillä on 

todettu usein myös suoranaista luottamuspulaa viranomaisviestintää kohtaan. Tämä on 

saattanut näkyä esimerkiksi siinä, että pandemian rajoituksia noudatetaan heikommin.   

Luottamuspulan kohdalla Quinn nostaa esimerkkitapaukseksi vuoden 2005 hurrikaani Katrinan 

osoittamat eriarvoisuusongelmat New Orleansissa Yhdysvalloissa, kun 

evakuointisuunnitelmassa jätettiin huomioimatta kaupungin köyhimmät, joilla ei ollut 

pelastautumiseen vaadittavaa henkilöautoa, rahaa tai suhdeverkostoja ja jotka jäivät tämän 

vuoksi myrskyn armoille. Vuorovaikutussuhteen ja luottamussuhteen ylläpitäminen myös 

vähemmistöryhmiin edellyttää aktiivisuutta juuri valtion ja viranomaisten puolelta.  (Mp.) 
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Vähemmistöille kohdistettu viestintämalli pitää sisällään luottamuksen ylläpitämisen ja 

yhteisön sitoutumisen edistämisen lisäksi muun muassa henkilöstökapasiteetin kasvattamisen, 

jotta monikielinen ja kulttuurinen viestiminen on ylipäätään mahdollista. Lisäksi vaikka 

pandemian tiedotteiden viesti olisikin kaikille sama, eri yhteisöjen viestintäkanavat ja heille 

lähetettävät materiaalit voivat olla toisistaan hyvinkin poikkeavia, ja niistä tulee olla selvillä jo 

valmiussuunnitelmaa laadittaessa. (Quinn 2008, 22S–24S.)  

Erityisesti monikulttuuristen vähemmistöjen huomioimista kriisiviestinnässä ovat tarkastelleet 

muun muassa Falkheimer ja Heide (2006, 184), joiden mukaan etniset eroavaisuudet näyttävät 

usein eskaloituvan juuri kriisien aikana (ks. myös Andersson 2000; Eriksen 1993). Viestinnällä 

on siis kulttuurisidonnainen ulottuvuutensa. Elämme nykyaikana etnisesti moninaisissa 

yhteiskunnissa ja tämä tulee lisääntymään tulevaisuudessa. Falkeimerin ja Heidenin (2006, 

180) mukaan tällä on vaikutuksia myös kriisiviestinnän käytäntöihin, jolloin myös teoreettiset 

lähestymistavat vaativat monikulttuurisen näkökulman lisäyksen. Heidän mukaansa 

tulevaisuuden monikulttuurisessa kriisiviestinnässä tulisi ottaa huomioon neljä eri asiaa: 

Ensimmäiseksi viestinnässä tulee kohdistaa katse ymmärrettävyyteen. Viestinnän tulee olla 

vastaanottajakeskeistä. Toiseksi viestinnän tulee olla proaktiivista ja vuorovaikutteista. 

Kolmanneksi eri kulttuureihin kuuluvia ryhmiä tulee pystyä lähestymään myös 

yhteisökeskeisesti. Neljänneksi etnisen identiteetin vahvistaminen on tärkeää kauaskantoisessa 

kriisinehkäisyssä. Kulttuurinen identiteetti on kompleksinen, tilannekohtainen ja dynaaminen. 

(Mt.) 

Olofssonin (2011, 215) mukaan uudenlainen kriisiviestinnän mukauttaminen nykyajan 

heterogeeniseen yhteiskuntaan on välttämätöntä. Hänen mukaansa harvat tutkimukset ovat 

keskittyneet väestön heterogeenisuuden tuottamiin haasteisiin, koska yleisenä tendenssinä on 

tällä hetkellä tutkia tarkemmin yksittäisiä kohderyhmiä, kuten esimerkiksi etnisiä 

vähemmistöjä tai köyhiä. Tämän seurauksena kriisijohto yrittää edelleen  liian usein käyttää 

viestimiseen ”yksi viesti sopii kaikille” -strategiaa, vaikka viestien tarkemmalla 

kohdentamisella kohdeyleisöille on todettu olevan enemmän vaikutusta. Lisäksi aikaisempi 

tutkimus osoittaa, että eri väestöryhmät käsittelevät kriisejä eri tavalla. Esimerkiksi etniset 

vähemmistöt voivat erota huomattavastikin näkemyksiltään ja mielipiteiltään 

enemmistöväestöstä. On myös huomattu, että yksittäiset vähemmistöryhmät saattavat erota 

enemmistöstä siinä, millä tavalla he luottavat hallintoon tai arvioivat varoituksia ja suosituksia. 

Lisäksi vähemmistöryhmiin kuuluvat yksilöt ovat epätodennäköisemmin osana paikallisia 

verkostoja, joissa kriisitiedottaminen tapahtuu. Tämän vuoksi vuorovaikutuksellisuuden 
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rakentaminen kaupunkilaisten ja asukkaiden välillä on osoittautunut entistä tärkeämmäksi 

etenkin kielivähemmistöjen kohdalla. (Olofsson 2011, 216.) 

Monikielisyyteen kohdistuvaa kriisiviestinnän tutkimusta on tehty ainakin Suomessa yllättävän 

vähän. Maisterintutkielmissa sitä on tarkasteltu lähinnä viranomaisviestinnän näkökulmasta, 

kuten virallisten kielten yhdenvertaista saatavuutta. Suomen valtionhallinnon kaksikielistä 

viestintää on tutkinut muun muassa Rauna Nerelli (2019), joka tarkasteli pro gradussaan 

virkamiesten kielellisiä valmiuksia viestiä ruotsiksi, ruotsinkielisen kriisiviestinnän 

organisoimista sekä viestijöiden näkemyksiä kaksikielisestä viestinnästä ja ratkaisuehdotuksia 

sen parempaan onnistumiseen.  Valtionhallinnolle tehdyn kyselytutkimuksen tulosten mukaan 

toisella virallisella kielellä viestimistä ei koettu tarpeeksi nopeaksi. Myös kääntäjiä käytettiin 

ruotsiksi viestimiseen paljon, minkä katsottiin hidastavan viranomaisen viestimistä. Nerellin 

(2019) mukaan valtionhallinnon viestijät tarvitsisivat parempia ruotsin kielen taitoja, koska 

etenkin kriisitilanteessa kääntäminen hidastaa viestin välittymistä liikaa. Sosiaaliseen mediaan 

tarvittavat käännökset eivät synny kriisitilanteen näkökulmasta tarpeeksi nopeasti, koska 

esimerkiksi kriisin edellyttämää viestinnän tarvetta virka-ajan ulkopuolella ei ole otettu 

käännöspalveluissa tarpeeksi huomioon. Kaksikielisen kriisiviestinnän tehostamiseksi 

ehdotettiin ratkaisuksi muun muassa huomion kiinnittämistä viranomaisen ruotsinkielentaitoon 

jo rekrytointivaiheessa ja joustavuuden lisäämistä käännöspalveluiden saralla. Nerelli (2019) 

nostaa kaksikielistä kriisiviestintää käsittelevässä pro gradussaan esille kielitaidon 

tarpeellisuuden nykyisellä viestintäkentällä. Tulosten mukaan kielellisten oikeuksien tasa-

arvoiseen toteutumiseen on edelleen kiinnitettävä huomiota edelleen myös maan virallisten 

kielien kohdalla, koska ruotsinkielinen viranomaisviestinä todettiin kyselyjen perusteella 

paikka paikoin heikoksi.  

Toinen viranomaisten kriisiviestintää kielellisestä näkökulmasta tarkastellut on Annika 

Sjöblom (2017), joka tutki pro gradussaan viranomaisen kaksikielisen kriisiviestinnän 

toteutumista Loviisan ydinvoimalan järjestämässä Loviisa16-kriisiviestintäsimulaatiossa. 

Lisäksi hän tarkasteli simulaation aikana välitettyjen tiedotteiden ja sosiaalisen median tekstien 

välillä esiintyneitä eroavaisuuksia viestien sanoittamisessa. Myös hänen tutkimustuloksissaan 

korostui virallisten kielten epätasainen saatavuus ja se, että viestintä ruotsiksi oli huomattavasti 

suppeampaa ja jopa hitaampaa verrattuna suomen kieleen. Nopeaa reagointia vaativassa 

ydinvoimalaonnettomuudessa useat ruotsinkieliset tiedotteet tulivat jopa yli tuntia myöhemmin 

(Sjöblom 2017, 42–42). Lisäksi virallisten ruotsinkielisten kommenttien saaminen oli 

osoittautunut joissakin simulaatiosta järjestetyissä tiedotustilaisuuksissa hankalaksi (mts. 1). 
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Myös Sjöblom (2017) nosti esille käännöspalveluiden resursoinnin. Hänen mukaansa 

kääntämistä olisi pitänyt keskittää enemmän, jotta viranomaisviestintä olisi ollut sujuvampaa. 

2.2 Kriisiviestinnän tutkimus käännöstieteissä 

Tässä alaluvussa käydään läpi käännöstieteiden saralla aikaisemmin tehtyä kriisiviestintään 

liittyvää tutkimusta. Nostan esille etenkin tutkimuksia, jotka käsittelevät koronapandemiaa. 

Lisäksi tarkastelen kääntämisen roolia kriisiviestinnässä sosiologisesta näkökulmasta. Käännös 

ja tulkkaustieteen näkökulmasta monikielisessä kriisiviestinnässä voidaan katsoa olevan kyse 

kahden tai useamman kielen välisestä rajapinnasta, jossa tapahtuu kääntämistä tai tulkkaamista 

kriisin aikana. Federicin (2016, 2–3) mukaan käymme monikielisissä tilanteissa jatkuvasti 

sovittelua kielellisistä ja kulttuurisista merkityksistä, minkä vuoksi  kääntäjien ja tulkkien 

roolista kriisiviestinnässä tarvittaisiin poikkitieteellistä yhteistyötä myös muissa tiedekunnissa 

tehtävän kriisiviestinnän tutkimuksen kanssa. Myös O’Brienin (2016, 85) mukaan kääntäminen 

helposti unohdetaan kriisitilanteissa, minkä vuoksi tietoisuutta sen tarpeesta ja roolista 

kriisiviestinnässä on tärkeää kasvattaa. 

Käännöstieteissä kriisiviestinnän tutkimus on painottunut pääsääntöisesti tapaustutkimuksiin, 

joissa kääntämistä ja tulkkausta on tutkittu eri kriisitilanteissa. Tapaustutkimuksia on tehty 

muun muassa kriisitilanteissa tarvittavasta nopeasta tulkkausmahdollisuudesta, tulkin 

psyykkisestä valmistautumisesta ja kriisitilanteen tulkkauksen eteen tuomista haasteista. 

Tulkkauksen tutkimuksessa kriisiviestinnän alueen tapaustutkimuksissa on tutkittu muun 

muassa sodan keskellä tarvittavasta tulkkaamisesta (mm. Skorokhod 2016; Gaunt 2016), joista 

osa on keskittynyt tulkin työn stressaavuuteen kriisitilanteissa ja osa tutkimaan tulkin 

sanavalintojen synnyttämien uusien konnotaatioiden vakavuutta sotakriiseissä (mm. Al-Shehari 

2016). Luonnonkatastrofeissa tarvittavaa tulkkausapua ovat tutkineet muun muassa Doğan 

(2016) Turkin maanjäristyksissä, Cadwell (2014; 2016) Japanin maanjäristyksissä. 

Kääntämisen kriisiviestinnän tutkimuksessa on tutkittu kääntämistä muun muassa 

humanitaarisessa kontekstissa, jossa keskeisimpiä tutkimusaiheita ovat olleet 

tietokoneavusteisten kääntimien käyttömahdollisuudet ja kääntämisen joukkoistaminen 

kriisitilanteissa. Näiden hyödyntämistä on tutkittu esimerkiksi maanjäristyksissä, tulvissa ja 

tsunameissa. O’Brien (2016) on tutkinut myös vapaaehtoiskääntäjien nopeaa kouluttamista 

kriisejä varten. Terveyskriisin kontekstissa kääntämistä ovat tutkineet muun muassa Cox ja 

Lázaro Gutiérrez (2016), jotka tarkastelivat sairaaloissa esiintyneitä monikielisiä tilanteita, 

millä tavalla monikielisyys tulisi ottaa huomioon muun muassa ensiapuosastoilla, joissa 
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lääkärillä ja potilaalla ei ole yhteistä kieltä tai tilanteissa, joissa kommunikaatiossa tapahtuu 

väärinymmärryksiä heikon kielitaidon vuoksi.   

Useammissa kriisiviestintää ja kääntämistä aikaisemmin käsittelevissä tutkimuksissa (ks. mm. 

O’Brien & Cadwell 2017; Piller, Zhang & Li 2020; Zhang & Wu 2020) on todettu, ettei 

yksittäinen kansainvälinen kieli, esimerkiksi usein lingua francana toimiva englanti, 

välttämättä takaa tiedon välittymistä sitä nopeasti tarvitseville, vaan etenkin paikallisen tason 

toiminnassa asukkaiden tulisi saada kriisiä koskeva informaatio heidän näkökulmastaan 

parhaiten ymmärrettävällä kielellä ja parhaiten ymmärrettävässä muodossa. O’Brien ja Cadwell 

(2017) tutkivat ebolakriisiä Keniassa vuonna 2014 ja kirjoittavat artikkelissaan (2017), että 

vaikka englanti on yksi Kenian virallisista kielistä, swahili näytti saavuttavan kohderyhmäläiset 

paremmin, koska se oli useammin asukkaiden kielenä arkipäiväisissä tekemisissä ja siksi 

luonteva kieli nopeaan tiedonvälitykseen. Informaatiota ei ollut välttämättä myöskään tarjolla 

oikeassa muodossa. Kenian tapauksessa kävi ilmi, ettei kirjallinen kommunikointi ole aina 

välttämättä muutenkaan sopivin tapa välittää terveyteen liittyvää kriisi-informaatiota. 

Tutkitussa kohderyhmässä jopa 82 prosenttia osallistujista olisivat toivoneet saavansa 

terveyteen liittyvää tietoa mieluummin puhutussa muodossa. (Mt.)  

O’Brienin ja Cadwellin (2017) empiirinen tutkimus osoitti, että Kenian kriisiviestinnän 

tapauksessa swahiliksi tehtyjen käännösten määrää olisi pitänyt lisätä silloin, kun kyseessä on 

terveyteen liittyvän olennaisen tiedon välittäminen. Lisäksi kansanterveyttä koskeva tieto olisi 

mennyt Kenian tapauksessa parhaiten suullisesti luotettujen instituutioiden, kuten 

perhelääkäreiden, kirkon tai koulujen välittämänä O’Brien & Cadwell 2017, 40). Toisin kuin 

Kenian tapauksessa Suomen kohdalla kyse ei ole välttämättä virallisilla kielillä tiedottamisesta 

tai kirjallisen tiedonvälityksen onnistumisesta, vaan katse tulisi kohdistaa maamme 

vähemmistökielillä viestimiseen. Kirjoitettu muoto ei ole välttämättä kaikille  Suomessakaan 

asuville muunkielisille tai -kulttuurisille kaikista parhain vaihtoehto. 

2.2.1 Korona-ajan tutkimusta monikielisestä kriisiviestinnästä 

Myös koronapandemian monikielisestä kriisiviestinnästä on ehditty julkaisemaan artikkeleita 

käännettävyyden näkökulmasta, kuten muun muassa Zhangin ja Wun (2020) tutkimus, joka 

keskittyi monikielisen toimintavalmiuden kehittämiseen. Zhangin ja Wun (2020, 527) mukaan 

tulevaisuudessa kriisinhallintaan tulisi kansallisella tasolla pyrkiä muodostamaan tehokkaita 

hätäkielipalveluita ja mekanismeja, joiden kautta pystyttäisiin ohjaamaan organisaatioita ja 

operaatioita paremmin. Lisäksi he peräänkuuluttavat kansallisen kriisiviestinnällisen 
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kielikompetenssin (National emergency language competence) kehittämistä, johon tulisi 

sisällyttää strategioita, jotka täyttävät kielellisesti monimuotoisen väestön tarpeet niin 

paikallisella, kansallisella kuin globaalillakin tasolla. Kansainvälisissä kriiseissä ei tulisi 

suunnitelmavaiheessa heidän mukaansa sulkea pois myöskään ajatusta vapaaehtoiskääntäjien 

käyttämisestä. (Zhang & Wu 2020, 527.) Koska kriisitilanteet tulevat yleensä eteen nopeasti, 

jatkuva kriisivalmiusajattelun ylläpitäminen tulisi nähdä osana viestinnän toimenkuvaa. 

Tarkoituksena on saada muodostettua yhdessä vahva toimiva voima yleisiä hätätilanteita 

vastaan, minkä vuoksi myös paikallisen tason monikielisyyteen tähtääviä strategisia valintoja 

ja sitä, mikä on kääntämisen rooli kriisiviestinnässä, on olennaista tutkia lisää. 

Piller, Zhang ja Li (2020) nostavat esille paikallisten tahojen tärkeyden monikielisen 

informaation jakamisen organisoimisessa. Maailman terveysjärjestö WHO:n ohjeistukset 

kohdistetaan pääosin valtioille, joiden tehtävänä on jakaa tieto eteenpäin paikallisille tasoille 

kuten kaupungeille ja kunnille, jotka taas välittävät tietoa asukkailleen. Siinä missä maan 

virallisia kieliä ymmärtävien kohdalla koronatiedotukset ovat saattaneet aiheuttaa jopa 

tietotulvaa, kielen ymmärtämättömyys on voinut aiheuttaa tietotyhjiön, joka täyttyy helposti 

muualta tulevalla disinformaatiolla. Kielimuuri ja alhainen luottamus viranomaisiin voi tässä 

tapauksessa asettaa kulttuurisiin vähemmistöihin kuuluvat poikkeuksellisen alttiiksi 

harhaanjohtavalle tiedolle ja valeuutisille. (Piller ym. 505.) Piller ym. (2020, 506) korostavat, 

että juuri koronapandemian kohdalla tiedon saavutettavuus on ollut yksilötasolla keskeisempi 

moneen muuhun aikaisempaan terveyskriisiin verrattuna, koska maailmanlaajuisen pandemian 

kohdalla kuka tahansa voi olla viruksen kantaja, johon yksilötason valinnoilla pystytään 

vaikuttamaan. Pillerin huhtikuussa 2020 tekemän tutkimuksen mukaan korona-ajan 

suurimmiksi sosiolingvistisiksi haasteiksi ovat osoittautuneet kielelliset rajoitukset maiden 

paikallistason terveyttä koskevassa tiedottamisessa, vähemmistöjen (sisältää alkuperäisväestöt, 

maahanmuuttajat ja pakolaiset) heikompi tiedon saaminen, paikallishallintojen heikot 

strategiset valinnat ja kääntämiseen ja terveyskriisiä koskevan monikielisen termistön 

standardisointiin kohdistuvat ongelmat. (Mp.) 

2.2.2 Kääntämisen rooli kriisiviestintätilanteissa  

Kääntäjä on monikielisen viestinnän ja toimintaympäristön asiantuntija, jolla on pääsy kahden 

tai useamman kielen ja kulttuurin väliseen rajapintaan. Kääntämisellä on näin ollen keskeinen 

rooli muunkieliselle väestölle viestimisessä. Vaikka kääntäminen ei välttämättä vaikuta 

suoranaisesti kriisin operationaalisen kapasiteetin ylläpitämiseen, se helpottaa tiedon 
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omaksumista ja kriisistä selviytymistä muunkielisten kansalaisten keskuudessa (Alexander ym. 

2019, 145). Alexander ja Pescaroli (2019, 145) painottavat, että myös tiedon omaksumisen 

parantamiseen vaikuttavat asiat tulee ottaa huomioon kokonaiskuvaa muodostettaessa ja 

etenkin kriisin resilienssiä arvioitaessa. He varoittavat, että käännösten puute saattaa vahvistaa 

kriisin vaikutuksia juuri marginalisoituihin yhteisöihin, koska väärinymmärrykset tapahtuvat 

usein juuri kielimuurin vuoksi. Viestin saavutettavuus tulee varmistaa, jotta kaikki pystyvät 

reagoimaan tilanteeseen sen edellyttämällä tavalla. (Mp.) 

Tiedon saavutettavuuden näkökulmasta katsottuna ainoastaan virallisilla kielillä tiedottaminen 

ei aina kuitenkaan riitä. Kääntäminen voidaan tietyissä tilanteissa nähdä myös kielellisenä 

ihmisoikeutena, sillä sen kautta turvataan tiedon saavutettavuutta. Siinä missä kielellisten 

oikeuksien nähdään liittyvän yleisesti kielien käyttöön ja esimerkiksi kielten opiskeluun, 

kielelliset ihmisoikeudet liittyvät sellaisen tiedon saavutettavuuteen, jotka ovat välttämättömiä, 

jotta ihminen pystyy elämään ihmisarvoista elämää. Kääntämisen rooli kielivähemmistöjen 

integroinnissa on selvästi vahvistunut etenkin, kun on kyse esimerkiksi tietojen ja palvelujen 

saavutettavuudesta.   (Serrano & Fouces 2018, 7.)  Myös koronapandemian aikaisessa 

tiedottamisessa voidaan katsoa olevan kyse kielellisistä ihmisoikeuksista, koska ihmisellä tulisi 

olla terveyskriisin aikana oikeus omaa terveyttään koskevaan tietoon ymmärtämällään kielellä. 

Tällöin muun muassa kriisiviestinnässä kääntäjällä on tärkeä rooli tiedon saavutettavuuden 

varmistajana ja tiedon välittäjänä. 

Kääntämisellä on keskeinen rooli etenkin kaksi- tai monikielisten valtioiden tai kuntien 

organisaatioviestinnässä ja organisatorisessa tiedonhallinnassa. Kääntämisen rooli riippuu 

usein paljon myös organisaation sille tietoisesti valitsemastaan roolista. Serrano ja Fouces 

(2018, 6) nostavat esille käännöspoliittisen institutionaalisen tason jaottelun, jonka 

näkökulmasta kääntäminen voidaan nähdä joko ongelmana tai oikeutena. Institutionaalisten 

käytäntöjen näkökulmasta viestejä joko käännetään tai ei käännetä vähemmistökielille. 

Organisaation viestinnän näkökulmasta kääntäminen joko tukee viestintää, jolloin materiaalia 

käännetään muille kielille vain tarvittaessa tai vaihtoehtoisesti kääntäminen voidaan nähdä 

osana virallista prosessia, jossa sillä on virallinen velvoite. (Mp.) Esimerkiksi Suomessa 

kääntämisen virallinen velvoite koskee ruotsia, joka on toinen virallisista kielistä ja 

kansalaisilla on oikeus saada kunnalta tai kaupungilta viranomaisviestintä tasa-arvoisesti 

molemmilla virallisilla kielillä. 
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Organisaation näkökulmasta kääntäjä voidaan nähdä myös tietotyöläisen asemasta katsottuna 

organisaation tiedollisen pääoman uusintajana, ylläpitäjänä ja muokkaajana. Erityisesti 

organisaation sisällä työskentelevillä inhouse-kääntäjillä on aina jollakin tasolla hallussaan 

sisäistä tietoa yrityksen toiminnasta ja sen arvomaailmasta, mikä välittyy myös käännöksien 

kautta tekstiin. Riskun, Dickinsonin ja Pricherin (2010) mukaan kääntäjän roolista 

organisatorisessa tiedonhallinnassa ei yleensä puhuta, vaikka myös kääntäjä on tietotyöläisenä 

kiinteästi osallisena monikielisen organisaation tai instituution tiedonhallinnassa luomassa tälle 

sitä kautta myös arvopohjaa. Tästä huolimatta kääntäjiä ei useinkaan yhdistetä yleisissä 

keskusteluissa ammattikuntana muiden tietotyötä ammatikseen tekevien joukkoon. Risku ym. 

(2010, 84–85.) painottavat, että sekä tietotyöläisten että instituutioiden tulisi tiedostaa 

selvemmin kääntäjien rooli tiedonhallinnassa ja se, kuinka nämä osallistuvat tiedon 

muokkaamiseen ja jakamiseen. Tiedonhallinta on ajatustyötä, joka voi olla usein 

näkymättömissä (Risku ym. 2010, 84). Risku ym. (2010, 85) puhuvat näkyvän tiedon lisäksi 

hiljaisesta tiedosta, joista ensimmäistä on mahdollista ”kodifioida, varastoida, lähettää ja jakaa 

ja joka varastoidaan aivoihin erilaisina systemaattisina rakennelmina”, kun taas jälkimmäinen 

hiljainen tieto on ”yhdistelmä erilaisia kehollisia ja käytännön tason kokemuksia”, jotka eivät 

useinkaan ilmene niin helposti ulospäin. Kääntäjät omaavat usein juuri tuota hiljaista tietoa 

työskennellessään lähtö- ja kohdetekstien ja asiakastilanteiden sekä sanojen takana olevien 

merkitysten kanssa, jotka osoitetaan puhuttelemaan juuri kohdeyleisön hiljaista tietoa, jolloin 

sen välittymistä ei välttämättä huomaa. (Risku ym. 2010, 85–86.)   

Kriisiviestintä tapahtuu aina yhteiskunnallisesti jollakin tasolla poikkeavassa tilanteessa, jossa 

edellytetään monikielisyyden, tulkkauksen ja kääntämisen osalta nopeaa ja selkeää, 

reaalimaailman tietoon pohjautuvaa reagointia. Koronakriisin tapauksessa Espoon kaupungilla 

työskentelevän kääntäjän roolina on välittää terveyteen, korona-ajan toimintaan ja rajoituksiin 

liittyvää tietoa kaupungin asukkaille, jotta he pysyvät ajan tasalla ympäristönsä 

hätätoimenpiteistä, taudin levinneisyydestä ja saavat myös kaupungin omat terveyteen liittyvät 

suositukset ja ohjeistukset mahdollisimman selvästi ja nopeasti ymmärtämällään kielellä. 

Toisaalta erityisesti kaupungin inhouse-kääntäjä välittää myös huomaamattaan tuottamissaan 

teksteissä näkymätöntä tietoa esimerkiksi organisaation toimintatavoista ja arvomaailmasta. 
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3 Viranomainen ja kaupunki toimintaympäristönä 

Tässä tutkielmassa tutkimuskohteena on organisaationa nähtävä kaupunki, jonka järjestämä 

kriisiviestintä kohdistetaan ensisijaisesti kaupungin asukkaille. Erilaisten kriisiviestinnällisten 

toimintaympäristöjen näkökulmasta katsottuna kaupunki poikkeaa toimintaympäristönä muun 

muassa siinä, että taustalla on usein viranomainen, jonka tehtäviä ja toimintaa säädetään lailla. 

Tämän vuoksi on olennaista käydä aluksi läpi kaupungin toimintaan vaikuttavia viranomaisen 

kielellisiä velvollisuuksia tarkastelemalla viranomaisiin ja kuntaviestintään liittyvää 

lainsäädäntöä. Lopuksi tarkastelen tutkimuskohdetta eli kaupunkia monikielisenä 

kriisiviestinnällisenä toimintaympäristönä ja tarkemmin tapaustutkimuksen kohdetta eli 

Espoon kaupunkia. 

3.1 Viranomaisen kielelliset velvollisuudet ja hyvän kielenkäytön vaatimus 

Viranomaisten kielelliset velvollisuudet pohjautuvat Suomen lakiin, jossa säädetään muun 

muassa kaupungin tai kunnan viestintävelvollisuudesta ja turvataan tiettyjen kielten 

erityisasema. Suomen perustuslain (731/1999) 17 §:n 1 momentin mukaan maamme 

kansalliskielet ovat suomi ja ruotsi. Oikeudesta käyttää kansalliskieliä säädetään kielilaissa 

(423/2003), jonka mukaan jokaisella on oikeus käyttää jompaa kumpaa kieltä asioidessaan 

viranomaisen kanssa. Myös viranomaisilta saatavat tarpeelliset asiakirjat tulee saada virallisilla 

kielillä. Julkisen vallan tulee perustuslain 17 §:n 2 momentin mukaan huolehtia myös siitä, että 

tietyt sivistykselliset ja yhteiskunnalliset tarpeet toteutetaan molemmilla kansalliskielillä. 

Näiden kohdalla viranomaisen tulee huolehtia kielellisten oikeuksien käytännöntason 

toteutumisesta oma-aloitteisesti (kielilaki 23 §). Tämä tarkoittaa viranomaisten 

palveluperiaatteen kohdalla sitä, että muun muassa kunnallisessa viranomaisessa asioidessa 

palvelun laadun on säilyttävä riippumatta siitä, käytetäänkö palvelutilanteessa suomen vai 

ruotsin kieltä (HE 92/2002 vp s. 86–87).  

Kansalliskielten lisäksi Suomen perustuslain 17 §:n 3 momentissa mainitaan erikseen myös 

tietyt kieliryhmät, kuten saamelaiset, viittomakieliset ja romanit. Suomella ei ole itsessään 

virallisia vähemmistökieliä, mutta edellä mainituilla kielillä on erityisasema eli niiden 

oikeuksia turvataan Suomen lainsäädännössä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita samoja kielellisiä 

oikeuksia, mitä virallisille kielille on säädetty. Saamelaisilla on Suomen ainoana 

alkuperäiskansana oikeus ylläpitää kieltään ja kulttuuriaan (Suomen perustuslaki 17 §). 

Viranomaisella ja julkisella vallalla on velvollisuuksia ”toteuttaa ja edistää saamelaisten 

kielellisiä oikeuksia” (saamen kielilaki 1086/2003, 1 §). Saamen kielilakia laajennettiin vuonna 
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2003 ja se tuli voimaan vuonna 2004. Uudistetun saamen kielilain mukaan saamelaisilla on 

oikeus asioida kotiseutualueellaan eli tietyissä Pohjois-Suomen kunnissa valtion ja kunnan 

viranomaisten kanssa omalla kielellään. Tämän lisäksi heillä on oikeus asioida myös laissa 

erikseen nimettyjen valtakunnallisten viranomaisten kanssa koko maassa. (Arola 2021, 13.) 

Vuonna 2020 julkaistussa Saamebarometrissa kuitenkin todettiin lain ja käytännön 

toteutumisen välillä ristiriitaa. Tutkimuksen mukaan kotiseutualueen ulkopuolella asuvilla 

saamelaisilla on edelleen käytännössä ”hyvin vähän kielellisiä oikeuksia ja mahdollisuuksia 

käyttää saamenkielisiä palveluita” (Arola 2021, 18). Barometrissa muistutettiin myös siitä, että 

”jokaisella viranomaisella on velvollisuus valvoa saamelaisten kielioikeuksien toteutumista 

omassa toiminnassa” (mts. 15). 

Suomessa käytettävien viittomakielien eli suomalaisen ja suomenruotsalaisen viittomakielen 

kohdalla viranomaisen kielelliset velvollisuudet eivät ulotu tarkalleen ottaen näiden kielien 

käyttöön. Laki kuitenkin turvaa viittomakielisten kielelliset oikeudet, mikä tarkoittaa muun 

muassa oikeutta käyttää tulkkia (oikeusministeriö 2021). Viittomakielien kohdalla 

viranomaisen kuuluu edistää mahdollisuuksia käyttää viittomakieltä viranomaisissa ja saada 

tietoa kyseisellä kielellä (viittomakielilaki 359/2015, 3 §). Vaikka romanit ja muut 

väestöryhmät mainitaan erikseen perustuslaissa (1999, 17 §), heidän kohdallaan ei ole 

mainintaa viranomaisasioinnista, vaan laissa säädetään heidän oikeudestaan ylläpitää ja 

kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan Suomessa. On myös syytä mainita, että tiettyjä 

kotoperäisiä kieliä, kuten karjalan kieltä, jiddiä tai tataaria, ei mainita Suomen laissa erikseen. 

Kotoperäisellä kielellä tarkoitetaan tässä yhteydessä kieltä, jota on käytetty Suomen alueella 

ennen kuin nykyiset valtiolliset rajat ovat muodostuneet (Kotimaisten kielten keskus 2021). 

Viranomaisen kielelliset velvollisuudet ulottuvat myös Suomen viranomaiselta vaadittavaan 

kielitaitoon. Oikeusministeriön sivustoilla (2021) kerrotaan selvästi, ettei laki edellytä 

viranomaista käyttämään muita kuin virallisia kieliä, suomea tai ruotsia. Näiden kohdalla 

edellytettävä kielitaitotaso taas riippuu siitä, onko kyseessä yksi- vai kaksikielinen 

viranomainen. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain 

(693/2016) 6 §:n 1 momentissa säädetään seuraavasti: 

Valtion henkilöstöltä, jolta edellytetään säädettynä kelpoisuusvaatimuksena 

korkeakoulututkintoa, vaaditaan kaksikielisessä viranomaisessa viranomaisen virka-

alueen väestön enemmistön kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä toisen 

kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Yksikielisessä viranomaisessa edellytetään 
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viranomaisen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä toisen kielen 

tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. 

Vaikka viranomaisilta ei edellytetä muiden kuin virallisten kielien osaamista eikä heiltä vaadita 

muilla kielillä annettavia toimia tai palveluja, viranomainen saa kuitenkin halutessaan antaa 

parempia kielellisiä palveluita kuin mitä laki edellyttää (kielilaki 423/2003, 2 §). Kunnallinen 

viranomainen voi esimerkiksi laajentaa palveluitaan muille kielille, jotta heidän asukkaansa 

saisivat tietoa omalla tai paremmin ymmärtämällään kielellä. Näin teki muun muassa 

kaksikielinen Espoon kaupunki ottaessaan ensimmäisenä Suomessa palvelukielekseen 

englannin vuonna 2018. Näin Espoosta tuli ”maan ensimmäinen kolmikielinen kaupunki”, 

millä tarkoitetaan sitä, että virallisten kielten lisäksi kaikki palvelut ja lomakkeet olivat 

muutoksen jälkeen saatavilla myös englanniksi (Espoo-tarina 2017; Jaskari 2017.)  

Viranomaiselta edellytettävän  kielitaidon ja perustuslaillisten kielellisten oikeuksien 

toteuttamisen lisäksi heitä koskee myös hyvän kielenkäytön vaatimus. Hallintolain (434/2003, 

9 §) mukaan ”viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä”. 

Viranomaisissa käytettävä kieli ei siis saa olla liian vaikeaselkoista tai monimutkaista eikä sen 

tulisi sisältää turhaan sellaisia sanastollisia tai lauserakenteellisia ratkaisuja, jotka vaikeuttavat 

ymmärrettävyyttä, koska kansalaisilla on oikeus saada muun muassa itseään koskevia 

hallinnollisia tekstejä helposti ymmärrettävässä muodossa (valtioneuvoston kanslia 

[jäljempänä VNK] 2016, 5). Tämän vuoksi yhtenäistä ja hyvää virkakieltä on pyritty 

ylläpitämään muun muassa kansalliselta tasolla laadittavien ohjeistuksien avulla, joiden 

tarkoituksena on ollut yhtenäistää virkakieleen ja sen kirjoittamiseen liittyviä käytäntöjä. Niitä 

on laadittu yhteistyössä Kotimaisten kielten keskus Kotuksen kanssa valtioneuvoston 

kansliassa, johon Suomen julkishallinnon käännös- ja kielipalvelut on nykyään keskitetty. 

Hyvän virkakielen ylläpitämisen lisäksi valtioneuvoston hallintoyksikön käännös- ja 

kielitoimialalla pyritään myös yhtenäistämään viranomaisissa käytettäviä eri kieliversioita 

kehittämällä monikielisiä sanastoja ja yhtenäistämällä valtionhallinnon terminologiaa 

asiantuntijoiden ja kielten ammattilaisten kanssa. Yksikössä ylläpidetään myös avointa 

säännöllisesti päivitettävää Valter-termipankkia, joka sisältää suomenkielisten termien lisäksi 

myös englannin- ruotsin ja venäjänkielisiä vastineita. (VNK 2020.) Verkkosivustoilta löytyi 

heti koronapandemian alussa myös kiireellisiin käännöstarpeisiin tarkoitettu COVID-19-taudin 

suomi-ruotsi-englanti-sanasto, jonka alkuteksteissä tosin korostettiin, ettei sen ollut tarkoitus 

olla normittava eivätkä siinä esitetyt termit olleet vielä vakiintuneita, vaan siihen kerätyt fraasit 
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oli tarkoitettu enemmänkin ehdotuksiksi nopeisiin käännöstarpeisiin. (VNK 2020.) Juuri 

kriisitilanteiden yhteydessä tällaiset nopeasti kehitetyt erikoissanastot auttavat kuitenkin 

luomaan aihepiirin ympärille rakentuvaan käännöstulvaan jo alusta alkaen yhtenäisiä 

termiratkaisuja, mikä helpottaa nopeasti uusiutuvan tiedon prosessoimista ja etenkin 

ymmärrettävien tekstien tuottamista kansalaisille.  

Viranomaisella on siis kielellisiä velvollisuuksia ja viestin välittymisellä ja ymmärrettävyydellä 

on viranomaisviestinnässä suuri merkitys. Lainsäädännön, ohjeiden ja suositusten avulla 

pyritään hyvään, selkeään ja ymmärrettävään virkakieleen, ja niiden on tarkoitus auttaa myös 

paikallista viranomaista viestimään parhaalla mahdollisella tavalla. Toimivalla 

viranomaisviestinnällä tähdätään tiedon löydettävyyteen ja saatavuuteen, koska jokaisen 

kansalaisen keskeisenä perusoikeutena on ”oikeus saada tietoja viranomaisten julkisista 

päätöksistä ja niiden valmisteluista” (VNK 2019, 12). Tämän vuoksi viranomaisilla on myös 

keskeinen rooli muunkielisten asukkaidensa huomioon ottamisessa. He voivat omalla 

toiminnallaan ylläpitää kriisin aikana kielellisten oikeuksien toteutumista ja vaikuttaa yleiseen 

kieli-ilmapiiriin. Luottamus viranomaisen toimintaan toimii vankkana perustana eteen tulevien 

kriisien keskellä, koska se usein mittaa kaupungin ja asukkaiden välisen vuorovaikutuksen 

onnistumista. 

3.2 Kaupunki monikielisenä kriisiviestinnällisenä toimintaympäristönä 

Viranomaislainsäädännön lisäksi myös kaupungin ja kunnan tehtävistä ja toiminnasta säädetään 

lailla. Kunnan tulee muun muassa ”edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa 

sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä 

tavalla” (kuntalaki 410/2015, 1 §). Kaupungilla ja kunnallisella viranomaisella on siis toisin 

sanoen velvollisuuksia, joita niiden täytyy lain mukaisesti toteuttaa. Peruspalveluiden 

järjestämisen lisäksi toinen keskeisistä säädetystä toiminnoista on jo edellä mainittu 

tiedotusvelvollisuus, joka liittyy olennaisesti myös kriisitilanteissa toimimiseen. 

Tiedotusvelvollisuuteen vaikuttaa myös kaupungin tai kunnan väestön kielitausta. Kielilain 

(423/2003, 5 §) mukaan kunta on joko yksi- tai kaksikielinen. Kunta säädetään kaksikieliseksi 

silloin, kun vähintään 8 prosenttia tai vähintään 3000 sen asukkaista puhuu toista virallista kieltä 

äidinkielenään. Valtioneuvosto tarkistaa kielitilanteen kymmenen vuoden välein, jolloin sen 

hetkinen tilanne säädetään asetuksella. (Kielilaki 423/2003.) Espoon kaupunki on kaksikielinen 

ja viestii asukkailleen kielilain mukaisesti sekä lisäksi palvelukielellään englanniksi. 
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Seuraavissa alaluvuissa tarkastellaan tutkittavaa Espoon kaupunkia organisaationa ja 

monikielisenä kriisiviestinnällisenä toimintaympäristönä.  

Kaupunkeja on aikaisemmin tutkittu monikielisyyden näkökulmasta tarkastelemalla muun 

muassa kaupungin sisällä tapahtuvia monikielisiä tiloja ja vallitsevaa käännöskulttuuria. Muun 

muassa Sherry Simon (2006; 2012) on tutkinut Kalkutan, Triesten, Barcelonan ja etenkin 

kotikaupunkinsa Montrealin monikielisyyttä ja nostanut esille kaupungissa vallitsevia kielten 

dominanssisuhteita ja monikielisiä tiloja, joissa vuorovaikutetaan ja neuvotellaan merkityksistä 

kääntämisen kautta. Lisäksi hän peilaa kaupungin kielimaisemaa historialliseen kontekstiin ja 

pohtii niiden erilaisia kielipoliittisina valintoja. Simonin (2006, 10) mukaan kaupungin sisällä 

tapahtuvasta kääntämisestä suurin osa on usein implisiittistä, jolloin monikielisissä tilanteissa 

tapahtuvat kääntämis- ja tulkkaushetket jäävät helposti piiloon. Dominoivaa kieltä ei useinkaan 

kyseenalaisteta ja loput kielet toimivat ikään kuin dominoivan kielen suojissa. (Mts. 11).  

Suomen kaupungeista monikielisyyden ja kääntämisen näkökulmasta on tutkittu Tamperetta 

Kaisa Koskisen toimittamassa teoksessa Tulkattu Tampere (2013), joka tarkastelee kaupungin 

translationaalisia tiloja. Translationaalisella tilalla tarkoitetaan teoksessa monikielistä 

ja -kulttuurista tilaa, jossa tapahtuu kielten kohtaamista ja kääntämistä. Myös Koskinen (2013, 

12) nostaa esille, että yhteiskunnallisesta tutkimuksesta löytyy sokea pisteensä usein juuri 

kielien ja kielten välisten suhteiden kohdalla, eikä niistä edelleenkään puhuta tarpeeksi siihen 

nähden, kuinka nopealla tahdilla maailma ympärillämme monikielistyy ja -kulttuuristuu. 

3.2.1 Espoon kaupunki organisaationa ja monikielisenä 

toimintaympäristönä 

Espoon kaupunki on väkiluvultaan Suomen toiseksi suurin kunta, joka kuuluu Uudenmaan 

maakuntaan ja jossa ylintä päätösvaltaa käyttää Espoon kaupunginvaltuusto. Alueellisesti 

Espoon kaupunki jakautuu seitsemään eri hallinnolliseen suuralueeseen, joita ovat Suur-

Leppävaara, Suur-Tapiola, Suur-Matinkylä, Suur-Espoonlahti, Suur-Kauklahti, Vanha-Espoo 

ja Pohjois-Espoo. Kaupungin terveys- sosiaali-, kulttuuri- ja koulupalvelut on keskitetty näiden 

alueiden keskuksiin. Espoon kaupungin organisaatiorakenteen muodostavat kaupungin 

konsernihallinnon lisäksi kolme toimialaa: sivistystoimi, sosiaali- ja terveystoimi sekä tekninen 

ja ympäristötoimi. Konsernihallinnon viestintäyksikkö vastaa konsernitasolla tapahtuvasta 

viestinnästä sekä valtuuston ja kaupunginhallituksen tiedottamisesta. Sen tarkoituksena on 

tukea ja ohjata kaupunkikonsernin viestintää sekä vahvistaa kaupungin ja asukkaiden välistä 

vuorovaikutusta. Konsernihallinnon alaisuuteen kuuluvat myös kaupungin käännöspalvelut, 
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jotka sijoittuvat viestintäyksikön vastuualueelle. Siellä työskentelee ylikielenkääntäjän lisäksi 

ruotsin ja englannin kielen kääntäjiä. Sivistystoimessa taas viestitään asukkaille muun muassa 

kirjasto- ja kulttuuripalveluiden sekä päivähoidon ja esi- ja perusopetuksen yhteydessä. 

Sosiaali- ja terveystoimi huolehtii asukkaidensa terveys-, perhe- ja sosiaalipalveluiden sekä 

vanhusten palveluiden järjestämisestä. (Espoon kaupunki 2020a.) Kaupunki on siis 

organisaationa laaja ja viestintätarpeita muodostuu usealla eri osa-alueella. Seuraava kuvio 1 

havainnollistaa tarkemmin kaupungin organisaatiorakennetta.  

Kuvio 1: Espoon kaupungin viranhaltijaorganisaatio (Espoon kaupunki 2019) 

Monikielisyyden ja -kulttuurisuuden osalta Espoo on moninainen kaupunki, jossa puhutaan 

tällä hetkellä yli 120 kieltä. Muunkielisen väestön osuus on kasvanut viime vuosina nopeasti ja 

siinä missä vuonna 2010 muunkielisten osuus asukkaista oli 8,7 prosenttia, vuonna 2020 osuus 

oli jo melkein 19 prosenttia. (Espoon kaupungin taskutilasto 2020, 12.) On arvioitu, että Espoon 

muunkielisen väestön määrä kasvaa tämänhetkisestä 44 700 asukkaasta vuoteen 2035 mennessä 

105 000:een, mikä tarkoittaisi Espoon kaupungin muunkielisten osuuden nousua yli 30 

prosenttiin. Laajemmin tarkasteltaessa muunkielisten osuuden on pääkaupunkiseudun kunnissa 

arvioitu samalla aikavälillä kohoavan 26–34 prosenttiin. (Helsingin kaupunki 2019, 6; 26.)  

Vuonna 2018 Espoon viestinnässään käyttämä kielivalikoima laajeni, kun kaupunki otti 

palvelukielekseen englannin. Viime vuosina kaupunki on laajentanut myös englanninkielisten 

päiväkoti- ja opiskelupaikkojen määrää. Englanninkielisten palvelujen lisäämisellä on pyritty 

vastaamaan kiihtyvään kansainvälistymiseen, ja kielivalintaa on perusteltu muun muassa sillä, 
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että juuri englanti toimii usein tukikielenä maan virallisen kielen oppimisvaiheessa. Englanti 

voi siis auttaa kaupunkiin muuttavaa virallista kieltä osaamatonta henkilöä integroitumisessa. 

Espooseen muuttanut ulkomaalaistaustainen tarvitsee nopeasti usein kaupunkiin muuttaessaan 

esimerkiksi asumiseen ja perhepalveluihin liittyvää olennaista tietoa, ja tähän tarpeeseen 

kaupunki on pyrkinyt vastaamaan. Espoon kaupunki kuitenkin korostaa, että englannin 

tapauksessa kyseessä on palvelukieli ja hallinnolliset asiat hoidetaan edelleen maan virallisilla 

kielillä. (Espoon kaupunki 2020b) 

Kielivalikoiman laajentaminen englantiin on kohdannut myös kritiikkiä. Kaikki kaupunkiin 

muuttavat ulkomaalaistaustaiset eivät puhu englantia, eikä kielilaajennus palvele näin ollen 

läheskään kaikkia maahanmuuttajaryhmiä. Kielivalintaa on muun muassa kritisoitu siitä, että 

muutoksesta hyötyvät ensisijaisesti ainoastaan korkeasti koulutetut maahanmuuttajat, joille 

Suomeen muuttaminen on muutenkin ollut oma henkilökohtainen valinta (Koskinen 2018). 

Kritiikistä huolimatta Espoon kaupunki on kuitenkin tiedottanut poikkeustilanteissa virallisten 

kielien ja palvelukielensä lisäksi myös muilla kielillä, mikä osoittautui myös koronapandemian 

aikana erittäin tärkeäksi. 

3.2.2 Kriisiviestintää kaupungin ja kaupunkilaisten välillä 

Kuntalain (410/2015, 29 §) mukaan kaupungin ja kunnan ”viestinnässä on käytettävä selkeää 

ja ymmärrettävää kieltä ja otettava huomioon kunnan eri asukasryhmien tarpeet”. Kaupunki 

käyttää viestimiseen useita eri kanavia, jotta viesti saadaan välitettyä mahdollisimman laajasti. 

Viestiminen kaupunkilaisille voi tapahtua suoraan esimerkiksi sosiaalisen median tai kotiin 

postitettavien tiedotteiden avulla, tai epäsuoraan esimerkiksi kaupungin omien verkkosivujen 

kautta. Jokaisella kaupungin toimialalla on lisäksi käytössään omia viestintätapoja ja -välineitä. 

Sivistystoimen puolella peruskouluissa on muun muassa käytössä niin kutsuttu sähköinen 

viestintäjärjestelmä Wilma, jolla pidetään yhteyttä kodin ja koulun välillä ja jonka kautta 

saadaan poikkeustilanteissa lähetettyä myös tarvittaessa viranomaistiedotteita. 

Viestintävelvollisuuden lisäksi kuntalaissa painotetaan myös vuorovaikutusta kaupungin ja 

kaupunkilaisten välillä. Kuntalain 22 §:n mukaan asukkaiden osallistumis- ja 

vaikuttamismahdollisuuksia voidaan edistää muun muassa ”suunnittelemalla ja kehittämällä 

palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa”. Vuorovaikutusta korostetaan myös 

Kuntaliiton jakamassa Kuntaviestinnän oppaassa (2016), jonka mukaan viestinnän tulee lähteä 

kuntalaisten tarpeista (Kuntaliitto 2016, 8). Kunnallisen viranomaisviestinnän toteutumisessa 

on siis kyse samalla demokratian toteutumisesta, jolloin vuorovaikutuksella voidaan vahvistaa 
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päätösten ja toiminnan laadukkuutta ja toimivuutta (Mts. 25). Toisaalta 

vuorovaikutuksellisuuteen tarvitaan myös aikaa, mikä on usein kriisin sattuessa rajallista. 

Tämän vuoksi osallistumista on ennakoitava  ja se on hyvä liittää osaksi myös asioiden 

valmistelun ja kunnan toiminnan kehittämisen eri vaiheisiin (Mts. 2016, 26).  

Kriisitilanteessa kunnallisen viranomaisen viestinnässä käytetään pääosiin samoja 

viestintäkanavia kuin normaalioloissakin, mutta viestintä on normaalioloista poiketen entistä 

tehostetumpaa. Valtioneuvoston kanslian julkaisun Valtionhallinnon tehostetun viestinnän 

ohje: Viestintä normaalioloissa ja häiriötilanteissa (2019) mukaan kriisiviestintä tulee nähdä 

normaalin viestinnän tehostamisena esimerkiksi informaatiovaikuttamisen havaitsemisessa ja 

siihen vastaamisessa eikä niinkään normaalioloista erillisenä konseptina. (VKN 2019.) 

Julkaisussa nostetaan useaan kertaan esille, kuinka erilaisten kohderyhmien tavoittaminen on 

tärkeää ja kuinka viranomaisen tulee pohtia jatkuvasti keinoja, joilla tavoitettavuutta voidaan 

kehittää (VNK 2019, 11). Kohderyhmien tavoittamisen kohdalla nostetaan myös esille 

viranomaisen tarve varautua viestimään poikkeuksellisissa oloissa ”nopeasti ja joustavasti 

tarvittaessa useilla kielillä” (VNK 2019, 7).  

Pandemian tapaisen terveyskriisin aikana Suomen viranomaisten toimintaa ohjaa 

tartuntatautilaki (1227/2016, 3§), jossa viranomaista ohjeistetaan toimimaan 

poikkeustilanteessa tietyllä tavalla, jos tartuntatautiepidemia ”aiheuttaa merkittävän uhan 

kansanterveydelle ja terveydenhuollon palvelujen riittävyydelle”. Kunnallisen viranomaisen 

velvoitteisiin kuuluvat muun muassa tartuntatautien järjestelmällinen torjuminen ja 

varautuminen terveydenhuollon häiriötilanteisiin (tartuntatautilaki 1227/2016, 6§). 

Koronapandemian aikana pääkaupunkiseudulla oli voimassa useita rajoituksia ja suosituksia, 

jotka koskivat niin Helsinkiä, Espoota kuin Vantaata. Suosituksia sovelletaan aina kuitenkin 

kaupunkikohtaisesti ottaen huomioon juuri aluekohtaiset tarpeet. Alueellinen 

viranomaisorganisaatio sisälsi monia toimijoita, kuten kunnat, aluehallintovirastot ja toimien 

koronakoordinointiryhmät. Myös Espoon viranomaiset tekivät tiivistä yhteistyötä myös muiden 

valtion alue- ja paikallishallinnon viranomaisten kanssa. 
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4 Tutkimusmenetelmä ja aineisto 

Tässä luvussa käydään aluksi läpi empiirisen tutkimuksen lähtökohtia ja tutkimuksessa 

aineistonkeruumenetelmänä käytetyn haastattelututkimuksen käytänteitä. Toisessa alaluvussa 

esitellään tutkimuksen aineisto, joka koostuu Espoon kaupungin asiantuntijahaastatteluista ja 

kaupungin kriisiviestintäohjeista. Lopuksi käydään läpi haastattelun toteuttaminen ja aineiston 

analyysimenetelmä. 

4.1 Teemahaastattelu empiirisen tutkimuksen menetelmänä 

Tässä maisterintutkielmassa kyseessä on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, joka 

toteutetaan empiirisenä tutkimuksena hankkimalla analysoitava aineisto suurimmaksi osaksi 

haastattelemalla. Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2009, 160–161) mukaan laadullisessa 

tutkimuksessa pyritään todellisen elämän kuvaamiseen, jossa tutkija pyrkii kuvaamaan 

kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Tutkimuksen ontologinen oletus eli oletus 

todellisuuden luonteesta on, että todellisen elämän kuvaus on subjektiivinen ja moninainen. 

Kysymysten asettelu ja asioiden tulkitseminen ovat näin ollen riippuvaisia tutkijan asettamasta 

näkökulmasta ja tutkimus toteutetaan sillä ymmärryksellä, mikä tutkijalla sillä hetkellä on 

asiasta. (Mts. 160–161.) Hirsjärvi ja Hurme (2009, 22) tarkentavat, että kvalitatiivisen 

tutkimuksen näkemykseen kuuluu lisäksi myös käsitys siitä, että todellisuus on sosiaalisesti 

konstruoitu. Tutkimuksen haastateltavilla on tämän lähtökohdan mukaan näin ollen oma 

todellisuutensa, jota haastattelija pyrkii tutkimuksessa tavoittamaan. Koska jokaisen todellisuus 

on erilainen, toisen todellisuuskuvaa on mahdotonta saavuttaa koskaan täydellisesti. Tutkija 

pyrkii tämän tiedostaen kuitenkin ymmärtämään ja tulkitsemaan haastateltaviensa kokemuksia 

ja näkemyksiä mahdollisimman yhteneväisesti ja kokonaisvaltaisesti.  

Empiirinen tutkimus on aineistolähtöinen eli tutkimuskohdetta lähestytään  induktiivisen 

lähestymistavan kautta etenemällä yksittäisistä havainnoista yleisemmälle tasolle (Eskola & 

Suoranta 1998, 83). Tämä vaikuttaa aineiston analyysivaiheeseen siten, että haastatteluista ja 

kriisiviestintäohjeista nostetaan tarkoituksellisesti esiin ne asiasisällöt, jotka osoittautuivat 

tutkimuksen kannalta olennaisiksi ja tärkeiksi. Kerättyä aineistoa on tarkoitus tarkastella 2. 

luvun viitekehyksessä esiteltyjen  näkökulmien kautta mahdollisimman monipuolisesti ja 

yksityiskohtaisesti (Hirsjärvi ym. 2009, 164). Tässä tutkielmassa aineistoa tarkastellaan 

organisaatio- ja kriisiviestinnän sekä kääntämisen sosiologisesta näkökulmasta. 
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Aineistonkeruumenetelmäksi valikoitui haastattelututkimus, koska haastattelujen kautta 

saadaan ymmärrystä tutkittavan aiheen tapahtumista ja vaikutuksista. Hirsjärven ja Hurmeen 

(2009, 35) mukaan haastattelun etuna on suora kontaktipinta haastateltavaan, jolloin 

tutkimuksessa korostuu ihmisen näkeminen aktiivisena subjektina, joka luo ympäristössään 

merkityksiä. Suora kielellinen vuorovaikutus haastateltavien kanssa mahdollisti myös 

koronakriisin kohdalla paremman syventymisen aiheeseen kuulemalla kriisiviestinnän kentällä 

työskentelevien henkilökohtaiset juuri sen hetkiset kokemukset pandemian vaikutuksista 

viestintään.  Haastattelututkimus oli myös luonteva valinta, koska koronakriisi on aiheeltaan 

ajankohtainen, eikä kyseisestä terveyskriisistä ole juuri saatavilla vielä paljon tutkimuksia. 

Asiantuntijahaastattelut antoivat mahdollisuuden saada tuoretta tietoa suoraan organisaation 

sisältä nopeasti muuttuvan kriisitilanteen aikana. Myös kaupungin omilta nettisivuilta löytyi 

materiaalia, kuten kriisiviestintäohjeita ja tiedotteita, joita käytettiin mukana analyysissä.  

Tutkimushaastattelun lajiksi valikoitui puolistrukturoitu teemahaastattelu, joka tarkoittaa 

haastattelua, jossa esitettävät kysymykset ovat kaikille samat ja he voivat vastata näihin omin 

sanoin. Puolistrukturoidussa mallissa haastattelurunko sisältää vain osan kysymyksistä ja 

haastateltava kysyy tarpeen tullen aiheeseen liittyviä lisäkysymyksiä (Eskola & Suoranta 1998, 

87.) Tämä mahdollisti sen, että kysymyksiä on tarpeen tullen mahdollista osoittaa myös 

yksilöidysti. Teemahaastattelussa kysymysten teemat on lisäksi määritelty etukäteen. 

Haastateltavien näkökulmasta haastattelun teemat liittyvät sellaisiin kokemuksiin, jotka ovat 

tietyn samantapaisen ilmiön tai tilanteen ympäriltä (Eskola & Suoranta 1998, 87; Hirsjärvi & 

Hurme 2009, 47.) Tässä tutkimuksessa haastateltavien yhteiset tekijät olivat koronakriisin 

kokeminen vuosina 2020–2021 ja työskenteleminen tuolloin Espoon kaupungin organisaation 

viestintäkentällä johtotasolla tai viestintäasiantuntijan tehtävissä. Puolistrukturoitu haastattelu 

antoi lisäksi mahdollisuuden pyytää tarkennuksia, jos esimerkiksi tapahtumakulut tai 

kaupungin strategiaan liittyneet toimintatavat jäivät vastauksessa epäselviksi. 

Haastattelurunko (liite 1) teemoiteltiin aikaan ennen kriisiä, kriisin aikana ja kriisin jälkeen. 

Tästä näkökulmasta tarkasteltiin kriisiviestinnän kielistrategisia valmiuksia ennen kriisiä, 

kriisin aikana tehtyjä kielistrategisia valintoja ja käytännön toteuttamista. Vaikka kriisin 

jälkeinen vaihe ei ole koronaepidemian osalta tutkielman kirjoittamisen aikana vielä toteutunut, 

reflektointia oli mahdollista tehdä jo tammikuussa 2020 Suomeen rantautuneen kriisin 

alkuajoista tammi–maaliskuussa 2021 tehtyihin haastatteluihin asti ja tarkastella tuona aikana 

monikieliseen kriisiviestintään kohdistuneita haasteita ja mahdollista strategista 

kehityssuuntaa. Näiden lisäksi teemoittelussa eroteltiin omana alueenaan myös kääntäjän rooli 
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kriisiviestinnässä. Tämän osion kysymykset kohdistuivat haastateltavien tulkintoihin ja 

kokemuksiin siitä, millainen rooli kääntämisellä on paikallisella tasolla toteutettavan 

kriisiviestinnän toteutumisessa. Kysymysten asettelussa pyrittiin välttämään johdattelua.  

4.2 Asiantuntijahaastattelut ja kaupungin kriisiviestintäohjeet aineistona 

Tutkimuksen aineisto koostuu asiantuntijahaastatteluista ja kaupungin kriisiviestintäohjeista. 

Analyysin pääpaino on asiantuntijahaastatteluista esiin nousevilla asiasisällöillä ja 

koronapandemian aikaisessa monikielisen viestinnän toteuttamisessa. Kriisiviestintäohjeista 

analysoidaan ainoastaan kaupungin kriisinviestintävalmiutta monikielisyyden osalta, jolloin 

tarkastellaan, millä tavalla kaupunki on suunnitellut ottavansa muunkieliset asukkaansa 

huomioon kriisitilanteissa. Osa kriisiviestintäohjeista saatiin yhteyshenkilöltä ja osa kerättiin 

kaupungin verkkosivuilta, josta löytyy muun muassa Tehdään yhdessä Espoo -tarinaan 

sisältyvät Viestinnän käsikirja (2018), Käytännön ohjeita kriisiviestijälle (2017), 

Kriisiviestintäohje esimiehille (2016) ja Hyvä hallintotapa 2017 (2017).  

Asiantuntijahaastattelut kerättiin Espoon kaupungin viestinnän ja monikielisen viestinnän 

asiantuntijoilta, koska heillä on paras tietous oman kaupunkinsa ja toimensa monikieliseen 

kriisiviestintään tähtäävistä strategioista ja siitä, kuinka korona-aikana viestittiin muunkielisille 

kaupunkilaisille ja Espoon kaupungissa. Haastateltavat valittiin harkinnanvaraisesti siten, että 

he edustaisivat laajamittaisesti organisaation konsernihallintoa ja valittuja toimialoja. Tällä 

pyrittiin saamaan mahdollisimman kattava kuva organisaation monikielisen kriisiviestinnästä. 

Jokainen heistä työskenteli viestinnän alaan tai sen koordinointiin liittyvässä työtehtävässään 

korona-aikana joko johtotasolla tai asiantuntijana. Haastattelut tehtiin aikavälillä 15.1.–

3.3.2021, jolloin koronaepidemian saapumisesta Suomeen oli kulunut aikaa noin vuosi. 

Haastatteluajankohta rajaa tutkimuksen koskemaan koronapandemian alkuaikaa haastattelujen 

antamisajankohtaan asti. Tämä antoi mahdollisuuden tarkastella koronaviruspandemian 

vaikutuksia monikieliseen viestintään noin vuoden sisältä.  

4.2.1 Haastattelujen toteuttaminen  

Aineiston kerääminen alkoi syyskuussa 2020 yhteydenotolla tutkimuksen yhteyshenkilönä 

toimivaan soten vieraskielisten palveluiden projektipäällikkö Sari Hammariin, joka on tiiviisti 

mukana kaupungin korona-ajan monikielisessä kriisiviestinnässä. Kartoitin tietoani Espoon 

kaupungin tilanteesta hänen kanssaan järjestetyssä Zoom-tapaamisessa 9.10.2020. 

Kartoituksen jälkeen keskustelimme mahdollisista haastateltavista. Tavoitteena oli löytää 
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useampi haastateltava niin, että haastattelujen pohjalta saataisiin muodostettua 

mahdollisimman laaja ja monipuolinen kuva Espoon kaupungin korona-aikana toteutetusta 

monikielisestä kriisiviestinnästä ja siinä mahdollisesti eteen tulleista haasteista. Tilanteen 

kartoituksessa esiin nousseiden asiasisältöjen pohjalta suunnittelin haastattelurungon, teemat ja 

alustavat kysymykset. Otin yhteyttä ensimmäiseen haastateltavaan joulukuussa ja neljään 

muuhun tammikuun 2021 alussa. Yksi etukäteen suunnitelluista haastateltavista kieltäytyi 

haastattelusta, mutta tilalle saatiin toinen samalta toimialalta.  

Kaikki viisi haastattelua toteutettiin videohaastatteluina Zoom-kokoussovelluksen avulla, 

koska etähaastattelu tuntui olevan paras vaihtoehto ottaen huomioon sen aikaisen 

koronapandemiatilanteen. Haastattelujen keskimääräinen kesto oli noin 45 minuuttia, ja ne 

nauhoitettiin sovelluksen tallennustoiminnolla. Etähaastattelutilanteet toimivat onnistuneesti 

jokaisessa haastattelussa. Ainoastaan yksi haastateltavista ei ollut käyttänyt Zoom-sovellusta 

ennen haastattelua, mutta sovelluksen helppokäyttöisyys yllätti myös hänet. Ensimmäinen 

haastattelu järjestettiin muista haastatteluista poikkeuksellisesti yhdessä Henna Lähteen kanssa, 

koska molempien oli tarkoitus haastatella samaa ihmistä ja tutkimukset olivat aiheeltaan 

sopivasti yhteneväisiä, minkä vuoksi haastattelut oli luontevaa järjestää samalla kertaa. 

Molemmilla oli kuitenkin käytössään oma haastattelurunko ja haastattelut toteutettiin toisista 

erillään haastattelemalla haastateltavaa peräkkäin kahdessa eri osiossa.   

Kaikille haastateltaville lähetettiin etukäteen haastattelurunko, joka sisälsi haastatteluun 

sisällytetyt teemat ja osan kysymyksistä. Jokaiselle tehtiin myös haastattelun alussa selväksi, 

että vastauksia käsitellään luottamuksellisesti eikä mahdollisia eteen tulleita arkaluontoisia 

asioita tulla käyttämään tutkimuksessa. Haastateltavilla oli milloin vain oikeus keskeyttää 

osallistuminen tutkimukseen tai kieltäytyä vastaamasta hänelle esitettyyn kysymykseen. 

Haastattelurungon lisäksi haastateltaville lähetettiin suostumus haastattelututkimukseen 

osallistumisesta (ks. liite 2), joka pyydettiin allekirjoittamaan ja palauttamaan etukäteen ennen 

haastattelua.  

4.2.2 Aineiston analysointi ja luotettavuuden arviointi 

Sekä haastatteluaineistoa että organisaation kriisiviestinnästä kertovia tekstejä tutkittiin 

sisällönanalyysin avulla. Laadullisessa tutkimuksessa sisällönanalyysilla tarkoitetaan 

analysointimenetelmää, jossa tekstejä tai tekstiksi muunnettuja aineistoja analysoidaan 

etsimällä niistä eroja ja yhtäläisyyksiä, hahmottelemalla asiakokonaisuuksia sekä tiivistämällä 

asiasisältöjä (Tuomi & Sarajärvi 2018, 105). Kaupungin kriisiviestintäohjeiden sisällöstä 
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analysoidaan ainoastaan sitä, millä tavalla kaupungin monikieliset asukkaat on otettu niissä 

huomioon. Haastatteluaineisto purettiin käyttämällä Zoom-kokouksesta saatua äänitallennetta. 

Litterointi tehtiin tekstinkäsittelyohjelmalla. Koska kyseessä oli etukäteen teemoiteltu 

haastattelu, koin luontevaksi litteroida aineiston alustavien teemojen perusteella. Aineistoa ei 

litteroitu sanasta sanaan vaan haastatteludialogeista tehtiin päätelmiä, joiden perusteella 

asiasisällöt koodattiin teemoittain. Valintoja tehtiin näin ollen jo purkuvaiheessa. Tässä 

vaiheessa teemoittelu tapahtui alustavien teemojen pohjalta. Näiden lisäksi aineistosta nousi 

kuitenkin esiin myös asiasisältöjä, jotka teemoiteltiin nauhojen purkuvaiheessa omiksi osa-

alueikseen. Osa asiasisällöistä teemoiteltiin näin ollen myös aineistolähtöisesti. 

Analyysivaiheessa on käytetty Espoon kaupungin viestijöiden haastatteluista poimittuja suoria 

sitaatteja, joiden tarkoituksena on lisätä tutkimuksen läpinäkyvyyttä. Sitaateissa pyrittiin 

tavoittamaan haastatteluvastauksen keskeinen sisältö. Haastateltavat on anonymisoitu niin, että 

henkilöiden nimet on jätetty tietoisesti pois tutkimuksesta eikä viestintään tai monikielisiin 

palveluihin kytköksissä olevaa toimenkuvaa ole tarkemmin eritelty. Anonymiteetti ei 

kuitenkaan ollut haastattelujen ehtona, koska kyseessä on tapaustutkimus, jossa kaikki 

haastateltavat työskentelevät samassa organisaatiossa ja saattavat tämän vuoksi olla sitaateista 

joidenkin tunnistettavissa. Tunnistettavuuteen ei kuitenkaan ole pyritty tietoisesti ja siihen 

mahdollisesti johtavien yksityiskohtien esiin nostamista on pyritty välttämään. 

Koska haastatteluaineiston luotettavuus on riippuvainen saatavan aineiston laadusta (Hirsjärvi 

& Hurme 2009,185), haastatteluista saatava sisältö pyrittiin optimoimaan huolellisilla 

etukäteisvalmisteluilla. Haastattelurunko suunniteltiin valmiiksi jo hyvissä ajoin ennen 

alkuvuoden 2021 haastatteluja ja kysymyksiä testattiin lähipiirissä. Teemoihin suunniteltiin 

alateemoja ja syventäviä lisäkysymyksiä. Jokainen haastattelu purettiin mahdollisimman 

nopeasti haastattelun jälkeen ja litteroitiin tarpeellisiin osiin. Litteroinnissa hyödynnettiin myös 

omia kenttämuistiinpanoja, joihin oli kirjattu haastattelun aikana ja heti niiden jälkeen esiin 

nousseita havaintoja ja vaikutelmia. Zoom-kokoussovelluksen nauhoitustoiminto oli aineiston 

laadun kannalta onnistunut valinta, koska äänenlaatu oli hyvä, jolloin sanatarkka litterointi 

onnistui helposti. Nettiyhteydet toimivat kaiken kaikkiaan haastatteluissa hyvin.   

Uskottavuuden ja vakuuttavuuden näkökulmasta käytettävä tutkimusmenetelmä tulee olla 

oikeanlainen, jotta sillä pystytään mittaamaan juuri sitä, mitä sillä on tarkoituskin mitata 

(Hirsjärvi ym. 2009, 232).  Hirsjärven ja Hurmeen (2009, 187) mukaan laadullisen 

haastattelututkimuksen uskottavuuden toteutumisessa on viime kädessä kysymys tulkinnan 
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ongelmasta. Tutkimuksessa käytettyjen käsitteiden tulee heijastaa tutkittavaa ilmiötä. Tutkijan 

tulee tämän vuoksi olla tietoinen, että hänen valintansa, esimerkiksi asiasisältöjen ryhmittelyssä 

ja teorioiden valinnassa, vaikuttavat myös osaltaan tutkimuksen analyysiin. (Hirsjärvi & Hurme 

2009, 187–189.) Uskottavuuden toteuttamiseksi analyysissä on pyritty validoimaan tuloksia 

muun muassa viittamaalla aikaisemmin aiheesta tehtyihin tutkimuksiin.  

Luotettavuuden näkökulmasta laadullisessa tutkimuksessa tulee toistettavuuden kohdalla ottaa 

huomioon ajassa tapahtuvat muutokset ja tiedon rakentumisen sosiaalinen luonne. Koska 

todellisuus on jokaiselle eri, haastattelutilanteissa vuorovaikutuksessa välittyvät yksilön 

kokemukset ovat aina tulkinnanvaraisia. Yksilön käyttäytyminen on lisäksi 

kontekstisidonnaista ja vaihtelee ajasta ja paikasta riippuen. (Hirsjärvi & Hurme 2019, 186.) 

Vaikka näistä seuraa poikkeuksetta muutoksia eri tutkimuskerroista saataviin tuloksiin, tätä ei 

tule Hirsjärven ja Hurmeen (2009, 186) mukaan kuitenkaan pitää tutkimusmenetelmän 

heikkoutena, vaan kyseessä on muuttuneesta tilanteesta johtuva seuraus. Kriisitilanteelle 

olennaista on muutos ja normaalista poikkeavuus. Etenkin terveyskriisit ovat monin tavoin 

ennakoimattomia, ja näistä myös koronapandemian kohdalla nähtiin aluksi julkisuudessa 

eriäviä kantoja esimerkiksi sen levinneisyydestä tai vakavuudesta. Epidemian edetessä ihmisten 

suhtautuminen kuitenkin muuttui ja kehittyi sitä mukaa, kun uutta tietoa oli saatiin. Tämän 

vuoksi myös tässä tutkimuksessa haastattelumenetelmällä kerätty tieto on vahvasti 

kontekstisidonnaista siihen aikaan, paikkaan ja tietämykseen, jolloin haastattelut tehtiin.   

Tutkimukseen valittu näkökulma tuo eteen myös muita rajoituksia. Koska johtajatasolla ja 

viestinnän tai monikielisen viestinnän asiantuntijoina työskentelevät haastateltavat ovat 

organisaation sisältä, pääsen kuulemaan viestinnän toteutumisesta ainoastaan toisen osapuolen 

näkemyksiä. Tutkimusasetelma ei mahdollista kaupungin asukkaiden näkökulmien esiin 

nostamista. Tutkimuksessa ei pystytä kertomaan espoolaisten kokemuksia monikielisten 

palveluiden käytöstä tai ovatko he kokeneet saavansa tarpeeksi tietoa koronakriisistä 

kaupungilta. Kysyessäni haastateltavilta heidän kokemuksiaan siitä, onko viestintä 

vuorovaikutuksellista kaupungin ja asukkaiden välillä, kuulen ainoastaan haastateltavien omia 

kokemuksia organisaation sisältä  tai mahdollisesta palautteesta, jota he ovat saaneet asukkailta. 

Palautteen saamisessa on myös ongelmakohtansa. Kaikki eivät anna palautetta, jotkut eivät 

tiedä, että sellainen on mahdollista, joitakin ei kiinnosta ja jotkut eivät jaksa selvittää, missä 

sellaista voisi antaa. Saatu palaute aiheuttaa näin ollen myös vinoumaa eikä heijasta suoraan 

todellista viestinnän kautta saavutettua vuorovaikutuksellisuutta kaupungin ja sen asukkaiden 

välillä.   
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5 Analyysi 

Tässä luvussa käyn läpi Espoon kaupungin kriisiviestintäohjeistusmateriaalia ja asiantuntijoilta 

puolistrukturoidulla teemahaastattelulla kerättyä aineistoa. Alalukujen teemoittelu pohjautuu 

haastattelurungossa (liite 1) käytettyihin teemoihin. Sisältöjen käsittelyjärjestystä on hieman 

muutettu analyysiin suhteessa siihen, missä järjestyksessä asioita käsiteltiin haastattelussa, jotta 

esityskokonaisuudesta saatiin paremmin asiasisällöllisesti rakentuva kokonaisuus. Esimerkiksi 

kriisiviestinnässä esiintyneitä haasteita on käsitelty myös muissa luvuissa ja kääntämistä 

koskevia asiasisältöjä käsitellään yhtenä kokonaisuutena kolmannessa alaluvussa. Aluksi käyn 

läpi Espoon kaupungin kriisitilanteisiin valmistautumista ja kriisiviestintäohjeistuksia. Toisessa 

alaluvussa käsitellään Espoon kaupungin koronapandemian aikaisia toimia monikielisen 

kriisiviestinnän toteuttamiseksi. Kolmas alaluku koostuu haastateltavien kokemuksista 

kääntämisen roolista kriisiviestinnässä. Neljännessä alaluvussa käydään läpi 

koronapandemiassa esiin nousseita kehitystarpeita ja lopuksi viidennessä luvussa tulokset 

kootaan yhteen. 

5.1 Muunkielisten huomioiminen kaupungin kriisiviestintäohjeissa 

Siinä missä viranomaisia ja kuntia koskevan lainsäädännön voidaan katsoa muodostavan 

paikalliselle kriisiviestinnälle toiminnalliset puitteet, kaupungin omien kriisiviestintäohjeiden 

voidaan katsoa luovan kriisiviestinnälle osittain paikallisella tasolla jo toteutettavaa 

menetelmää. Tämän vuoksi ohjeistuksessa voidaan alustavasti olettaa esiintyvän jonkinlaisia 

käytännön toimiin ohjaavia ratkaisumalleja.  Kuntaliitto (2016, 12) ohjeistaa kuntia 

erittelemään viestintäohjeissaan myös niitä asukasryhmiä, joita ohjeet koskevat. 

Ohjesuosituksen voidaan katsoa tulevan kuntalain 29 §:stä, jonka mukaan viestinnässä on 

”otettava huomioon kunnan eri asukasryhmien tarpeet”. Tällaisia ryhmiä voivat olla 

esimerkiksi eri ikäryhmät ja yhteisöt ja eri kieliryhmät (Kuntaliitto 2016, 12). Tämän 

perusteella kriisiviestintäohjeissa voidaan odottaa esiintyvän silloin tällöin erikseen mainintoja 

myös eri kieli- tai kulttuuriryhmistä ja vähemmistöistä.  

Tarkasteltaessa Espoon kaupungin kriisiviestintäohjeita asiasisällön pääpaino on luontaisesti 

viestintäketjun toimivuuden varmistamisessa. Aineistossa esiintyi paljon ohjeistamista, jossa 

pyydettiin varmistamaan yhteisen ja ajantasaisen tilannekuvan paikkansapitävyys 

kriisijohdolta, ja kiinnittämään huomiota siihen, että jokaisen päätöksen ja teon yhteydessä 

toimitaan yhteistyössä kriisijohdon kanssa. Viestintävastuun kohdalla painotettiin, että vastuu 

kriisitilanteessa on aina ”johdolla, jota viestinnän ammattilaiset tukevat”. Ohjeissa ohjattiin 
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myös käyttämään viestintäkanavia ja -käytäntöjä, jotka on jo luotu normaaliolojen viestinnässä. 

(Viestinnän käsikirja  [jäljempänä VK], 2018, 26; Käytännön ohjeita kriisiviestijälle 

[jäljempänä KOK], 2017, 2–3.) Ohjeissa nostettiin esiin myös kaupungin käyttämiä eri 

viestintäkanavia  ja kerrottiin, miten niitä voi hyödyntää kriisiviestinnässä (KOK 2017, 2). 

Samassa yhteydessä olisi voinut mainita kenties myös monikielisen tiedottamisen tai 

käännöstarpeiden huomioon ottamisen.  

Esimiehille suunnatussa ohjeessa Kriisiviestintäohje esimiehille ([jäljempänä KE] 2016) 

muunkielisille viestiminen mainitaan ainoastaan yhdellä lauseella: ”viestinnässä on 

kiinnitettävä huomiota eri kieliryhmien sekä mm. aistivammaisten palveluun.” (KE 2016, 8) 

Kohdassa ei kuitenkaan avata erimerkiksi, mistä käännös tai tulkkauspalveluja on mahdollista 

saada, jos niitä tarvitaan. Ohjeissa korostetaan myös, kuinka kriisin aikana ”tiedontarve kasvaa 

nopeasti vaatien tehostettua viestintää” (KE 2016, 13) sekä ”kaupungin tulee tarvittaessa antaa 

asukkaille toimintaohjeita ja huolehtia korvaavien palvelujen järjestämisestä” (2016, 6) 

Tiedontarpeen kasvaessa myös tarve viestiä kaupungin muunkieliselle asukkaille lisääntyy. 

Vaikka Kuntaliitto (2016, 53) suosittelee pitämään ohjeet lyhyinä ja yksinkertaisina, olisi hyvä 

muistaa, että myös käännökset ovat keskeinen osa toimintaohjeiden saavutettavuutta, jolloin 

niiden teetättäminen tulisi mainita lyhyissäkin ohjeissa. Muiden kieliversioiden tarpeellisuuden 

voisi olettaa olevan myös esimiehille tärkeä muistutus tilanteessa, jossa on reagoitava nopeasti 

ja joissa kriisiviestintäohjetta saatetaan käyttää muistilistan tapaan tarkistettaessa, että kaikki 

tarpeellinen on hoidettu. 

Käytännön ohjeita kriisiviestijälle -ohjeessa (2017) kääntäminen ja kieliasiat mainittiin 

esimiehille suunnattuja ohjeita hieman laajemmin.  Siinä missä molemmat ohjeet muistuttivat 

väestölle viestimisen kohdalla huolehtimaan eri kieliryhmien tiedontarpeesta (KOK 2017, 3; 

KE 2016, 8), laajemmalla kohdeyleisölle tarkoitetuissa Käytännön ohjeissa kriisiviestijälle 

(2017) ohjattiin selvemmin käännöspalvelujen äärelle. Niissä ohjattiin myös käyttämään 

kaupungin omia käännöspalveluja, jos kyse on ruotsin ja englannin kielen käännöksistä, sekä 

tilaamaan ”muunkieliset käännökset sopimustoimittajilta”. Tarkempien yhteystietojen 

kerrottiin löytyvän Espoon intranet Essistä. (KOK 2017, 10). Koska tutkimuksessa ei ollut 

pääsyä Espoon sisäverkkoon, jää epäselväksi, onko Essistä löytynyt tarkemmat tiedot myös 

siitä, mitä kieliä kaupunkiväestössä puhutaan, jotta käännökset osataan tilata tarvittavilla 

kielillä.  

Ohjeiden arveluttavin kohta liittyi avoimiin konekääntimiin, koska yleisessä 

kriisiviestintäohjeessa (KOK 2017, 11) kaupungin kriisiviestijää ohjattiin käyttämään 
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tarvittaessa Google-kääntäjää, joka ”kääntää tekstiä useille eri kielille”. Maininnassa jää 

epäselväksi, missä tapauksissa kaupungin työntekijän oletetaan käyttävän käännintä työssään, 

mutta oletettavasti suosituksen ei ole tarkoitus koskea ainakaan asukkaille tarjottavia 

käännöksiä, koska julkaistava materiaali kulkee suurimmaksi osasi konsernihallinnon 

viestintäyksikön kautta. Toisaalta aukaisemattomana ohje saattaa johtaa myös vääriin 

päätelmiin. Konekääntimiä tutkineiden Brahmanan, Sofyanin ja Putrin (2020, 384) mukaan 

keskeisin haaste on, etteivät ne kykene yhdistämään käännettyä asiaa kontekstiin. Avoimet 

tietokonekääntimet voivat olla suuri apu tietyissä tilanteissa, mutta etenkin kriisiviestinnässä 

niiden antamissa käännöksissä on syytä olla varovainen, koska ne voivat jättää huomioimatta 

olennaisia kulttuurisidonnaisia asioita1. Käytettiin Google-kääntäjää mihin tahansa, Brahmana 

ym. (2020, 382) muistuttavat, että käyttäjän tulee tuntea kohdekieltä sen verran hyvin, että hän 

kykenee itse tekemään korjauksia ja tarkistamaan epäilyttävien sanojen merkityksiä, jotta ne 

sopivat kontekstiin ja jotta asiasisältö todellakin vastaa lähtötekstiä. Google-käännin voi olla 

hätätapauksissa nopea  ja tärkeä työkalu vieraiden kielien ymmärtämiseen, mutta sen käytössä 

on riskejä, joista on oltava tietoinen. Julkaistavat käännökset kannattaa joka tapauksessa 

tarkistuttaa aina ammattikääntäjällä. 

Myös asiantuntijahaastatteluissa teemoista ensimmäiseksi käsiteltiin Espoon kaupungin 

kriisiviestinnän strategisia valmiuksia ja kaupungin omaa kriisiviestintäsuunnitelmaa. 

Ensimmäiseksi kaikilta tiedusteltiin yleisellä tasolla, viestivätkö he työssään usein muilla 

kielillä. Kaikki haastateltavat kertoivat viestivänsä ainakin toisella virallisella kielellä ja 

englanniksi päivittäin. Koronapandemia oli kuitenkin selvästi lisännyt viestinnän puolella 

yhteydenottoja myös muilla kielillä. 

(1) Ennen koronaepidemiaa tuli oikeastaan viestittyä vain suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, mutta 

nyt yhteydenottoja on tullut paljon myös muilla kielillä. Vaikka kriisin jälkeen ei enää tarvitakaan 

tehostetun tyyppistä viestintää niin luulen, että monikielisyys jää kyllä jollakin tavalla 

valikoimaan mukaan. 

Seuraavaksi kysyttiin, ovatko haastateltavat päätyneet työssään perehtymään kansallisiin tai 

oman organisaationsa kriisiviestintäohjeisiin ja ovatko he osallistuneet kriisiviestinnän 

koulutuksiin nykyisessä työpaikassaan. Viidestä haastateltavasta ainoastaan yksi kertoi 

olevansa perehtynyt sekä kansallisiin että  oman organisaationsa kriisiviestintäohjeisiin ennen 

 

1 Google-kääntäjän asiayhteyteen sopimattomista käännöksistä koronapandemian kohdalla lisää mm. artikkelista 

McCulloch, Gretchen 2020. Covid-19 Is History’s Biggest Translation Challenge. Wired. Saatavissa: 

https://www.wired.com/story/covid-language-translation-problem/. 
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koronapandemiaa. Kaksi kertoi perehtyneensä kriisiviestintäohjeisiin koronapandemian aikana. 

Oman organisaation järjestämistä kriisiviestinnän koulutuksista kysyttäessä, ainoastaan yksi 

kertoi osallistuneensa Espoon kaupungin järjestämään koulutukseen lähimenneisyydessä. Yksi 

haastateltavista kuitenkin korosti vastauksessaan sitä, ettei hän ollut työskennellyt 

organisaatiossa vielä kovin pitkään ja oli kuullut, että kriisiviestintäkoulutuksia oli kyllä 

järjestetty. Koulutukseen osallistunut kertoi, että koulutuksia on järjestetty kaupungin 

viestintäverkostolle, ja lisäksi hän oli osallistunut myös aktiiviesti ulkopuolisten tahojen 

järjestämiin kriisiviestintäkoulutuksiin. Yhdeksi koronaviestinnän osalta tärkeäksi 

koulutukseksi hän nosti esille Helsingin kaupungin alaisuudessa toimivan InfoFinlandin ja työ- 

ja elinkeinoministeriön yhdessä tammikuussa 2021 järjestämän monikielisen webinaarisarjan. 

Espoon kaupungin kriisiviestintäsuunnitelmasta kysyttäessä yksi haastateltava korosti, että 

kaupunkitasoiset yhteiset kriisiviestintäohjeet koskevat pääasiassa suomeksi, ruotsiksi ja 

englanniksi viestimistä ja totesi, että eri kieliryhmät ja käännös- ja tulkkauspalvelut on ohjeissa 

kyllä mainittu,  mutta hänen mukaansa niissä esiintyy puutteita, jotka ilmenivät vasta 

koronapandemian aikana. 

(2) Ne [käännös ja tulkkauspalvelut] on mainittu lähinnä yleistasolla eli jos tarvitsee niin käyttää 

omaa käännöspalvelua tai käännöstoimistokumppaneita. Ohjeistuksen tasolla ne esiintyvät siis 

vain semmoisena mainintana. Käytäntö kuitenkin osoitti, ettei meillä kauheasti koronan alkaessa 

sitten loppujen lopuksi ollutkaan valmiuksia viestiä muunkieliselle väestölle niin hyvin kuin 

niille, jotka ymmärtävät tai puhuvat suomea, ruotsia tai englantia. 

Viranomaisviestinnässä käytettävää valmista muunkielistä materiaalia ei myöskään ollut ennen 

koronakriisiä. Toisaalta haastateltavien mielestä etukäteisen valmiin kriisiviestinnässä 

käytettävän materiaalin suunnittelu on osittain myös mahdotonta, koska erilaisia skenaarioita 

kaupungin mahdollisesti kohtaamista kriiseistä on niin monenlaisia ja pandemian tapaisen 

terveyskriisin kohdalla on mahdotonta ennakoida, millaisia terveyteen liittyviä tekstejä 

tarvitaan etukäteen.  

(3) Opetuksessa yleisesti meillä on tietynlaista etukäteistä materiaalia pääosin suomeksi ruotsiksi 

ja jotain englanniksi sellaisiin hätätilanteisiin, joita voi tapahtua koulumaailmassa, mutta 

ennakkomateriaalia eteen tulevasta maailmanlaajuisesti pandemiasta ei tietenkään ollut 

käännettynä, mutta heti kun tuli ensimmäisiä uutisia koronasta niin me aloimme jo 

valmistelemaan ensimmäisiä viestejä, joista tehtiin alustavaa pohjaa, joka keskittyi koulun 

toimintaan. 
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Eräs haastateltava korosti kuitenkin yhteisten sanastojen ja termitietueiden tärkeyttä. 

(4) Korona-aiheinen sanasto muodostui alkuvaiheen tekemisen ohella. Suurena apuna oli muun 

muassa VNK:n koronasanasto, jota tuli alussa käytettyä lähes joka päivä. 

5.2 Monikielinen ja -kulttuurinen viestiminen koronakriisissä 

Terveyskriisin tehostetusta viestinnästä ja leviämistä ehkäisevistä toimista huolimatta jo 

koronapandemian alkuvaiheilla kävi selväksi, että virus alkoi levitä aktiivisesti 

pääkaupunkiseudulla muunkielisten keskuudessa. Myös Espoon kaupungissa todettiin, että 

moni kaupungin kielelliseen vähemmistöön kuuluva tarvitsi tärkeää terveyttä koskevaa tietoa 

nopeasti muuttuvassa epidemiatilanteessa paremmin ymmärtämällään kielellä. Tähän kaupunki 

pyrki vastaamaan laajentamalla koronapandemiasta tiedottamista virallisten kielten ja 

englannin lisäksi nopeasti myös muihin kieliin.  

(5) Aikaisemmin on jo tehty pitkäaikaista yhteistyötä järjestöjen kanssa eli ollaan luotu sitä 

yhteistyötä ja tottakai se auttoi koronassa, että oli semmoiset kontaktit, joiden kautta myös sai 

levitettyä sanaa. Samalla kuitenkin huomattiin, että eipä meillä sen lisäksi sitten ollut 

entuudestaan hirveästi kanavia tai tapoja, joilla saataisiin viestiä perille. 

Monikielisillä hätäkielipalveluilla pyrittiin täydentämään Espoon kaupungin viestintää 

pandemian keskellä tilanteissa, joissa asiakas ei pystynyt asioimaan suomeksi, ruotsiksi tai 

englanniksi (Espoon kaupunki 2020a). Yksi haastateltavista kertoi, että muunkielinen 

tiedottaminen edellytti nopeaa toimintaa ja monet muunkieliset viranomaistiedotteet saatiinkin 

Espoo.fi-verkkosivuille jo kolmessa päivässä. Myöhemmin asukkailta saatiin palautetta ja 

valikoimaa laajennettiin entisestään. Tästä huolimatta yhdeksi terveyskriisin keskeisimmistä 

haasteista muodostui kasvava kuilu tiedon tarpeen ja tarjonnan välillä. Samaan aikaan, kun 

asukkaat tarvitsivat lisää tietoa viruksen leviämisestä ja siltä suojautumisesta, kaupunki joutui 

sulkemaan asiointipisteitään ja palveluja jouduttiin supistamaan. Tämän seurauksena Espoo 

lähti etsimään tiedon välitykseen vaihtoehtoisia tapoja ja kehitti yhteistyössä kaupungin eri 

toimialojen ja järjestöjen kanssa kolminivelisen kriisiviestintämallin, joka nimettiin Espoon 

monikieliseksi- ja kanavaiseksi koronainfoksi. Se koostui puhelinneuvonnasta, eri 

viestintäkanavilla tarjottavasta materiaalista sekä kotiin lähetettävistä omakielisistä tiedotteista. 

Koronainfon tarkoituksena oli välittää poikkeustilanteessa tarvittavaa ajantasaista tietoa ja 

neuvontaa monikanavaisesti Espoon muunkielisille. 
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Kuvio 2: Espoon monikielinen ja -kanavainen koronainfo (Espoon kaupunki 2020) 

Monikielisen ja -kanavaisen koronainfon toiminta pyrittiin käynnistämään yli toimijarajojen. 

Ensimmäisenä saatiin perustettua puhelinneuvonta eli niin kutsuttu koronapuhelin, joka 

rakennettiin alle parissa viikossa keräämällä puhelinneuvojat kaupungin omista työntekijöistä 

ja järjestöistä. Sen kautta saatiin annettua neuvontaa selkosuomen lisäksi 14 muulla kielellä, 

joita olivat arabia, venäjä, somali, dari, farsi, viro, turkki, albania, ranska, kurdi, vietnam, 

visaya, tagalog, mandariinikiina ja englanti. Puhelinneuvonnan kautta pystyttiin jakamaan 

yleistä tietoa virukselta suojautumisesta, rajoituksista ja toimintaohjeista, mutta myös 

toimeentuloon ja hyvinvointiin liittyvistä asioista, kuten esimerkiksi ruoka-avun saamisesta. 

(Espoo 2020a.) Vaikka puhelinpalvelu sai haastateltavien mukaan asukkailta paljon positiivista 

palautetta, keskeisimmäksi haasteeksi näytti pitkällä aikavälillä muodostuvan 

henkilöstöresursointi, mikä paljastui, kun työntekijät palasivat tekemään alkuperäistä työtään 

ja uusi monikielinen palvelu jouduttiin tämän vuoksi ajamaan kesken pandemiaa alas. 

(6) Se [koronapuhelin] toimi huhtikuusta juhannukseen, jolloin se ajettiin alas kun tilanne oli 

rauhallisempi ja toinen syy oli, että meillä oli siinä mukana kaupungin työntekijöitä, joiden omat 

toimipisteet oli suljettu, jolloin he pystyivät osallistumaan tähän neuvontaan. Järjestöjen 

vapaaehtoisilla oli sama tilanne, että heidän oma toimintansa oli koronan vuoksi jouduttu 

sulkemaan eli meillä oli resursseja käytössä, mutta sitten kun kesällä kaupungin toimintaa avattiin 

uudestaan, ei puhelinpalvelua pystytty enää semmoisenaan avaamaan. 

Vaikka osasyynä uuden monikielisen palvelun alasajoon oli myös kesän rauhallisempi korona-

tilanne, toisen koronaviruksen leviämisaallon tuleminen oli kuitenkin jo yleisesti tiedossa. 

Palvelun lopettaminen ei myöskään välttämättä aina tarkoita sitä, ettei muunkielistä 
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puhelinneuvontaa olisi enää ollenkaan tarvittu. Vaikka kaupungin reagoiminen kentän 

tarpeisiin oli selvästi nopeaa ja joustavaa, mutta tapahtumien perusteella vaikuttaa siltä, että 

henkilöstön tarpeen tunnistamiseen ja resurssien kohdentamiseen voisi tehostettujen 

monikielisten palvelujen kohdalla kiinnittää enemmän huomiota tulevaisuudessa ja ehkä myös 

kaupungin valmiussuunnitelmassa. 

Toinen koronapandemian aikana nopeasti kehitetty palvelu oli 100 kielellä toimiva älybotti eli 

oppiva tekoälysovellus, joka tarjosi ympärivuorokautista koronaneuvontaa ja pyrki vastaamaan 

asukkaiden terveyttä ja kaupungin palveluja koskeviin kysymyksiin Espoo.fi-verkkosivuilla. 

Sen kielitaito pohjautuu englanninkielisiin konekäännöksiin, joten vastaukset eivät välttämättä 

ole aina kieliopillisesti oikein. Tärkeintä kuitenkin on asiasisällön välittyminen. Älybotti 

ymmärtää myös vapaasti kirjoitettua, mikä on helpottanut tiedon saavutettavuutta  

perinteisemmän chatbotin sijaan. (Espoon kaupunki 2020d.) Kaupungin keräämien 

käyttäjätilastojen (2020) mukaan älybotin käytetyimmät kielet olivat suomi (76,9 %) ja englanti 

(10,3 %). Vähiten älybottia käytettiin somaliksi (0,4 %) ja venäjäksi (0,4 %). 

Koronapuhelimeen otettiin päinvastoin yhteyttä eniten venäjän kielellä. Erään haastateltavan 

mukaan käyttäjätilastot antavat viitteitä siitä, että ”älybottia näyttävät käyttävän ne, jotka ovat 

muutenkin tottuneet käyttämään tekniikkaa enemmän”. Tämä kävi myös ilmi 

puhelinneuvonnan kautta saadussa asiakaspalautteessa: 

(7) Puhelinpalvelun neuvojat saivat yhteydenottoja, joissa asiakkaat kertoivat, että heillä on 

ystäviä ja sukulaisia, jotka tarvitsevat vielä tietoa ja että he muun muassa tietävät, että on ihmisiä, 

jotka ei osaa käyttää nettiä tai heillä ei ole laitteita, joilla pääsee nettiin ja toisaalta kynnys soittaa 

neuvontapuhelimeen on iso. Palautetta tuli sen verran paljon, että jotain tuli tehdä. 

Kentältä saatavaa tietoa pyrittiin siis kuuntelemaan erittäin aktiivisesti. Eräs haastateltavista 

sosiaali- ja terveystoimen puolelta korostaa, kuinka muun muassa heti pandemian alusta lähtien 

säännöllisesti kokoontuva kaupungin omista työntekijöistä ja järjestön toimijoista koostuva 

vieraskielisten koronainfo oli tärkeä osa toimivaa ja joustavaa konseptia terveyskriisin keskellä, 

koska myös sieltä saatiin säännöllisesti tietoa viestimisen kehitystarpeista. 

(8) Tää ryhmä on ollut todella tärkeä ihan siinäkin, että koko ajan saadaan kuulla sitä kenttää. 

Meillä on hyvät yhteydet järjestöihin, jotka tapaavat paljon vieraskielisiä ihmisiä, joten heidän 

kauttaan myös kuulee, mikä se tarve on. Vaikka meillä oli jo tiedotteet ja puhelinpalvelu niin 

kentältä saatiin kuulla, että tämäkään ei vielä riitä, että osa porukasta jää katveeseen. Tällöin 

päätettiin alkaa lähettää omakielisiä kirjeitä kotiin. 
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Espoon kaupunki alkoi lähettää osalle kaupungin kulttuurivähemmistöistä omakielisiä 

tiedotteita kotiin, kun puhelinneuvonnassa alkoi käydä ilmi osan muunkielisistä hyötyvän 

entistä suoremmasta tiedottamisesta. Taustalla oli ajatus, ettei kukaan kaupunkilainen saisi 

jäädä tilanteeseen, jossa tieto tulee aina vain jonkun muun kautta. Eräs haastateltavista nosti 

esille muun muassa kotona olevat naiset, joilla ei ole välttämättä pääsyä maan virallisilla kielillä 

julkaistaviin sisältöihin.  

(9) Joku perheenjäsenistä käyttää nettiä ja hän kertoo sitten eteenpäin kuitenkin sillä tavalla 

valikoiden, minkä hän kokee oleelliseksi tai sitten joku soittaa ja kertoo, että sain tämmöisen 

tiedon. Perheissä saattaa olla tällaisia jäseniä, jotka jäävät aina jonkun toisen antaman tiedon 

varaan. Ja tämä osa asukkaista me haluttiin saavuttaa, koska tiedetään muun muassa, että joissakin 

kieliryhmissä on paljon kotona olevia naisia, joilla on rajatumpi pääsy tiedon lähteelle. 

Kotiin lähetettävät tiedotteet sisälsivät perustietoa koronaviruksesta ja käytännön 

toimintaohjeita, ja niitä lähetettiin muun muassa arabiankielisille ja somalinkielisille. 

Tiedotteiden kohdalla kävi myös nopeasti ilmi, että  joistakin kulttuuritaustoista tulevien 

kohdalla tiedotteisiin oli erittäin tärkeää lisätä kuvalliset viestit. Tämän vuoksi kotiin 

lähetettäviin koronatiedotteisiin alettiin liittää ohjeistusta tukevia kuvia.  

Kuvia hyödynnettiin myös muussa kaupungin tiedotemateriaalissa etenkin sen jälkeen, kun 

pääkaupunkiseudun kunnat alkoivat loppuvuodesta 2020 tekemään tiiviimpää yhteistyötä 

keskenään. Tuolloin luotiin myös yhteinen alusta, jolle kerättiin eri kuntien tuottamaa 

monikielistä materiaalia kaikkien käytettäväksi. 

(10) Meillä on nyt myös yhteinen alusta, mihin voidaan laittaa kaikkien tuottamaa matskua, kun 

tarvetta on niin otetaan sieltä. – – Ollaan tehty myös yhteistä aineistoa ja saatu pohjia 

käytettäväksi, joita voi muokata. Meillä on jopa Turusta yksi semmoinen sarjakuva koululaisille, 

josta saatiin hyvä pohja, mitä on voitu käyttää. 

Koronapandemian aikaiset kriisinhallinnalliset ja viestinnälliset toimintatavat kehittyivät 

selvästi vuoden sisällä, mikä vaikutti osittain myös haastateltavien roolin muuttumiseen 

viestintäketjussa. Eräs haastateltava kuvasi viestintäprosessin ja oman viestinnällisen roolinsa 

muuttumista seuraavasti: 

(11) Vuosi sitten, kun päätöksiä ja sisältöjä ei tullut vielä keskitetysti, me oltiin enemmän niiden 

sisältöjen muotoilussa apuna oman toimialan johdolle. Nyt ne sit taas tulee keskitetysti ja isot 

kaupungit päättää keskenään tai sitten tulee välillä vaikka hallituksen linjauksia ja niitä 

täydennetään AVI:n tai opetus- ja kulttuuriministeriön suosituksilla tai määräyksillä, ja meidän 
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rooli siinä lopussa on enemmän jalostaa siitä sellaista kuntalaisystävällistä, että siitä ymmärtää, 

mitä siinä on päätetty ja miten tulee toimia. 

Espoon kaupunki tarjoaa myös verkkosivuillaan asukkailleen koronaohjeistukseen liittyvää 

monikielistä materiaalia. Kysyttäessä eri kieliversioiden julkaisujen samanaikaisuudesta eräs 

haastateltava myönsi, ettei samanaikaisuus välttämättä toteudu käytännön tasolla. 

Koronapandemian aikana tärkeitä terveyskriisiä koskevia tiedotteita kuitenkin priorisoitiin 

käännösyksikössä. 

(12) Ideaalina toki olisi ehdottomasti se, että kaikki tekstit ilmestyisivät esimerkiksi 

verkkosivuille samaan aikaan, mutta tämä ei välttämättä käytännössä toteudu. Joskus 

toimeksiannossa on huomioitu valmiiksi kääntämiseen tarvittava aika, jolloin erikieliset versiot 

saadaan jaetuksi samaan aikaan, joskus se taas ei ole onnistunut. Korona-ajassa poikkeuksellista 

oli se, että koska nopeus on valttia, pidettiin todella tärkeänä, että tekstit saatiin nopeasti 

julkaistuksi. Tämän vuoksi pandemiaan liittyviä käännöksiä priorisoitiin myös omassa 

käännösyksikössä. 

Sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistystoimen puolella nostettiin esille myös tarve viestiä 

koronapandemian aikaisista toimenpiteistä suullisesti, koska suomalainen pohjoismainen 

yhteiskunta on melko tekstikeskeinen suhteessa moniin muihin kulttuureihin, joissa ollaan 

totuttu kasvokkain tapahtuvaan vuorovaikutuksellisempaan viestintään. 

Vuorovaikutuksellisuus pitäisi pystyä säilyttämään myös terveyskriiseissä. 

(13) Me ollaan tunnistettu semmoinen haaste, että entä sitten ne huoltajat, joille luontevampaa on 

sen kielen kuuleminen ja jotka on tottunut nimenomaan vuorovaikutuksellisempaan viestintään, 

että keskustellaan asioista sen sijaan, että he ois tottuneet tähän tapaan, mitä helposti meillä 

käytetään eli juuri lähetetään tiedotteita ja tekstinä jotain sisältöä. Kaupunki on tehnyt jonkun 

verran yhteisiä videoita eri kielillä ja myös sellaista tarvittaisiin lisää. 

Kaupungin henkilöstöstä löytyi myös ihmisiä, joita pystyttiin käyttämään esimerkiksi 

muunkielisten lyhyiden tiedotevideoiden tekemiseen, joita jaettiin Espoo.fi-verkkosivuilla sekä 

YouTubessa. Verkkosivuilta löytyy esimerkiksi somalinkielinen podcast. YouTubesta löytyy 

muun muassa videoita, joissa Espoon muita kieliä puhuvat työntekijät, kuten esimerkiksi 

kansainvälisten asioiden koordinaattorit ja erityisasiantuntijat, jakavat tietoa Espoon 

koronapandemian aikaisista toimista ja kertoo, mistä kaupungin jakamaa muunkielistä 

informaatiota on mahdollista löytää (ks. esim. Espoon kaupunki 2020c). Eräs haastateltava 

kertoi, kuinka Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän esiintyminen muunkielisille 
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suunnatulla videolla sai paljon positiivista palautetta. Mäkelä oli opetellut tervehdyksiä useilla 

kielillä ja elettä oli arvostettu. 

Eräs haastateltava nosti esille tärkeän kaupungin ja asukkaidenvälistä vuorovaikutusta lisäävän 

yhteistyön kaupungin uskonnollisten vaikuttajien kanssa. Useita uskonnollisia yhteisöjä 

pyydettiin mukaan koronaohjeistuksien ja viranomaisviestien välittämiseen, jolloin yhteisöille 

lähettiin muun muassa kirjeitä ja jaettiin materiaalia. Muun muassa Jukka Mäkelä ja Espoon 

islamilaisten yhdyskuntien edustajat keskustelivat loppuvuodesta 2020 pääkaupunkiseudun 

koronatilanteesta (Espoon kaupunki 2020e). Yleisesti kaikki yhteisöt olivat vahvasti sitoutuneet 

kaupunkien ja viranomaisten rajoituksiin ja suosituksiin ja toiminnan tarkoituksena oli rakentaa 

tiivistä yhteistyötä ja luottamusta laajamittaisesti maahanmuuttajayhteisöjen kanssa. (Mp.) 

5.3 Haastateltavien käsityksiä kääntämisen roolista kriisiviestinnässä 

Haastatteluissa kääntäminen nähtiin erittäin tärkeänä osana kaupungin viestintää. Kysyttäessä 

haastateltavilta työaikana tapahtuvasta ammattikääntäjien käytöstä, kolme vastasi käyttävänsä 

aina ammattikääntäjää tai tulkkia, ellei kyseessä ollut suora keskustelutilanne asiakkaan kanssa, 

jossa pystyi käyttämään jompaa kumpaa virallisista kielistä tai englantia. Julkaistavien 

materiaalien kohdalla kaikki kertoivat käyttävänsä ammattikääntäjiä. Vaikka kääntäminen 

koettiin kriisiviestinnässä tärkeäksi ja ammattilaisia haluttiin käyttää ”aina kun vain voi”, 

useissa vastauksissa kävi kuitenkin ilmi, että etenkin korona-aikana kaikkeen oli mahdotonta 

käyttää ammattilaiskääntäjää. Tällöin nopeaa apua pyrittiin löytämään työryhmän sisältä. 

Vaikka kukaan haastateltava ei  todennut suoranaisesti kääntämisen hidastavan viestintää, 

työyhteisöissä oli kuitenkin luotu tapoja, joilla muunkielistä viestintää pyrittiin tarpeen 

vaatiessa nopeuttamaan. 

(14) Käytän [kääntäjää] välillisesti – – ryhmässä aina keskustellaan siitä, että mikä on akuuttia, 

jolloin tarvitaan nopeaa reagointia. Välillä joutuu miettimään sitä, onko meillä aikaa odottaa 

ammattikääntäjää, että lähetetään käännös käännöstoimistoon. Joitakin kieliversioita samasta 

viestistä saatetaan esimerkiksi toteuttaa myös omin voimin, koska meillä on kielitaitoisia ihmisiä 

ryhmässä.  

(15) Käytän aina ammattikääntäjää, mutta joissain tapauksissa ollaan koostettu lähinnä kaupungin 

henkilöstöstä tai läheisistä järjestöistä tämmöistä vapaaehtoisten porukkaa, joilta myös voi pyytää 

apua. Heitä käytetään enemmän tämmöisiin tarkistustyyppisiin tehtäviin. – – Vapaaehtoisten 

porukka on lähinnä kerätty kaupungin työntekijöistä, jotka äidinkielenään puhuvat jotain vierasta 

kieltä tai muuten osaavat jotain kieltä hyvin. Tämmöistä listaa ollaan kerätty.  
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Kaupungilla on siis selvästi käytössään monipuolinen ja monitaitoinen henkilöstö, mikä 

heijastui myös koronapandemian kriisinhallinnassa käytettyihin toimiin. Työntekijöiden 

joukosta löytyi kielitaitoisia henkilöitä, jotka pystyivät tarpeen tullen kääntämään nopeasti 

lähetettävää materiaalia. Myös sivistystoimessa koronapandemia oli selvästi lisännyt 

käännösten tarvetta ainakin koulumaailmassa ja ammattikääntäjiä käytettiin haastatteluhetkellä 

”aika lailla viikoittain”. Priorisoinnista huolimatta kaupungin käännösyksikössä oli kiire, eikä 

kaikkia koronapandemian aikaisia suosituksia ja rajoitustoimia koskevia tiedotteita ehditty 

kaupungin omassa yksikössä yksinkertaisesti kääntää. Ammattikääntäjien viikoittaisen 

käyttämisen lisäksi kuitenkin myös sivistystoimi oli etsinyt terveyskriisin aikaisen 

muunkielisen viestinnän nopeuttamiseksi muita tapoja.  

(16) Normaalioloissa viestitään suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, mutta nyt korona-aikaan 

meillä on itseasiassa kääntäjinä toiminut kieli- ja kulttuuriryhmien opettajia ja ohjaajia, jotka on 

kääntäneet näitä sisältöjä omalle äidinkielelleen tai osaamilleen kielille. Ja se on ollut hyvä,  koska 

he tuntevat koulumaailman ja tekevät muutenkin huoltajien kanssa yhteistyötä ja pystyvät 

kääntämään paitsi sisältöä myös kontekstia. Heidän käännöksensä ovat olleet hyviä ja niistä on 

tullut kiitosta.  

Vastauksesta käy ilmi, että organisaation omia työntekijöitä haluttiin mielellään käyttää muun 

muassa sen vuoksi, että he ovat tietoisia käännösten kontekstista ja siitä, miltä organisaation 

tekstien tulee näyttää. Opettajat ja ohjaajat tuntevat koulunsa toimintatavat ja tietävät, millaisia 

tekstejä huoltajille tulee lähettää. Haastattelusta kävi ilmi, että opettajat ja ohjaajat olivat 

kääntäneet yksittäisiä materiaaleja  aikaisemminkin, mutta koronapandemia oli selvästi lisännyt 

monikielisten käännösten tarvetta ja näin ollen myös heidän käyttöään käännöstyössä.  

(17) Meillä on hieno verkosto kaupungissa eri opettajia, kuten oman äidinkielen opettajia ja 

kulttuuritulkkeja, keneltä ollaan näitä käännöksiä saatu. Vaikka myös ennen koronaa ollaan 

käännätetty joitakin, mutta ei niin laajamittaisesti. Aikaisemmin ollaan käännätetty esimerkiksi 

joitakin yksittäisiä aineistoja esimeriksi monikielisiin vanhempainiltoihin, mutta korona muutti 

kyllä toimintatapoja.   

Vapaaehtoiskääntämisen kohdalla haastateltavat halusivat kuitenkin vastauksissaan painottaa, 

että vaikka pandemian aikana jouduttiin käyttämään vapaaehtoiskääntäjiksi tarjoutuneita 

opettajia ja ohjaajia suhteellisen paljon normaaliin verrattuna, kyse oli väliaikaisesta 

hätäratkaisusta ja ammattikääntäjien tekemää arvokasta työtä on mahdotonta korvata. Lisäksi 

oltiin huolissaan myös vapaehtoiskääntäjiksi suostuneiden liiallisesta kuormittamisesta. 
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(18) Näiden henkilöiden päätyö on kuitenkin se opettaminen. Ei me voida loputtomasti pyytää 

heiltä käännöksiä, eivätkä he ole niin kuin meidän kääntäjiä siinä mielessä, että heiltä vois tilata 

näitä eli tää on tämmöistä yhteistyötä ja tämmöisessä poikkeustilassa joustamista, mutta sitten se 

resurssien riittävyys, että kuinka paljon he voivat käyttää aikaa näihin käännöksiin ja miten 

jatkossa kannattaisi tehdä niin se on se haastekohta. 

Sivistystoimesta kuitenkin korostettiin, etteivät he olisi pärjänneet ilman vapaaehtoista 

käännösapua, koska erityisesti kouluissa viranomaisviestejä piti lähettää pandemian 

alkuaikoina erittäin paljon ja ne piti saada lähtemään nopeasti eteenpäin. Poikkeuksellinen 

toimintatapa oli ajateltu nimenomaan asukaslähtöisesti. 

(19) Esimerkiksi Wilma-viestejä tarvittiin niin nopeasti lyhyellä aikavälillä, ettei 

[käännösyksikön] kääntäjillä ollut kerta kaikkiaan aikaa. Tämän vuoksi osa käännöstöistä lankesi 

myös muissa työtehtävissä olevien vastuulle. 

(20) – – tämä [opettajien ja ohjaajien kääntäminen] on korona-aikana sovittu ennen kaikkea 

perheiden etua palvelevaksi ja heitä ajatellen, että toimitaan näin ja saadaan hyvät käännökset 

suhteellisen nopeasti. 

Vaikka kääntämisen osallisuus organisaation tiedonhallinnassa ei noussut keskusteluissa 

erikseen esiin, organisaation omien kääntäjien ja vapaaehtoiskääntäjien tärkeä rooli 

organisaation tietopääoman uusintajana, ylläpitäjänä ja muokkaajana heijastui vastauksien 

taustalta selvästi. Kolme haastateltavaa nosti muun muassa esiin ongelman, jossa ulkoistettujen 

sopimustoimittajilta tilattujen käännösten kohdalla oli käynyt muutamia kertoja ilmi, että ne 

ovat olleet ”vaikeaselkoisia” tai ”liian monimutkaisesti kirjoitettuja”, ”semmoista 

sivistyneistön kieltä”. Joissakin organisaatioin ulkopuolella tehdyissä käännöksissä ”ei ollut 

ymmärretty, mikä on tärkeää, että asukkaiden pitää ymmärtää, mitä siinä lukee”. 

(21) On ollu sellasta, et kun on käännätetty meidän sopimustoimittajilla niin sit ne ei ookkaan ollu 

laadultaan semmoisia, että oltais voitu edes käyttää suoraan ja ollaan kuitenkin sitten jouduttu 

käyttämään näitä meidän omia kielitaitoisia asiantuntijoita siinä apuna ja korjatuttamaan heillä. 

– – Ollaan sitten annettu palautetta, mikä on todella tärkeää, että firmat voi sitten omassa 

laadunvalvonnassaan ottaa näitä huomioon, että kaikki ei ole ehkä aina niin kuin pitäisi. 

Kaupungin omasta käännösyksiköstä tulevien käännösten kohdalla tällaista ongelmaa ei 

kuulemma ollut. Toisaalta haastateltavat olivat myös tietoisia, että yksittäisistä Suomessa 

vähemmän puhutuista kieliryhmistä voi olla haastavaa ylipäätään löytää kääntäjää. 
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(22) Olen kuullut, että voi olla haastavaa löytää kääntäjää pienemmille kielille ja varsinkin jos 

tarvitaan kääntäjää, joka pystyisi peilaamaan vähän sitä kontekstiakin. Nyt vaikka korona-aikaan 

suomen kieleen on tullut paljon uusia termejä saati sitten muihin kieliin, jolloin pitää miettiä, 

miten säilyy nimenomaan se oikea viesti niissä käännöksissä.  

(23) Varsinkin joissakin kielissä ne tasot kielen käytössä poikkeavat ja skaala on tosi iso. Onneksi 

on näitä kaupungin omia työntekijöitä, jotka tuntee kielen ja sitten tietää meidän kohderyhmät ja 

osaa kertoa, että tää ei nyt niinku natsaa tän kanssa tai nää käsitteet ei oo sellasia, mitä 

ymmärretään tai muuta. 

Esimerkeistä voi päätellä, että oman organisaation sisällä työskentelevät kääntäjät ja 

vapaaehtoiskääntäjät näyttävät selvästi olevan enemmän tietoisia muun muassa kaupungin ja 

sen asukkaiden vuorovaikutussuhteeseen kuuluvista osatekijöistä ja siitä, millaisia tekstejä 

kaupunki asukkailleen välittää. Organisaation sisäisinä tietotyöläisinä he osaavat noudattaa 

näkymättömiä sosiaalisia normeja ja välittää organisaation sisäistä arvomaailmaa, jota 

kaupungin tekstipinnoilla ylläpidetään ja luodaan. 

5.4 Monikielisen kriisiviestinnän haasteet ja kehitystarpeet 

Kysyttäessä mahdollisista koronakriisin aikana viestien välittymisessä ilmenneistä haasteista 

haastateltavat nostivat esille jo aikaisemmissa analyysin kappaleissa mainittujen haasteiden 

lisäksi useita yksittäisiä esimerkkejä. Muutamat esimerkeistä käsittelivät teknisiä ongelmia, 

joilta ei ollut onnistuttu välttymään pandemian aikaisessa viestinnässä. Sivistystoimen puolella 

kieleen liittyviä haasteita esiintyi muun muassa sähköisessä viestintäjärjestelmä Wilmassa. Kun 

kouluissa lähetettiin Wilman kautta viranomaisviestejä, kävi ilmi, ettei järjestelmä tukenut 

kaikkien kielien kirjaimistoja eikä kirjoitus- tai lukusuuntaa. Myös tiedon saavutettavuutta 

lisäävien kuvien lähettäminen on Wilman kautta mahdotonta. Ongelmat oli tosin havaittu jo 

ennen korona-aikaa, mutta pandemianaikainen tehostetumpi ja nopeutta edellyttävä viestintä 

nosti ne jälleen keskiöön.  

(24) – – nuo meidän huoltajien viestintään käytettävät järjestelmät ei tue kaikkien kielten 

kirjaimistoa eikä myöskään luku- ja kirjoitussuuntaa. Siinä on ollut tällainen tekninen haaste, että 

joskus joku merkki on esimerkiksi vaikka arabian kielessä saattanut hypätä väärälle riville ja kun 

emme sitä natiiveina tai muutenkaan kumpikaan puhu niin ei pystytä näkemään sitä, että joku on 

pielessä. – – Ollaan sitten yritetty, että saataisiin nämä tekstit vaikka linkin takaa, koska 

huoltajille ei myöskään pysty lähettämään kuvia, että tekstin voisi lähettää vaikka kuvana. 
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Sosiaali- ja terveystoimen puolelta teknisistä ongelmista nostettiin esille koronapuhelin, joissa 

järjestelmärajoitteet kohdistuivat monikielisten valikkojen luomiseen. 

(25) Monta kertaa törmätään näihin järjestelmärajoitteisiin. Esimerkiksi puhelinpalveluissa sä 

pystyt nauhoittamaan erilaisia viestejä, mutta näissä on ollut rajoitteita, että monilla kielillä ei 

muun muassa pysty tekemään vastaajaviestejä. Kielivalikot on luotu jossain vaiheessa, jossain 

muussa ajassa tai ne perustuvat tarpeeseen, jonka on ajateltu olevan tietynlainen ja todellisuus 

onkin jotain toista. 

Kokonaisvaltaisesti tarkasteltuna yhdeksi keskeisimmistä monikielisen kriisiviestinnän 

haasteista koettiin kyky tuottaa mahdollisimman monipuolista materiaalia, jotta se pystyisi 

palvelemaan kaikenkattavasti käyttäjäkuntaa. Kuvien lisääminen viesteihin ja muutenkin 

monikanavaiset viestintämahdollisuudet nähtiin tärkeinä.  Monikielisten materiaalien lisäksi 

tietoa olisi saatava enemmän muun muassa selkokieleksi ja ehdottomasti myös puhutussa 

muodossa niille, joiden lukutaito on kulttuuritaustasta johtuen heikkoa tai sitä ei välttämättä ole 

ollenkaan. 

(26) Siinä on kehitettävää, että saataisiin tietoa eri kielillä vielä enemmän ja myös selkokielisiä 

ohjeita enemmän eli että olisi myös suomeksi selkeästi ilmaistu se asia. Kehitettävää olisi kyllä 

materiaalin monipuolistamisessa, et vaikka se on kirjallisena se käännös niin henkilö, joka sitä 

lukee ei välttämättä tule niin kirjallisesta kulttuurista, että ois tottunut lukemaan niitä ohjeita ja 

lukutaito voi olla myös jo sillä omalla äidinkielellä heikkoa. Vois olla, että me tavoitettasi heitä 

paremmin jollain YouTubessa olevalla videolla, mutta tämä on just sellainen kehittämiskohde. 

Toinen keskeisistä haasteista liittyy tiedon ymmärrettävyyteen ja saavutettavuuteen. Eräs 

haastateltava totesi, että ”matskua on, mutta missä muodossa ja mitä kanavia käyttämällä se 

saadaan sitä tarvitsevalle”. Pahimmassa tapauksessa ongelmat tiedon saavutettavuudessa 

käyvät terveyskriisin kohdalla ilmi tilanteissa, joissa väärinymmärryksellä voi olla vakavia 

seurauksia myös muille ympärillä oleville. 

(27) Varsinkin silloin keväällä oli vielä sitä, että liikuttiin isoilla joukoilla ja tultiin vaikka 

neuvolaan koko perheen voimin, vaikka ohjeistuksessa lukee, että vain ne tarvittavat henkilöt. 

Tällaista oli aika paljon ja sitten, jos oli saatu vaikka karanteeniohjeet, eikä ne vaikka ollutkaan 

sellaisella ymmärrettävällä kielellä, niin sitten ollaan tultu se lappu kädessä kirjastoon, että hei 

mitä tää tarkoittaa. 
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Sosiaali- ja terveystoimen haastatteluvastauksessa kävi ilmi, että tiedon saavutettavuuden 

ongelmat voivat johtua myös turhan monimutkaisista tai teknisistä ajanvarauspalveluista, 

joiden käyttäminen edellyttää paikallisen kielen hyvää ymmärtämistä. 

(28) Tämä testiin pääseminen on edelleen haastavaa ja nyt kohta rokotuksiin pääseminen, koska 

se perustuu puhelimitse tai netin kautta tehtäviin varauksiin ja siellä tulee pitkät höpinät, kun sä 

soitat sinne palveluun ja sit jos sä et ymmärrä, mitä siellä toisessa päässä sanotaan, niin moni 

jättää siinä vaiheessa leikin kesken ja marssii suoraan terveysasemalle. Sinne sitten eksyy välillä 

aina koronaoireisiakin vieraskielisiä, jotka eivät ole ymmärtäneet ohjeita, että pitää ottaa yhteyttä 

ensin muulla tavalla. 

Palveluja pitäisi siis pystyä laajentamaan ja kriisin keskellä myös tehostamaan. Tämän 

toteuttamiseksi tarvitaan resursseja, joiden puute nostettiin esille muun muassa sivistystoimen 

puolen haastatteluissa, kun haastateltavat pohtivat viestinnän monipuolistamista ja 

laajentamista. 

(29) Jos meilläkin olisi enemmän resursseja, että saataisiin tehtyä entistä enemmän yhteistyötä ja 

esimerkiksi videoita eri kielillä. Näitä erilaisia ohjeita ja päivityksiä tulee kuitenkin niin nopeaan 

tahtiin eli videoita pitäisi tuottaa melko nopeasti ja sit varmistaa, että niihin eri videoihin löytyy 

kieltä osaavat puhujat. 

Eräs haastateltava nosti esille, että viestintään käytettäviä resursseja voisi ehkä myös joissakin 

tapauksissa kohdentaa tarkemmin. Muun muassa käännöspalveluita pitäisi kehittää ja laajentaa, 

jotta tarvittavat tiedotteet saataisiin kriisin aikana nopeasti myös muilla kielillä. 

Käännöspalvelujen kohdalla kehittämisessä tulisi hänen mukaansa ottaa huomioon myös 

sopimustoimittajien kilpailuttaminen, koska erityisesti kaupungin suurimpien 

vähemmistökielten kohdalla käännöksien saatavuus olisi pystyttävä jollakin tavalla 

varmistamaan.  

(30) Ainakin seuraavalla kerralla, kun käännöstoimistoja kilpailutetaan niin pitää jo 

kilpailutuksessa ottaa muut kielet huomioon, että siihen pitäisi saada joku velvoittava kohta. Kun 

on tosiaan ne 15 kieltä kaiken kaikkiaan niin ehkä jatkossa pitää yrittää varmistaa ainakin niiden 

suurimpien nopea saatavuus, esimerkiksi venäjä, somalia, arabia. Niin ehkä jo tämmöinen 

ratkaisu voisi olla tulevaisuudessa, että joillekin tietyille kielille sen palvelun pitää olla aina 

sujuvaa ja nopeaa.  

Kääntäjien löytäminen vähän puhuttaville kieliryhmille on silti usein haastavaa ja joskus 

lyhyellä aikavälillä jopa mahdotonta. Kysyttäessä, kiinnittääkö kaupunki henkilöstönsä 
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monikielisyyteen huomiota jo rekrytointivaiheessa, haastateltava myöntää, että kaupungin 

hallinnon rekrytoinnissa pyritään siihen, että henkilöstö heijastelisi kaupungin väestöä. Tämän 

voisi hyvässä mielessä olettaa tarkoittavan myös sitä, että rekrytoinnissa ollaan tietoisia siitä, 

mitä kieliä kaupunki tarvitsee asukkailleen parhaiten viestimiseen. 

(31) Yleisesti meillä on kaupungissa tavoitteena, että henkilöstö heijastelisi kaupungin väestöä 

eli töissä olisi suhteessa saman verran monikulttuurista henkilöstöä. Käytännössä se ei vielä aivan 

toteudu, mutta onneksi töissä on myös henkilöitä, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi.  

Kysyttäessä, kokevatko haastattelevat, että kaupungin kriisiviestintä on vuorovaikutteista 

kaupunkilaisten välillä ja tarvittaisiinko muunkielisille kohdistetussa viestinnässä jotain 

muutoksia johonkin suuntaan, haastateltavat myöntävät, että vaikka Espoon kielivalikoima on 

jo nyt laaja, viestintää voi aina parantaa. Joka tapauksessa kaupunki pyrkii mahdollisimman 

avoimeen ja reagoivaan vuorovaikutukseen asukkaidensa kanssa. 

(32) Vuorovaikutteisuutta on kyllä, ainakin saadaan kentältä järjestöjen kautta paljon 

yhteydenottoja ja myös uskonnollisten yhteisöjen kautta ja asukkaat itse kertovat, että halutaan 

lisää tietoa tästä ja tästä. Ja sitten me järjestetään. 

(33) Aina voi lisätä viestintää, mutta on sitä jo paljon tehtykin. Kaupungin kanavien lisäksi 

olemme levittäneet viestiä ja tehneet yhteistyötä esimerkiksi maahanmuuttajajärjestöjen, 

uskonnollisten yhteisöjen, kauppakeskusten ja rakennusalan yritysten kanssa. Yhteistyömme 

pääkaupunkiseudun ja THL:n kanssa on myös ollut tiivistä. Myös se, että kaupunginjohtaja 

opettelee kaiken kiireensä keskellä tervehdykset somaliksi, venäjäksi ja arabiaksi videoita varten, 

kertoo omaa hienoa tarinaansa kaikkien Espoossa asuvien huomioon ottamisesta koronakriisin 

keskellä.  

Ainakin tietyillä osa-alueilla onnistuneesta vuorovaikutuksesta kertoo myös erään 

haastateltavan mukaan se, että kentältä osataan tarvittaessa pyytää apua, mikä kertoo siitä, että 

kaupungilta saatavista monikielisistä palveluista ollaan tietoisia. 

(34) Nyt just saatiin esimerkiksi kauppakeskuksista itse pyyntöä, kun tuossa vuoden vaihteessa 

neuvontapiste jalkautui kauppakeskuksiin jakamaan maskeja ja infoa ja tuolloin pyydettiin lupaa, 

että voidaanko tulla ja nyt sieltä tuli pyyntöä, että tulkaa tänne meillä on akuutti tilanne, että 

asiakkaat on pyytäneet, että nyt ois taas hyvä olla näkyvyyttä. 

Toisaalta eräs haastateltava muistutti myös kaupunkilaisten roolista vuorovaikutuksen 

onnistumisessa. Vuorovaikutuksellisuudessa on kyse molemminpuolisesta tahdosta toimia 

yhteisillä pelisäännöillä: 
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(35) Joskus tuntuu, että vaikka ne viestit on pyritty tekemään todella selkeiksi, niin se on sitten 

eri asia, noudatetaanko niitä ohjeita tai koetaanko ne niinku tarpeellisiksi tai helpoiksi, sopiviksi 

noudattaa ja että sopiiko ne juuri sen ihmisen elämänpiiriin. 

Yhteisen tahtotilan lisäksi pitkään jatkuneen terveyskriisin kannalta haasteellisinta vaikuttaa 

olevan kaupungin puolelta juuri vuorovaikutuksellisuuden pitkäkestoinen ylläpitäminen. 

(36) Nyt kun tää tilanne on ollut niin pitkään päällä, niin pitää miettiä koko ajan, että mistä pitäis 

taas ottaa uudestaan kiinni. Esimerkiksi monien yhteisöjen kanssa pitää koko ajan tehdä 

semmosta tsemppaamista, et sitten taas huomataan, että nyt meidän pitää saada tätä viestiä 

menemään taas vähän eri tavalla perille. Jos vaan ajattelee, että lähettää saman lippusen ja 

lappusen taas uudestaan niin sitä ei kukaan enää noteeraa. 

Useampi haastateltava nosti tärkeänä kehitystä eteenpäin vievänä voimana esille palautteen 

saamisen kaupungin asukkailta, jolloin kaupunki pystyy tiedostamaan entistä selvemmin, missä 

kohtaamattomuutta tapahtuu ja vastaamaan tarpeeseen. Kuitenkin myös palautteen saamisessa 

tiedostettiin rajaavia tekijöitä, kuten esimerkiksi palautteen saaminen niiltä asukkailta, joita ei 

edes lähtökohtaisesti tavoiteta: ”Ne, joita on haastavampi tavoittaa tai jotka ei saa sitä tietoa, 

niin eihän me saada heiltä sitä palautettakaan”. Toinen palautetta rajaava tekijä liittyi englannin 

kielen laaja-alaiseen käyttämiseen muunkielisille ihmisille järjestettävissä tilaisuuksissa. 

Kaikki muunkieliset eivät puhu englantia, jolloin ainoastaan englannin kielen käyttäminen 

tilaisuuksissa rajaa osittain vuorovaikutuspintaa asukkaiden kanssa. Tämä voi vääristää 

saatavaa palautetta painottumaan enemmän tiettyjen kohderyhmien eduksi. 

(37) Meillä on ollut tämmöisiä kehittämistilaisuuksia, mihin kutsutaan vanhempia, joiden 

äidinkieli ei ole suomi, mut niissä ei oo sit välttämättä tullu kaikki kieliryhmät kuulluksi, että 

siellä on ollut paljon natiivi englanninkielisiä puhujia, jotka ovat usein myös korkeasti 

koulutettuja ja muutenkin osaavat hakea tietoa ja vaatia sitä. 

(38) On niin tärkeää saada sitä palautetta asiakkailta, että saadaan paremmin tietää, missä 

kohtaamattomuutta tapahtuu. Vaikka Espoolla on paljon kanavia käytössään, kuten muun muassa 

Town Hall Meeting, johon kutsutaan vieraskielisiä asukkaita keskustelemaan, niin nekin ovat 

usein englanninkielisiä tilaisuuksia, joka rajaa jo joitakin osallistujia pois. 

Vuorovaikutuksen ylläpitämisen ja kehittämisen lisäksi monikielisen kriisiviestinnän toinen 

keskeisimmistä haasteista liittyy viestin kohdentamiseen, johon kaupunki pyrkii aktiivisesti 

löytämään lisää uusia keinoja. Koska muunkielisten ja eri taustoista tulevien asukkaiden 

määrän ennustetaan kasvavan, monikielisen tiedottamisen tarve tulee lisääntymään 
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tulevaisuudessa, joten toimenpiteitä viestin monikieliseen välittämiseen tarvitaan jatkossa 

entistä enemmän. 

(39) Olisi tärkeää päästä pureutumaan vielä paremmin siihen, mikä ja minkälainen viestintä 

millekin kieli- ja kulttuuriryhmälle toimii ja mikä kuuluu mihinkin kulttuuriin. Taustalla voi 

vaikuttaa niin monta eri asiaa: tiedon puute, kulttuuriset tavat, ymmärtämättömyys, 

välinpitämättömyys. 

(40) Viestiä pitäisi pystyä kohdentamaan paremmin. Esimerkiksi maksullinen mainonta 

Facebookissa voisi olla kannattavaa, sillä silloin päästäisiin sen yli, seuraako vieraskieliset 

espoolaiset kaupungin kanavia vai ei. 

5.5 Analyysin tulokset 

Seuraavaksi käyn läpi analyysin tulokset aikaisemmin esittämieni tutkimuskysymysten valossa 

ja pyrin suhteuttamaan tulokset aikaisempaan tietoon. Tarkasteltaessa ensimmäistä 

tutkimuskysymystä, millä tavalla muunkieliset asukkaat on huomioitu kaupungin 

kriisiviestintäsuunnitelmassa, kaupungin kriisiviestintäohjeiden voidaan tulosten mukaan 

katsoa sisältävän paikoittain puutteita monikielisten asukkaiden ja kielivähemmistöjen 

huomioimisessa. Vaikka muutamissa kriisiviestintäohjeissa mainittiin kääntämisen ja 

tulkkaamisen tärkeys ja eri kieliryhmien palvelujen huomioiminen, missään ohjeissa ei ollut 

eritelty konkreettisia käytännön ratkaisumalleja, kuinka monikielisten viestien kohdalla tulisi 

toimia ja kuinka viestit saadaan käytännössä perille. On toki mahdollista, että konkreettiset 

ratkaisumallit on jätetty tietoisesti pois esimiehille ja muille kaupungin työntekijöille 

suunnatuista kriisiviestintäohjeistuksista, ja ne esiintyvät tarkemmin kaupungin tasoisen 

organisaation johtoportaan viestintästrategioissa, Toisaalta puutteita perustellaan usein myös 

sillä, että ne ovat sisäänkirjoitettuna organisaation strategiaan ja kaikki kyllä tietävät, miten 

asiat hoidetaan (Salo 2019, 3). Toisaalta tutkimuksen asiantuntijahaastatteluissa ilmi käyneiden 

tapausten perusteella on syytä todeta, että monikielisten palveluiden laajempi tehostaminen ja 

niihin tarvittavan henkilöstön määrä näyttivät käyvän ilmi vasta koronapandemian 

alkuvaiheessa. Tämä heijastelee osittain sitä, että käytännön ratkaisumalleista, kuten 

monikielisten palveluiden ja henkilöstön organisoinnista ja tarpeesta, olisi pitänyt olla 

tietoisempi etukäteen ja vahvemman kriisinhallinnan saavuttamiseksi ne voisivat esiintyä 

selvemmin kaupungin kriisiviestintäsuunnitelmassa tulevaisuudessa. 

Espoon omissa kriisiviestintäohjeissa olisi odottanut olevan enemmän mainintoja muun muassa 

eri kieli- ja kulttuurivähemmistöistä etenkin, jos ottaa huomioon Kuntaliiton (2016) 
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ohjeistuksen, jossa se ohjaa kuntia erittelemään eri ryhmiä myös kriisiviestintäohjeissaan. Toki 

yleisellä tasolla kieliryhmät oli Espoon kriisiviestintäohjeissa paikoitellen mainittu, mutta 

toisaalta juuri käytännön tasolla koronapandemian aikaisessa tiedon saavutettavuudessa ilmeni 

myös kulttuurikohtaisia haasteita, koska myös kulttuurikohtainen lukutaito on erilaista. Yleisen 

saavutettavuusperiaatteen näkökulmasta ideaalia olisi pystyä tuottamaan jo lähtökohtaisesti 

monipuolista ja multimodaalista viestintää, jolloin jokainen ryhmä saisi viestistä jotakin irti. 

Kriisiviestintäohjeet olisivat voineet paikoitellen sisältää myös selvempää ohjaamista 

kaupungin omien käännöspalveluiden ja toisaalta ulkoisten sopimustoimittajien pariin. 

Kaupungin kriisiviestintäohjeista oli selvästi pyritty saamaan ytimekkäitä ja listamaisia, mikä 

tekee ohjeesta helppolukuisen. Valintaa tukee myös kuntaliiton (2017, 53) kunnille suunnattu 

ohjeistus lyhyestä ja yksinkertaisesta kriisiviestintäohjeistuksesta, jota perustellaan sillä, että 

kriisitilanteessa kyky vastaanottaa tietoa usein heikkenee. Käännöspalveluista tarvittava tieto 

voi olla kuitenkin myös esimiehille lyhyellä aikavaroituksella tärkeä, minkä vuoksi kaupungin 

kriisiviestintäohjeiden olisi hyvä sisällyttää lyhyisiin ja ytimekkäisiin ohjeisiinsa myös 

käännös- ja tulkkauspalveluiden saatavuus.  

Toinen tutkimuskysymys kuului, miten muunkieliset asukkaat on huomioitu 

koronapandemian aikaisessa kriisiviestinnässä. Espoon kaupunki pyrki huomioimaan 

muunkielisiä asukkaitaan koronapandemian aikana monipuolisesti. Koronapandemian aikainen 

muunkielisille asukkaille kohdistettu tehostettu viestintä edellytti nopeita toimia, kuten 

esimerkiksi uudenlaisten monikielisten palvelujen kehittämistä ja henkilöstön ohjaamista 

uusiin tehtäviin. Kaupunki reagoi koronapandemian lisäämään muunkielisen materiaalin 

tarpeeseen nopeasti laajentamalla monikielisiä palveluita ja luomalla uusia konsepteja, kuten 

esimerkiksi 15 kielellä toimivan koronapuhelinpalvelun, 100 kielellä toimivan älybotin ja 

lähettämällä omakielisiä tiedotteita koteihin. 

Kaupunki pyrki selvästi kohdentamaan viestintäänsä eri kohdeyleisöjen tarpeiden mukaisesti 

tarjoamalla useita eri kanavia tiedon hankkimiseen. Toiset asukkaat löysivät koronakriisissä 

tarvittavaa tietoa älybotin kautta, kun taas toiset kieliryhmät soittivat matalalla kynnyksellä 

koronapuhelimeen ja osalle lähetettiin omakieliset tiedotteet kotiin. Falkheimer ja Heide (2006) 

painottivat, että eri kulttuuriryhmiä on voitava lähestyä viestinnässä myös yhteisökeskeisesti, 

mikä voidaan joskus kokea erittäinkin haastavaksi, koska erityisesti viranomaista saatetaan 

kulttuurikohtaisessa viestien kohdentamisessa syyllistää helposti etnisestä profiloinnista. 

Kuitenkin missä tahansa viestin kohdentamisessa on kyse saavutettavuuden lisäämisestä, mikä 
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on terveyskriisin kaltaisessa tilanteessa välttämätöntä ja kaikkien yhteinen etu. Espoon 

kaupunki lähetti tiedotteita tietyille kulttuuriryhmille suoraan koteihin, koska se todettiin 

parhaimmaksi tavaksi saavuttaa tietyt kulttuuriryhmät. Kaupunki pyrki ottamaan 

tiedottamisessaan huomioon myös sen, ettei kirjoitettu teksti tavoita kaikkia ja lisäsi kuvia 

tiedotteisiin sekä jakoi verkkosivustoillaan laajamittaisesti monikielistä materiaalia, kuten 

esimerkiksi monikielisiä videoita myös YouTubessa. Näiden lisäksi asukkaita pyrittiin 

saavuttamaan myös eri yhteisöjen ja järjestöjen kautta. 

Kolmas tutkimuskysymys kuului, millaisia näkemyksiä kaupungin viestijöillä ja 

monikielisten palveluiden parissa työskentelevillä on kääntämisen roolista kriisiviestinnässä. 

Kääntämisen rooli koettiin kriisiviestinnässä tärkeäksi ja ammattilaisia haluttiin käyttää, mutta 

kaikkea oli mahdotonta käännättää kaupungin käännöspalveluissa tai sopimustoimittajilla. 

Haastatteluista kävi ilmi, että koronapandemia on selvästi lisännyt muunkielisen materiaalin 

tarvetta ja sitä kautta myös kääntämisen määrää. Vaikka kaupungin omat käännöspalvelut 

olivat priorisoineet kapasiteettinsa juuri koronapandemian tiedottamiseen, etenkin pandemian 

alkuvaiheessa käännettävää materiaalia oli paljon, jolloin toimialoilla kehitettiin keinoja 

käännösruuhkan helpottamiseksi. Toisaalta kaupungin omassa käännösyksikössä käännetään 

ainoastaan virallisille kielille ja englanniksi ja muut kieliversiot lähetetään sopimustoimittajille, 

jolloin on mahdollista, että muunkielisissä käännöstoimeksiannossa saattaa kestää hieman 

kauemmin. Haastatteluista välittyi, että käännösten lähettämisen käännösyksikköön tai 

sopimustoimittajille katsotaan välillä hidastavan viestintää, minkä vuoksi työryhmissä oli 

etsitty tapoja saada nopeasti tarvittavia käännöksiä myös äidinkielenään muuta kieltä puhuvilta 

tai muita kieliä osaavilta työkollegoilta. Kaikki haastateltavat näkivät kääntämisen erittäin 

tärkeänä osana viestintää ja ammattikääntäjiä haluttiin käyttää aina kun vain voi.  

Etenkin kriisitilanteissa, kääntämisen tarve usein lisääntyy, jolloin joustavuus tarkoittaa 

monikielisen henkilöstön hyödyntämistä. Tätä tukee myös valtioneuvoston kanslian (2019, 20) 

tehostettuun viestintään antama ohjeistus, jonka mukaan ”resursseja ja henkilöstöä pitää voida 

siirtää eri hallinnonalojen sisällä ja välillä” kriisin aikana. Opettajien ja ohjaajien väliaikaisen 

käännösavun voidaan katsoa olevan juuri kriisin aikana tarvittavaa toimintaa, jota kaupunki 

toteutti tarkoituksenaan nopeuttaa viestintää. Paraprofessionaalia kääntämistä tutkineiden 

Koskelan, Koskisen ja Pilkeen (2017, 464) mukaan on luonnollista, ettei kaikki 

institutionaalisessa kontekstissa tapahtuva kääntäminen tapahdu kielten ammattilaisten kautta. 

Organisaatioiden työntekijät tulevat nykyään usein kielellisesti ja kulttuurisesti eri taustoista, 

jolloin työpaikan ympäristökin on kielellisesti ja kulttuurisesti moninainen. Vaikka käytännön 
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vuoksi päädytään usein yhteen työkieleen, on myös kohtuullista olettaa, että tällaisissa 

konteksteissa tulee luonnollisesti eteen myös tilanteita, joissa kääntämistä tai tulkkaamista 

tekevät tilapäisesti muutkin kuin kielten ammattilaiset. (Mp.) Espoon kaupungissa 

terveyskriisin aiheuttama nopea käännöstarve edellytti tilapäisratkaisua, jossa koulun omat 

opettajat ja ohjaajat osallistuivat monikieliseen viestimiseen.  

Konekääntimien ja vapaaehtoiskääntämisen yleistyessä voi olla O’Brienin (2016, 92) mukaan 

houkuttelevaa väittää, että kriisiviestinnässä tarvittavaa kääntämistä voisi suoraan helpottaa 

teknologiaa lisäämällä tai ettei käännöspalveluja enää tarvittaisi. Teknologiaan turvautumisen 

kanssa on hänen mukaansa oltava edelleen varovainen. Kaikki kohderyhmät eivät välttämättä 

hallitse viestin vastaanottamiseen vaadittavaa teknologiaa, minkä vuoksi viestintäkanavia on 

oltava useita, jotta tiedon saavutettavuus voidaan taata. Lisäksi konekääntimien tuotoksiin 

posteditointiin tarvitaan edelleen ihmistä tarkistamaan kontekstin paikkansapitävyyttä, 

korjaamaan kielioppivirheitä ja sanastoa sekä parantamaan tekstin ymmärrettävyyttä, vaikka 

teknologia onkin kehittynyt viime vuosina nopeasti. Vapaaehtoisten kääntäjien kohdalla 

O’Brien muistuttaa, ettei kaikilla halukkailla ole aina välttämättä tarvittavaa kieli- ja 

käännöskompentenssia, jolloin kriisitilanteessa voi olla joskus myös välttämätöntä kouluttaa 

työntekijöitä hätätilanteen edellyttämiin väliaikaisiin käännös- ja tulkkaustarpeisiin. (Mp.) 

Koskela ym. (2017, 464) kuitenkin muistuttavat, että erityisesti pienemmillä kieliryhmillä 

ammattikääntäjää tai -tulkkia voi olla joskus erityisen hankala löytää, jolloin vapaehtoisten 

hyödyntäminen on erityisen tarpeellista. 

Tulosten mukaan kääntämisellä on keskeinen rooli myös Espoon kaupungin tiedonhallinnassa, 

mikä kävi välillisesti ilmi haastatteluista, kun haastateltavat kertoivat ulkoisilta 

käännöstoimittajilta tilattujen käännösten olevan joskus vaikeaselkoisia tai liian 

monimutkaisesti kirjoitettuja, mitä ei koettu esiintyvän oman käännösyksikön käännöksissä. 

Organisaation sisäisillä kääntäjillä on näin ollen Riskun (2011) mainitsemaa älyllistä pääomaa 

eli tietoa siitä, millaisia organisaatiossa jaettavien käännösten tulee olla. Tätä näkökulmaa tukee 

myös pyrkimys käyttää tarvittaessa mieluummin oman organisaation muunkielisiä työntekijöitä 

kuin tilata käännöksiä ulkoisilta toimijoilta. Esimerkiksi sivistystoimen puolen 

haastatteluvastauksessa (17) opettajien ja ohjaajien käyttöä perusteltiin sillä, että he ”tuntevat 

koulumaailman ja tekevät muutenkin huoltajien kanssa yhteistyötä ja pystyvät kääntämään 

paitsi sisältöä myös kontekstia”. Organisaation omilla työntekijöillä tiedettiin näin ollen olevan 

hallussaan näkymätöntä älyllistä pääomaa, kuten tietoa  siitä millaista kieltä ja sosiaalisia 

normeja käännökseltä edellytettiin, mikä on osaltaan vaikuttanut käännöstoiminnan valintaan. 
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Neljännen tutkimuskysymyksen valossa tarkasteltiin, millaisia haasteita ja kehitystarpeita 

koronapandemian aikaisessa monikielisessä  viestinnässä ja asukkaille tarjottavien 

monikielisten palveluiden toteuttamisessa ilmeni. Tulosten mukaan koronapandemian 

aikaisessa monikielisessä kriisiviestinnässä ja asukkaille tarjottavien palveluiden 

toteuttamisessa ilmeni haasteita henkilöstöresursoinnin kohdentamisessa ja monikielisten 

palveluiden nopeassa laajentamisessa. Kriisiä varten perustettuja uusia monikielisiä palveluja 

jouduttiin ajamaan kesken pandemian alas, koska kaupungin työntekijät palasivat takaisin 

alkuperäiseen työhönsä. Henkilöstön kohdalla tarve olisi selvästi pitänyt tunnistaa paremmin, 

jotta tärkeää muunkielisille suunnattua viestintää olisi pystytty jatkamaan. Toisaalta kaupunki 

jakoi henkilöstöään nopeasti uusiin työtoimenkuviin, mikä kertoo monitaitoisesta 

henkilökunnasta ja siitä, että myös kaupungilla on tietoa oman henkilöstönsä kyvyistä 

joustavuutta edellyttävissä tilanteissa. 

Vaikka tulokset tukevat jo aikaisemmissa tutkimuksissa ilmi käynyttä viestinnän 

ammattilaisten kokemusta siitä, että kääntäminen hidastaa viestintää välillä liikaa tilanteissa, 

joissa tarvittaisiin nopeaa reagointia,  kysyttäessä muista kehitystarpeista haastatteluissa ei 

noussut esille esimerkiksi Nerellin (2019) tutkimuksessaan mainitsemaa ratkaisuehdotusta, 

jonka mukaan viranomaisen kielitaitoon tulisi kiinnittää huomiota jo rekrytointivaiheessa. 

Kehitystarpeena nähtiin päinvastoin se, että käännöspalveluja pitää kehittää myös jatkossa 

joustavammiksi ja niitä pitää pystyä tehostamaan tarpeen mukaan. Käännöspalvelujen 

tehostamisessa pitäisi pystyä lisäksi huomioimaan paremmin myös kriisiviestinnän edellyttämä 

nopeus. Toisaalta haastatteluissa kävi ilmi, että kaupunki pyrkii rekrytoinnissaan kiinnittämään 

huomiota siihen, että henkilöstö heijastelisi kaupungin väestöä, minkä voidaan tulkita 

tarkoittavan henkilöstön kohdalla myös asukkaiden kielellisen diversiteetin heijastelua. Tämä 

parantaa todennäköisesti ainakin suoraa viestintää muunkielisten kaupungin asukkaiden kanssa 

ja mahdollistaa tarpeen tullen myös paraprofessionaalisen käännösavun saamisen 

kriisiviestinnässä. 

Käytännön toteuttamisen tasolla haasteita ilmeni myös viestin välittymisessä. Tutkimus 

vahvisti jo tiedossa olevaa asiaa, ettei mikään palvelu yksistään saavuta kaikkia kieliryhmiä. 

Tiedon saavutettavuuden kohdalla on muun muassa muistettava, etteivät kaikki kohderyhmät 

välttämättä hallitse viestin vastaanottamiseen vaadittavaa teknologiaa, minkä vuoksi 

viestintäkanavia on oltava useita. (O’Brien 2016, 92–93.) Viestintäkanavien käytössä tulee siis 

aina tähdätä monipuolisuuteen. Myös O’Brienin ja Cadwellin (2017) Kenian ebolakriisin 

tapaustutkimuksessa viestinnän monipuolistaminen osoittautui tiedon saavutettavuuden 
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kannalta tärkeäksi. Jotta viesti välittyisi perille parhaalla mahdollisella tavalla, myös Suomessa 

paikallistasolla tapahtuva kriisiviestintä näyttää edellyttävän entistä enemmän tavanomaisen 

kirjallisen viestinnän lisäksi multimodaalista viestintää. Kuvat voivat olla tärkeä osa viestin 

ymmärtämistä. Toisaalta myös lukutaidottomuus on mahdollista, mutta tällöinkin kuvat tukevat 

ainakin osittain viestin välittymistä. 

Lisäksi on mahdollista, että joissakin kulttuuriryhmissä esimerkiksi kotona lapsia hoitavat 

perheenjäsenet saavat useimmiten tietoa ainoastaan samaa kieltä puhuvan yhteisön tai oman 

perheen jäsenen kautta. Maahanmuuttajien sukupuolittunutta kielenoppimista tutkineen 

Morarun (2020, 88) mukaan naisen rooli yhdistetään tietyissä kulttuureissa vahvasti lasten 

hoitamiseen, jolloin he jäävät kotiin, mikä saattaa rajata yleisesti heidän sosiaalista 

vuorovaikutusmahdollisuuttaan ja tutustumista paikalliseen kulttuuriin. Isät taas menevät 

töihin, missä he oppivat paikallista kieltä (Mp.) Tällaisissa tapauksissa kotiin lähetettävillä 

omakielisillä viesteillä on mahdollista saavuttaa juuri niitä asukkaista, jotka muuten jäisivät 

muilta saatavan tiedon varaan. 

Tiedon saavutettavuuden näkökulmasta on tärkeää, että kaikki ihmiset saavat tärkeän 

terveyttään koskevan tiedon ymmärtämällään tavalla, on olennainen osa yhteisön tasa-arvon 

toteutumista. Kieli mahdollistaa pääsyn tietoon. Jos jotain tiettyä kieltä ei osaa, henkilöltä 

suljetaan pääsy kielellä kerrottavaan asiasisältöön. Pitkällä aikavälillä tiedon saavutettavuutta 

on mahdollista lisätä monikielisten palvelujen lisäksi kasvattamalla kielen opetteluun 

käytettäviä resursseja. Maassa käytettävän kielen opettelu on muunkielisille ensiarvoisen 

tärkeää, jotta henkilö saa tärkeää tietoa elinympäristöstään, kuten käytännön toimista ja 

ohjeistuksista tulevaisuudessa myös maan virallisilla kielillä. Kriisin aikana omaa terveyttä 

koskevan tärkeän tiedon sisäistäminen nopeasti vieraalla kielellä voi olla kuitenkin hyvin 

haastavaa ja kielen taitotasosta riippuen, se voi helposti johtaa myös väärinymmärryksiin ja ei 

toivottuihin toimintatapoihin. Tämän vuoksi usein nopeaa reagoimista edellyttävien kriisien 

kohdalla tarvitaan muita keinoja tiedon saavutettavuuden lisäämiseksi. 

Viranomaisella on mahdollisuus lisätä viranomaistiedon saavutettavuutta tarjoamalla 

muunkielisen ja multimodaalisen materiaalin lisäksi myös virallisilla kielillä jaettavaa 

selkokielistä materiaalia, jota on mukautettu sisällöllisesti, sanastollisesti ja rakenteellisesti 

yleiskieltä luettavampaan ja ymmärrettävämpään muotoon. Tällä pystytään madaltamaan 

pääsyä kielimuurin takana olevaan sisältöön erityisesti muunkielisten kohdalla, jos maassa 

käytettävän kielen taitotaso on vielä alhainen. Tällä hetkellä selkokieltä kehittää 
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valtakunnallinen selkokielen asiantuntijakeskus Selkokeskus, jonka tarkoituksena on ”edistää 

selkokielistä tiedotusta, tiedonvälitystä ja kulttuuria Suomessa” (Selkokeskus 2020). Se tarjosi 

myös koronakriisissä tietoa viruksesta ja viranomaisten rajoituksista selkokielellä ja 

kuvitettuna. Espoon kaupunki on jo aikaisemmin viestinyt myös selkokielellä, mutta 

koronapandemian aikana myös kaupungin selkokielisten palveluiden ja nettisivujen 

kävijämäärät lisääntyivät. Selkokielen neuvottelukunta onkin ilmaissut toiveensa siitä, että 

viranomaiset ja kunnat ottaisivat tulevaisuudessa kriisiviestintään varautuessaan myös entistä 

tietoisemmin huomioon selkokielisen tiedottamisen tehostamisen (Stolt 2020). Myös Espoon 

kaupungin väestöennusteessa esiintyneen muunkielisten määrän nousu 30 prosenttiin vuoteen 

2035 mennessä voidaan katsoa luovan tarvetta selkokielisen materiaalien lisäämiseen myös 

tulevaisuudessa.  
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6 Päätelmä 

Tässä tutkimuksessa tutkittiin tapauskohtaisesti Espoon kaupungin monikielistä kriisiviestintää 

ja sen toteutumista koronapandemian aikana. Tavoitteena oli asiantuntijahaastattelujen ja 

kaupungin kriisiviestintäohjeiden kautta selvittää, millä tavalla muunkielisiä asukkaita on 

huomioitu kaupungin kriisiviestintäsuunnitelmassa ja erityisesti koronapandemian aikaisessa 

kaupungin viranomaisviestinnässä. Tutkimuksessa tarkasteltiin organisaation monikielisyyteen 

tähtääviä kriisiviestintävalmiuksia, niiden käytännön tason toteutumista sekä mahdollisia eteen 

tulleita kielen käyttöön liittyneitä haasteita ja monikielisen kriisiviestinnän kehitystarpeita. 

Lisäksi tutkittiin kaupungin viestinnän, monikielisen viestinnän ja palvelujen parissa 

työskentelevien käsityksiä kääntämisen roolista kriisiviestinnässä. Koronaviruksen mukanaan 

tuoma terveyskriisi nosti viranomaistiedon nopean saavutettavuuden ajankohtaiseksi aiheeksi, 

mikä nosti tarpeen viestiä myös muilla kielillä. Tämän vuoksi myös kääntämisen rooli 

viranomaisviestinnässä ja käännöspalveluiden laajentaminen monikielisempään suuntaan ovat 

aiheita, joita  on syytä tarkastella myös tulevaisuudessa lisää.  

Haastatteluista kävi ilmi, että vaikka kaupungin omia työntekijöitä ohjattiin nopeasti uusiin 

toimenkuviin muunkielisille viestimisen tehostamiseksi, useita ratkaisuja ei kuitenkaan nähty 

pitkäaikaiseen käyttöön soveltuvina. Henkilöstöresusoinnin haasteet kävivät ilmi muun muassa 

kaupungin työntekijöiden palatessa takaisin alkuperäisiin työtehtäviinsä, jolloin kriisiä varten 

perustettuja uusia monikielisiä palveluja jouduttiin ajamaan alas. Vaikka kaupungin 

terveyskriisiin reagoiminen oli selvästi nopeaa, päämäärätietoista ja joustavaa puhumattakaan 

henkilöstön monitaitoisuudesta, kehitystarpeita tarkasteltaessa henkilöstön resursointi ja 

monikielisten palveluiden tehostamisen olisi oltava terveyskriisissä tulevaisuudessa 

tietoisempaa, ja ne tulisi pystyä huomioimaan jo tulevaisuuden kriiseihin valmistauduttaessa ja 

käytännönläheisemmin myös kaupungin kriisiviestintäsuunnitelmassa.  

Kääntäminen on tärkeä osa eritysesti kaksi- tai monikielisten valtioiden viranomaisviestintää, 

jonka avulla turvataan kansalaisten oikeus tiedon saatavuuteen.  Koronapandemia nosti esille 

tarpeen viestiä virallisten kielten lisäksi myös maan vähemmistökielillä, jotta tärkeä terveyttä 

koskeva tieto ja ohjeistukset saadaan välitettyä kaikille kansalaisille mahdollisimman nopeasti 

ja ymmärrettävästi. Monista muista kriiseistä poiketen koronapandemia kosketti kuntatasolla 

tarkasteltavana kriisinä suhteellisen samanaikaisesti kaikkia Suomen kansalaisia kaupungista 

tai kunnasta riippumatta. Siinä missä yleensä organisaatioon kohdistuvat kriisit, esimerkiksi 

maine- tai tuotantokriisit, kohdistuvat useimmiten vain yksittäiseen organisaatioon ja sen 
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sidosryhmiin, tartuntatauti ei katso valtion eikä kieliyhteisön rajoja ja tieto uusista rajoituksista 

ja ohjeistuksista on saatava perille kaikille yhtä nopeasti.  

Tutkimuksen luotettavuutta tarkasteltaessa viidestä asiantuntijahaastattelusta ja kaupungin 

kriisiviestintäohjeistuksista saatu aineisto vaikutti riittävältä suhteessa tutkielman laajuuteen 

nähden. Kyseessä oli tapaustutkimus, jossa pääosin haastattelujen kautta saadut analyysin 

tulokset heijastelevat haasteltavien kokemuksia kaupungin monikielisen kriisiviestinnän 

pandemian aikaisista toimista, kääntämisen roolista sekä monikielisen kriisiviestinnän 

haasteista ja kehitystarpeista. Yksittäisen tapaustutkimuksen näkökulmasta kehitystarpeita on 

kuitenkin mahdotonta yleistää kattamaan kaikkien Suomen kaupunkien tai kuntien 

tulevaisuuden tarpeita, mutta tulokset voivat ainakin antaa viitteitä niistä asioista, joita kunnissa 

koronapandemian aikana muunkielisille kohdistetussa tehostetussa viestinnässä kohdattiin. 

Toisaalta Espoo on Suomen toiseksi suurin kunta ja pienemmän kunnan kehitystarpeet saattavat 

kohdistua hieman eri osa-alueisiin kuin isomman kanssakulkijansa. Esimerkiksi suuremman 

kunnan laajamittaiset viestin kohdentamiseen keskittyvät tarpeet saattavat olla haasteita, joita 

pienemmässä kunnassa ei koronapandemian aikana tullut edes näkyviin. 

Yksi tutkimuksen pohjalta pohdintaa heränneistä asioista oli yleisellä tasolla kunnalliseen 

viestintään resursoitavat määrärahat ja niiden kohdentaminen. Kuntaliiton vuonna 2017 

teettämän kyselyn mukaan noin 20 prosenttia kunnista ei budjetoi viestintäänsä erikseen, eikä 

71:llä kyselyyn vastanneista kunnista ollut organisaatiossaan yhtään päätoimista viestijää 

(Kuntaliitto 2017, 12–13). Kuntakyselyn tulokset voi sinänsä nähdä huolestuttavana ottaen 

huomioon, että juuri kriisien tapaisissa normaalioloista poikkeavissa tilanteissa viestinnän ja 

monikielisen viestinnän ammattilaisille keskitetty viestintä on organisaatiolle tärkeä keino 

välittää tietoa selkeästi, ymmärrettävästi ja yhdenmukaisesti ympäristöönsä. Usein 

pienemmissä kunnissa on toki myös pienempi henkilökunta, jolloin viestintä saattaa jakaantua 

useamman kuntatyöntekijän perustyön ohella tehtäväksi osa-alueeksi. Toisaalta laajemmat 

kuntaorganisaatiot saattavat helposti siiloutua, jolloin kriisiviestinnässä tarvittava dialogi ja 

vuorovaikutus muiden toimialojen välillä voivat vaikeuttaa yhdenmukaisen sanoman 

muodostamista. Budjetoimattoman kuntaviestinnän ja monikielisen viranomaisviestinnän 

yhteensovittamisen kohdalla herää kuitenkin kysymys, jos selvää rakennetta ei ole, 

huomataanko tarve. Jos budjetoinnissa ei ole määritelty selviä rajoja viestinnälle ja rakenteen 

rajat on häivytetty, onko mahdollista, ettei esimerkiksi monikielisen viestinnän 

henkilöstötarvetta tunnisteta, vaikka sille olisikin kysyntää. Suhteessa edelliseen vuoden 2013 

kuntakyselyyn kuntien arvio omaan viestintään tarvittavista resursseista oli kuitenkin kasvanut 
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kokonaiset 35 prosenttiyksikköä (mts. 16). Väestöllisen monimuotoisuuden lisääntyessä 

muunkielisen viestinnän asiantuntijalle tai monikielisten palveluiden projektipäällikölle saattaa 

tulla tarvetta tulevaisuudessa pienemmilläkin paikkakunnilla.  

Terveyskriisi on normaalista arjesta poikkeava terveyttä koskeva tilanne, jossa viestinnän tulisi 

saavuttaa mahdollisimman nopeasti ne henkilöt ja ryhmät, joita kriisitilanne koskee. Jokaisella 

tulisi olla oikeus saada terveyteen liittyvä tieto ymmärtämällään kielellä. Väärinymmärryksistä 

ja tietämättömyydestä koituvat seuraukset eivät välttämättä ole kohtalokkaita ainoastaan 

yksilölle itselleen vaan pandemiatapauksissa usein myös kaikille muille ympärillä oleville. Jos 

katsotaan asiaa viranomaisen velvollisuuksien näkökulmasta, myös pandemian tyyppisissä 

terveyttä koskevissa kriisitilanteissa tulisi edellyttää jonkintapaista kaikkiin maan kansalaisiin 

kohdistuvaa monikielisyyteen tähtäävää viranomaistiedottamista. Toisaalta on toki 

mahdollista, että ihmisellä on pääsy kriisiä koskevaan tietoon, mutta tietoa ei koeta 

tarpeelliseksi. Coombsin (2007) kriisin määritelmän näkökulmasta kriisissä kyse on ilmiön 

havainnoimisesta, jolloin on mahdollista, etteivät kaikki ihmiset koe tilannetta kriisiksi. 

Tulkinnan taustalla voi olla useita eri osatekijöitä, mutta koronapandemian tapauksessa 

tällainen tulkinta on voinut johtaa muun muassa välinpitämättömyyteen ja tilanteeseen, jossa 

hallituksen ohjeistuksia esimerkiksi maskin käytöstä julkisilla paikoilla tai 

kokoontumisrajoituksia jätetään noudattamatta. Koronapandemia osoitti joka tapauksessa jo 

alkumetreillään, että kyseessä on poikkeuksellinen koko väestön terveyttä koskeva tilanne, 

jossa ainoastaan virallisilla kielillä tiedottaminen ei ole riittävää. Ehkä tulevaisuuden 

kansallisen ja alueellisen tason kriisiviestinnässä voisi koko maata koskettavan hyvin laajalle 

levinneen vaarallisen tartuntataudin osalta harkita jopa mahdollisia lakisääteisiä keinoja, joilla 

kaikkiin Suomessa asuviin kohdistuva tiedottaminen olisi viranomaisia velvoittavaa. Vakavaa 

tartuntatautia koskeva kriisiviestintä olisi tärkeä ulottaa kaikkiin Suomessa asuviin, koska 

yksilön toiminnalla on merkitystä taudin leviämisen hillitsemisessä. 

Elämme nykyään superdiversiteetin aikaa, mikä tarkoittaa, että kielellinen, sosiaalinen ja 

kulttuurinen monimuotoisuus ovat lisääntyneet ja tulevat jatkossakin lisääntymään laajan 

globaalin maahanmuuton ja liikkumisen seurauksena. Globaalin tason muutokset heijastuvat 

myös kuntatasolle, jonka viestinnässä ei enää riitä pelkästään lain näkökulmasta 

erityisasemassa olevien kielien huomioonottaminen. Monikielisiä palveluita on lisättävä ja 

kehitettävä, jotta kaikki saisivat tasavertaisen kohtelun tiedollisen pääoman markkinoilla. 

Muunkielisille kohdistetun viranomaisviestinnän tärkeyden huomaaminen johti korona-aikana 

kansallisella tasolla myös joidenkin viranomaisten pyrkimykseen laajentaa kielellisiä 
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palveluitaan. Näistä mainittakoon muun muassa Kansaneläkelaitos, johon rekrytoitiin 

1.11.2020 alkaen ensimmäinen saamen- ja muunkielisen viestinnän asiantuntija (Kela 2020).   

Demokratian näkökulmasta kansantasavallan yksi keskeisimmistä haasteista on kuitenkin 

edelleen alituinen tasapainoilu enemmistövallan ja vähemmistöoikeuksien välillä, mikä ei ole 

tehtävänä yksinkertainen (Sassi 2012, 193). Yhteiskunnan tulisi pyrkiä takaamaan kaikkien 

kansalaisten mahdollisimman tasa-arvoinen kohtelu, mikä tarkoittaa terveyskriisitilanteessa 

sitä, että kaikki kansalaiset saisivat tasavertaisen pääsyn pandemian keskellä tarvitsemaansa 

tietoon. Vähemmistöjen ja erityisryhmien huomioon ottamiselle ja oikeuksista huolehtimiselle 

ei kuitenkaan löydy useinkaan selvää rajapintaa, milloin tiettyjä toimenpiteitä tulisi toteuttaa. 

Ideaalitilanteessa jokainen asukas saisi tiedotukset ja ohjeistukset aina omalla kielellään, eikä 

kenenkään tarvitsisi ikinä sopeuttaa omia kielivalintojaan toisiinsa nähden. Tämä on kuitenkin 

tämänhetkisessä yhteiskunnassa mahdotonta toteuttaa ja heterogeenisiin monimuotoisiin 

yhteiskuntiin tarvitaan muunlaisia toimintatapoja parantamaan tiedon saavutettavuutta. 

Ideaalitilanteen näkökulmasta on olennaista kuitenkin muistaa, että juuri vähemmistöjen 

oikeuksien toteutuminen mittaa samalla myös sitä, kuinka hyvin demokratia käytännön tasolla 

toteutuu (Sassi 2012, 192). Tähän voidaan vaikuttaa vahvistamalla monikielistä viestintää ja 

lisäämällä monikielisten palvelujen saatavuutta, mikä voi osaltaan edesauttaa myös 

muunkielisten asukkaiden vahvempaa identifioitumista asuinalueeseensa. Etenkin 

pandemiantapaisen terveyskriisin uhatessa alueellisilla kytköksillä on suuri merkitys kriisistä 

selviytymisen kannalta. 

Tässä tutkielmassa tarkasteltiin koronapandemian aikaisen kriisiviestinnän toteutumista 

kaupunkitasolla ainoastaan kielten osalta. Koronapandemian tapauksessa kyseessä ei ole 

kuitenkaan ollut pelkästään terveyskriisi vaan myös sosiaalinen kriisi, jossa viruksen 

levinneisyyteen ovat vaikuttaneet kielen ymmärtämisen ja tiedon saavutettavuuden lisäksi 

laaja-alaisesti myös monet muut tekijät, kuten esimerkiksi ammatti, sosioekonominen asema, 

asuinolot ja mahdollisesti myös kulttuurilliset tekijät.  Yksittäisessä tutkimuksessa kaikkia 

edellä mainittuja on ollut kuitenkin mahdotonta ottaa huomioon. Kieli on joka tapauksessa 

olennainen osa nykyaikaisissa monikielisissä ja -kulttuurisissa ympäristöissä toteutettavaa 

kriisiviestintää, ja tästä huolimatta monikielisyyteen kohdistuvaa kriisiviestinnän tutkimusta on 

tehty edelleen suhteellisen vähän. Tulevaisuudessa olisikin olennaista syventää pohdintaa siitä, 

millä tavalla monikielisyys ja -kulttuurisuus pystyttäisiin ottamaan entistä paremmin huomioon 

organisaation kriisiviestintäsuunnitelmissa ja kriisinhallinnassa. Globaalin tason liikkuvuus on 
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lisääntynyt, jolloin myös tulevaisuuden kriisitilanteet edellyttävät suurella todennäköisyydellä 

entistä enemmän viestimistä useammalla kielellä. 

Tutkimuksessa nousi esille useita aihepiirejä, joihin laajennettava jatkotutkimus olisi 

tulevaisuuden monikielisiä ja -kulttuurisia ympäristöjä varten tärkeää. Monikielisen 

kriisiviestinnän vuorovaikutuksellisuuden osalta olisi hyvä tutkia tiedon saavutettavuutta myös 

kaupunkilaisten näkökulmasta eli kuinka hyvin viesti lopulta saavutti kohderyhmänsä. 

Sosiaalisen median ja käännösteknologian hyödyntämistä monikielisessä kriisiviestinnässä 

tulisi myös tutkia nopeasti teknologistuvassa verkostoyhteiskunnassa lisää. Organisaation 

sisällä esiintyneellä pandemianaikaisella paraprofessionaalilla kääntämisellä pyrittiin myös 

selvästi vastaamaan kriisin ja nopeasti muuttuneen tilanteen eteen tuomiin tarpeisiin. Valinnan 

taustalla olevia syitä on olennaista tiedostaa ja jatkotutkimusta voisi kohdentaa muun muassa 

kysymyksiin, millä tavalla paraprofessionaalisen tyyppinen kääntäminen eroaa 

ammattikääntämisestä ja millainen on paraprofessionaalin kääntäjän rooli työyhteisössä. 

Tulevaisuuden monikielisissä työympäristöissä käännöstoiminta sen monissa muodoissaan 

tulee joka tapauksessa olemaan keskeisellä sijalla jatkossakin. 

Tutkimuksessa kävi myös ilmi, että tietyille kulttuuriryhmille välitettävään viestiin tarvittiin 

kirjoitusta tukevia kuvia, mikä edellyttäisi jatkotutkimusta siitä, miten multimodaalisuutta voisi 

hyödyntää monikielisessä kriisiviestinnässä jatkossa entistä paremmin. Suomessa alan 

tutkimusta näyttää tällä hetkellä olevan ainakin Tampereen yliopistossa, jossa tutkitaan 

sarjakuvien käyttöä viranomaistekstien ymmärrettävyyden parantamisessa esimerkiksi 

tilanteissa, joissa kieli- tai lukutaito on puutteellista (Tampereen yliopisto 2021). Lisää tarvitaan 

tutkimusta selkokielisen materiaalin hyödyntämisestä kriisiviestinnässä. Selkokieli on tärkeä 

osa kielellistä saavutettavuutta ja se olisi olennaista saada entistä kiinteämmäksi osaksi 

viranomaisviestintää. Koronapandemia osoitti terveyskriisinä selkokielisen materiaalin 

tarpeellisuuden myös muunkielisten keskuudessa. Viranomaistiedottaminen on siirtynyt entistä 

enemmän verkkoon, jolloin myös siellä esiintyvää monikielistä ja selkokielistä materiaalia 

tarvitaan jatkossa entistä enemmän. Useissa kunnissa muunkielisten määrä lisääntyy jatkuvasti, 

jolloin etenkin terveyskriisin tapaisissa tilanteissa laajamittainen, monipuolinen ja 

vuorovaikutteinen viestintä on tarpeen. Terveyskriisissä jokaisella asukkaalla tulee olla oikeus 

saada omaa terveyttä koskevaa tietoa ymmärtämällään kielellä. Tiedon saavutettavuus on koko 

yhteiskunnan ja yhteisön hyvinvoinnin etu. 
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Liite 1: Haastattelurunko 

 

Haastattelu käsittelee Espoon kaupungin koronapandemian aikaista monikielistä 

kriisiviestintää, kielistrategisia valmiuksia, toteuttamista ja haasteita sekä kääntämisen roolia 

kriisiviestinnässä. Haastattelurunko sisältää teemat ja haastattelukysymykset. Lisäkysymyksiä 

kysytään tarvittaessa.  

 

 

Yleistä 
- Asemasi Espoon viestinnän vastuutehtävissä?  

- Viestitkö työssäsi usein muilla kielillä? Millä? Käytätkö tuolloin ammattikääntäjää? 

- Millä kielillä organisaationne viestii normaalisti? Entä kriisitilanteissa?  

- Oletko työsi vuoksi perehtynyt kansallisiin tai oman organisaatiosi kriisiviestintäohjeisiin? 

- Oletko osallistunut kriisiviestinnän koulutuksiin nykyisessä työpaikassasi? 

- Millaisena näet oman toimenkuvasi Espoon kaupungin kriisiviestinnässä? 

 

Espoon kaupungin monikielinen kriisiviestintä 
 

1. Kriisiviestinnän kielistrategiset valmiudet 

- Millä tavoin muunkieliset on huomioitu Espoon kaupungin kriisiviestintäsuunnitelmassa?  

- Millä tavalla mahdollisiin eteen tuleviin kielellisiin haasteisiin on varauduttu etukäteen? Oliko      

  olemassa esimerkiksi etukäteen valmista materiaalia muilla kielillä tai hätäkielipalveluita? 

 

2. Kriisiviestinnän kielistrategiset valinnat ja niiden toteuttaminen 
- Millä tavalla kaupunki on viestinyt muunkielisille asukkailleen koronakriisin keskellä omalla  

  toimialallasi? 

- Kuinka tiedon jakaminen on hoidettu, käytetäänkö kaikissa viestintäkanavissa samoja kieliä?   

- Lähetetäänkö eri kieliset versiot viranomaisviesteistä samaan aikaan?  

- Kehitettiinkö joitakin toimialallasi käytettäviä monikieliseen viestintään tähtääviä  

  mekanismeja tai hätäkielipalveluita vasta koronakriisin aikana? 

 

3. Kääntämisen rooli kriisiviestinnässä 
- Minkälainen rooli kääntämisellä on mielestäsi kriisiviestinnässä?  

- Mihin kaikkeen omalla toimialallasi tarvitaan kääntämistä ja monikielisiä palveluita 

   koronakriisissä? Millä kielillä? 

- Vaikuttiko koronapandemia jollakin tavalla käännöspalveluiden saatavuuteen?  

 

4. Monikielisen kriisiviestinnän haasteet ja kehitystarpeet  
- Ilmenikö koronakriisin aikaisessa viestien välittymisessä kielellisiä haasteita?  

- Jos haasteita ilmeni, millaisella toiminnalla niiltä olisi mahdollisesti vältytty?  

- Koetko, että kriisiviestintä on ollut vuorovaikutteista kaupungin ja kaupunkilaisten välillä? 

- Viestiikö Espoon kaupunki mielestäsi kriisiviestinnässään muilla kielillä riittävästi vai  

  tarvitaanko vieraskielisille kohdistettuun viestintään jotain muutoksia? 
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Liite 2: Haastattelusuostumus 

 

Suostumus haastattelututkimukseen osallistumisesta 

Haastattelututkimuksen nimi 

1) Monikielinen kriisiviestintä Espoon kaupungissa koronapandemian aikana 

 

Haastattelututkimuksen tekijä 

1) Linda Rolig. Kääntämisen ja tulkkauksen koulutusohjelman maisterikoulutettava, 

Helsingin yliopisto. 

 

Haastattelututkimuksen kuvaus 

Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella Espoon kaupungin koronapandemian aikaista 

monikielistä kriisiviestintää ja kääntämisen roolia kriisiviestinnässä. Osa kysymyksistä 

käsittelee tarkemmin kaupungin monikieliseen viestintään tähtääviä strategisia valmiuksia, 

niiden toteuttamista sekä esiin nousseita haasteita ja osa keskittyy kääntämisen rooliin 

kriisiviestinnässä.  

Haastattelu järjestetään puolistrukturoituna teemahaastatteluna, jossa teemat ja osa 

kysymyksistä lähetetään haastateltaville etukäteen. Haastattelussa pyritään mahdollisimman 

vapaaseen keskusteluun, jossa kysymykset käydään läpi vapaassa järjestyksessä. Haastattelija 

voi kysyä tarvittaessa tarkentavia jatkokysymyksiä aiheeseen liittyen.  

Haastattelu toteutetaan etähaastatteluina Zoom-kokoussovelluksen avulla. Haastattelu 

tallennetaan ja litteroidaan tutkimusta varten. Vastauksia käsitellään luottamuksellisesti eikä 

mahdollisesti esiin tulleita arkaluontoisia asioita tulla käyttämään tutkimuksessa. 

Haastateltavalla on oikeus milloin vain keskeyttää osallistuminen tutkimukseen tai kieltäytyä 

vastaamasta hänelle esitettyyn kysymykseen. 

Suostumus 

Suostun haastatteluun ja olen lukenut yllä olevan selostuksen tutkimuksen kulusta. Olen 

tietoinen tämän tutkimuksen tarkoituksesta ja vapaaehtoisuudesta. 

 

 

 

 

Aika ja paikka       Haastateltavan allekirjoitus ja nimenselvennys 
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1 Einleitung 

Im Dezember 2019 geriet die Welt in eine globale Gesundheitskrise, als ein neuartiges 

Coronavirus, mit dem offiziellen Namen SARS-CoV-2, in Wuhan in China entdeckt wurde. Es 

stand schnell fest, dass dieses Virus die Krankheit COVID-19 verursachte und innerhalb 

weniger Monate breitete sie sich über die ganze Welt aus und schon am 11. März 2020 wurde 

die Weltgesundheitsorganisation WHO die Coronavirus-Epidemie als Pandemie eingestuft 

(WHO 2020). Die Pandemie hatte viele Auswirkungen auf die Gesellschaft. Viele Länder 

haben ihre Grenzen geschlossen und einen Ausnahmezustand ausgerufen. Auch auf regionaler 

und lokaler Ebene versuchten die Städte und Gemeinden ihr Bestes, um die Empfehlungen der 

Regierung umzusetzen und die nötigen Anweisungen den Bewohnern mitzuteilen. In einer 

Krise wird die Bedeutung der Kooperation und damit verbundenen interaktiven 

Kommunikation immer wichtiger. Je gröβer die Organisation, desto mehr Ressourcen braucht 

sie eine anpassungsfähige Kommunikation zu erreichen.  

Mit der vorliegenden Masterarbeit wird die mehrsprachigen Krisenkommunikation auf 

regionaler Ebene untersucht. Die Forschung ist eine qualitative empirische Fallstudie und es 

werden die von der Stadt Espoo eingeführten, präventiven und reaktiven Maßnahmen 

analysiert. Das Ziel ist es herauszufinden, wie die fremdsprachigen Einwohner in der 

Krisenkommunikationsplan der Stadt berücksichtigt wurden und wie die mehrsprachige 

Kommunikation während der Coronapandemie umgesetzt wurde. Außerdem beschäftigt die 

Arbeit sich mit den unerwarteten Schwierigkeiten und Entwicklungsbedürfnissen in die 

mehrsprachigen Dienste und auch der Rolle der Übersetzung in der Krisenkommunikation. Da 

die Krisenkommunikation häufig schnelle Entscheidungen erfordert, spielt eine 

Krisenvorbereitung eine wesentliche Rolle und während der Krise kann die Rückwärtsreflexion 
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auch ein wichtiges Instrument sein, um den Verlauf von Ereignissen während einer Krise 

wahrzunehmen und potenzielle Entwicklungsbedürfnisse zu erkennen. In der Masterarbeit 

werden die folgenden Forschungsfragen gestellt: 

1. Wie haben die Stadt ihre fremdsprachigen Einwohner in ihrem 

Krisenkommunikationsplan berücksichtigt? 

2. Wie wurden die fremdsprachigen Einwohner während die Coronapandemie 

berücksichtigt? 

3. Welche Ansichten haben die Mitarbeiter der Abteilung Kommunikation und 

Mehrsprachigkeit über die Rolle der Übersetzung in der Krisenkommunikation?  

4. Was waren die Herausforderungen und Entwicklungsbedürfnisse bei der 

mehrsprachigen Kommunikation und der Implementierung mehrsprachiger Dienste für 

die Einwohner während der Coronapandemie? 

Das Forschungsmaterial besteht aus fünf Experteninterviews und die Anweisungen zur 

Krisenkommunikation der Stadt. Als Forschungsmethode wurde das halbstrukturierte 

Themeninterview verwendet. Die fünf Mitarbeiter, die in den Kommunikations- oder 

mehrsprachigen Diensten der Stadt Espoo tätig waren, wurden über ihre Erfahrungen während 

der Coronapandemie befragt. Einige von ihnen arbeiteten auf die Führungsebene, andere als 

Experten für Kommunikation, mehrsprachige Kommunikation oder Dienstleistungen. Die 

Befragung wurden im Zoom durchgeführt und nach den Interviews wurden das ganze 

Forschungsmaterial durch qualitative Inhaltsanalyse analysiert. Da die Masterarbeit während 

der aktuellen Corona-Krise geschrieben wurde, beschränkt die Forschung sich auf den Beginn 

der Pandemie von März 2020 bis März 2021, als die letzten Interviews durchgeführt wurden. 

Auf organisatorischer Ebene der Stadt beschränkte sich die Studie auf drei Bereiche: 

Bürgermeisteramt (Konsernihallinto), Bildungs- und Kulturdienstleistungen und Sozial- und 

Gesundheitsdienstleistungen, weil direkte Kommunikation mit den Bewohnern besonders in 

diesen Bereichen wichtig war.  

2 Fachbegriffe und bisherige Untersuchung der 

Krisenkommunikation 

Krisenkommunikation gilt als Teil der Kommunikationswissenschaften in den 

Sozialwissenschaften und ist seit langem nicht mehr als eigenständiges Forschungsthema 

aufgetreten. Es hat seine theoretischen Grundlagen unter anderem in der Psychologie, 

Soziologie, Wirtschaft, Mathematik und sozialwissenschaftlichen Forschung gezogen. (Ulmer, 
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Sellnow & Seeger 2011, 14–15.) Krisenkommunikation ist Teil des umfassenderen Phänomens, 

der Krise. Reynolds und Seeger (2014, 8) definieren eine Krise als eine Situation, in der etwas 

Unvorhersehbares oder Schlimmes passiert, das in gewisser Weise überraschend ist und eine 

sofortige Reaktion erfordert. Laut Coombs (2007, 2) bedeutet die Unvorhersehbarkeit aber 

nicht, dass die Krise unerwartet ist. Jede Organisation muss sich bewusst sein, dass die Krise 

immer irgendwann auftreten kann. Deswegen ist es wichtig, sich auch im Voraus darauf 

vorzubereiten. (Coombs 2007, 2.) 

Diese Vorbereitung ist auch ein wichtiger Teil des Krisenmanagements, das die Organisation 

in der Krise durchführt. Im Krisenkommunikationsplan ist geregelt, wie die Kommunikation 

der Organisation in einem Notfall einer Krise erfolgen soll. Der Plan ist besonders wichtig, um 

die Schwächen und Risikofaktoren einer Organisation zu bewerten und die praktischen 

Maβnahmen zu bestimmen. Huhtala und Hakala (2009, 13) definieren Krisenmanagement als 

eine geplante Aktivität, die in einer Notsituation durchgeführt wird. Nach Coombs (2007, 5) 

versucht man im Krisenmanagement, geeignete Entscheidungen zu treffen und die Gefahren 

und Bedrohungen zu minimieren. Mit der zum Krisenmanagement gehörten Resilienz kann die 

Organisation, akute Schocks oder chronische Belastungen aufgrund von fragilen Situationen 

oder Krisen zu bewältigen. (Coombs 2007, 5.) Aus diesem Grund hat jede Gemeinde und Stadt 

ihre eigenen Krisenkommunikationsplan. Studien zeigen aber, dass eine mehrsprachige und 

multikulturelle Perspektive in der Krisenkommunikation relativ wenig entwickelt wurde und 

dass die Theorie hinsichtlich der kulturellen Kontextualisierung Mängel aufweist (Falkheimer 

& Heide 2006, 181). Auβerdem ist die Rolle der Übersetzung bei der Stärkung des 

Verständnisses in solchen Situationen, die eine schnelle Reaktion erfordert, zu wenig untersucht 

worden und die Bedeutsamkeit der Forschung sogar unterschätzt worden (O’Brien & Cadwell 

2017, 27). 

In der sozialwissenschaftlichen Forschungstradition wurde die Krisenkommunikation häufig 

als empirische Fallstudien untersucht. Unter dem Gesichtspunkt der organisatorischen 

Kommunikation unterscheidet sich die Krisenkommunikation durch Behörden in vielerlei 

Hinsicht von der Kommunikation durch andere Organisationen, da die öffentlichen 

Verwaltungen eine besondere gesetzlich festgelegte „humanitäre Rettungspflicht“ haben, die 

die Notwendigkeit betont, alle Bürger in Krisensituationen zu berücksichtigen (Huhtala & 

Hakala 2009, 5). In der Translationswissenschaft sind die Forschungen hauptsächlich 

Fallstudien gewesen. Die Studien befassen sich unter anderem mit der Notwendigkeit einer 

schnellen Interpretation in Krisensituationen, der mentalen Vorbereitung des Dolmetschers und 
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den Herausforderungen (z.B. Al-Shehari 2016; Cadwell 2014; Gaunt 2016; Skorokhod 2016). 

Im Bereich der Übersetzung gibt es Hauptforschungsthemen, wie der Einsatz 

computergestützter Übersetzer, die Übersetzungsqualität von Crowdsourcing (z.B. O’Brien 

2016; Doğan 2016). Viele Studien haben gezeigt, dass eine einzige internationale Sprache wie 

English, die häufig als Lingua franca funktioniert, nicht unbedingt die beste Übermittlung von 

Informationen garantiert. Insbesondere auf lokaler Ebene sollten die Bewohner Informationen 

über die Gesundheitskrise in der Sprache und im Format erhalten, die aus ihrer Sicht am besten 

verstanden werden (z.B. O’Brien & Cadwell 2017; Piller, Zhang & Li 2020; Zhang & Wu 

2020). 

3 Berücksichtigung der fremdsprachigen Einwohner im 

Krisenkommunikationsplan und während der Coronapandemie 

Die Studie dieser Masterarbeit ergab, dass der Krisenkommunikationsplan der Stadt Mängel 

bei der Ansprache der fremdsprachigen Einwohner enthielt. Obwohl in einigen Anweisungen 

zur Krisenkommunikation die Wichtigkeit von Übersetzen und Dolmetschen während der 

Krisen erwähnt wurde, wie auch die Notwendigkeit der Kommunikation im Dienst 

verschiedener Sprachgruppen, enthielt der Krisenkommunikationsplan jedoch keine konkreten 

Maβnahmen, wie die fremdsprachliche Einwohnern eigentlich in der Gesundheitskrise 

berücksichtigt werden sollten. Trotz der verstärkten Kommunikation und Maβnahmen zur 

Verhinderung der Ausbreitung der Gesundheitskrise wurde bereits am Beginn der Pandemie 

deutlich, dass Coronavirus unter fremdsprachigen Einwohnern aktiv verbreitete. Es wurde 

deutlich, dass die finnischen Sprachminderheiten wichtige Gesundheitsinformationen in einer 

Sprache benötigen, die sie besser verstehen können. Darauf versuchte die Stadt Espoo zu 

reagieren, indem sie Informationen auf anderen Sprachen verfasste. Trotzdem gab es an einigen 

Stellen Herausforderungen beim Zugriff auf Informationen. Die Coronapandemie hat die 

Mängel des Krisenkommunikationsplans hervorgehoben und die praktische Umsetzung im 

Voraus hätte geplant werden müssen.  

Die während der Coronapandemie verstärkte Kommunikation mit fremdsprachigen 

Einwohnern erforderte auch die Entwicklung neuer Arten von Diensten. Die Stadt Espoo führte 

ein dreigliedriges Krisenkommunikationsmodell, das aus drei verschiedenen Serviceleistungen 

bestand, ein: aus telefonischer Beratung in 15 Sprachen, einem Smart Bot (älybotti) in 100 

Sprachen und behördliche Meldungen, die in bestimmten Sprachen an bestimmte kulturelle 

Gruppen nach Hause geschickt wurden. Beim Smart Bott stellte sich heraus, dass er nicht alle 
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kulturellen Gruppen erreichte. Als die Anzahl der Suchanfragen auf Englisch am höchsten 

(10,3%) war, gab es die niedrigste Anzahl in Somali (0,4%) und Russisch (0,4%). Das Resultat 

kann Hinweise darauf geben, dass der Smart Bott von solchen Personen verwendet wurde, die 

auch ansonsten gewöhnt sind, die technische Hilfsmittel stärker zu nutzen.  

Einem Interviewten zufolge wurde während der Corona-Zeit klar, dass es für einige kulturelle 

Minderheiten sehr wichtig sei, Bilder in behördliche Meldungen aufzunehmen. Die Bilder 

unterstützen die im Corona-Bulletin enthaltenen Anleitungen. Auch in der Fallstudie von 

O’Brien und Cadwell (2017) zur Ebola-Krise in Kenia erwies die Diversifizierung der 

Kommunikation sich als wichtig. Genau wie in Kenia scheint die 

Gesundheitskrisenkommunikation auf lokaler Ebene in Finnland neben der üblichen 

schriftlichen Kommunikation auch eine multimodale Kommunikation zu erfordern. Bilder 

können ein wichtiger Bestandteil des Verständnisses der Mitteilung sein. Deswegen sollte auch 

die Verwendung von Multimodalität in Krisenkommunikation weiter untersucht werden.  

Die aufgrund der Coronapandemie erbrachten neuen Dienstleistungen erforderten auch die 

Neuorganisation der Aufgaben des Personals. Die neuen Aufgaben enthielten zum Beispiel die 

telefonische Beratung zu den Informationen über die Pandemie und den Einschränkungen. Die 

Herausforderungen der Humanressourcen wurden jedoch schnell deutlich, als die Gesellschaft 

im Sommer 2020 geöffnet wurde und die Mitarbeiter zu ihren ursprünglichen Arbeitsplätzen 

zurückkehrten. Aus diesem Grund mussten die für die Krise eingerichtete mehrsprachigen 

Dienste, wie die telefonische Beratung aufgrund von Personalmangel gestoppt werden.  

Jeder der Interviewten sah die Übersetzung als einen sehr wichtigen Teil der täglichen 

Kommunikation der Stadt an. Deswegen wurde es auch wichtig in der Krisenkommunikation 

während der Pandemie angesehen. Zufolge einem Interviewten werden professionelle 

Übersetzer eingesetzt, immer wenn es möglich sei. Dies war jedoch oft unmöglich, weil die 

behördlichen Meldungen insbesondere in der Bildungs- und Kulturdienstleistungen schnell 

übermittelt werden mussten. Aufgrund der sich schnell ändernden Situationen meldeten 

mehrsprachige Lehrer und Ausbilder aus Sprach- und Kulturgruppen sich als freiwillige 

Übersetzer. Alle Interviewten wollten aber betonen, dass ein solches Modell nicht eine 

dauerhafte Lösung für die Krisenkommunikationsbemühungen der Stadt sein kann. Anderseits 

gaben sie zu, dass sie ohne freiwillige Übersetzungshilfe nicht auskommen können, da die 

Behörden insbesondere in am Anfang der Pandemie sehr viele Nachrichten senden mussten.  
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Obwohl die Einbeziehung des Übersetzungsprozess in das Informationsmanagement der 

Organisation in den Interviews nicht ausdrücklich hervorgehoben wurde, kann aus den 

Antworten trotzdem geschlossen werden, dass die eigenen Übersetzer der Organisation als 

Erneuerung, Unterhaltung und Verstärker des intellektuellen Kapitals der Organisation eine 

wichtige Rolle spielen. Drei Interviewte erzählten, dass die von auβerhalb der Organisation 

bestellte Übersetzungen manchmal „zu komplex“ oder „schwer zu verstehen“ waren. Bei 

Übersetzungen, die in der eigenen Übersetzungseinheit übersetzt waren, gab es kein derartiges 

Problem. Dies lässt darauf schließen, dass die Übersetzer der Übersetzungseinheit sich unter 

anderem der Elemente der Interaktion zwischen Stadt und Einwohner und der Art der Texte 

deutlich bewusster zu sein scheinen. 

Aus den Ergebnissen der Interviews und den Anweisungen zur Krisenkommunikation der Stadt 

kann geschlossen werden, dass die gröβten Herausforderungen und Entwicklungsbedürfnisse 

der Stadt in Bezug auf die Humanressourcen sowie die Effizienz von Mehrsprach- und 

Übersetzungsdiensten liegen. Doch war die Reaktion der Stadt am Anfang der Pandemie 

flexibel und freiwillige Übersetzer waren zum Beispiel sofort gefunden, besteht im Falle einer 

Gesundheitskrise einen groβen Bedarf an sorgfältiger Planung der Personalressourcen und dem 

mehrsprachigen Service. Die Coronapandemie hat gezeigt, dass umfassende Informationen und 

Beratung unter Berücksichtigung des sprachlichen und kulturellen Hintergrunds schnell und 

mit hoher Qualität eingeleitet werden können, aber es kann mehr geplant werden. Schnelle und 

deutliche Kommunikation bleibt noch in Krisensituationen eine zentrale Herausforderung 

(O’Brien 2016). Verschiedene Notfälle und Krisen, besonders in mehrsprachigen 

Betriebsumgebungen, können für die städtischen Kommunikationsabteilungen eine groβe 

Herausforderung darstellen. 

Schlussfolgerungen 

In dieser Arbeit wurden die von der Stadt Espoo eingeführten, präventiven und reaktiven 

Maßnahmen analysiert. Die durch das COVID-19 Virus verursachte Pandemie war eine globale 

Gesundheitskrise, was sich auch auf regionaler und lokaler Ebene widerspiegelt. Die Studie 

zeigt, dass die Gemeinde nicht nur in den offiziellen Sprachen, wie Finnisch und Schwedisch, 

sondern auch in den Minderheitensprachen der Region kommunizieren muss. Die Übersetzung 

ist ein wichtiger Bestandteil der offiziellen Kommunikation, insbesondere in zweisprachigen 

oder mehrsprachigen Ländern, mit der das Recht der Bürger auf Zugang zu Informationen 

gewährleisten werden kann. Auf diese Weise können wichtige Gesundheitsinformationen und 
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-richtlinien an allen Bewohnern so schnell und verständlich wie möglich mitgeteilt werden. 

Mehrsprachige Dienste und Translationsdienste erfordern eine klarere Vorausplanung als 

vorher und Effizienz, um das Krisenmanagement zu verbessern. Diese sollten bereits im 

Krisenkommunikationsplan der Stadt berücksichtigt werden. 

Aus demokratischer Sicht bleibt eine der gröβten Herausforderungen der Demokratie jedoch 

das ständige Gleichgewicht zwischen Mehrheitsgewalt und Minderheitenrechten (Sassi 2012, 

193). Verständlicherweise ist es keine einfache Aufgabe. Besonders in Krisenzeiten sollte sich 

die Gesellschaft bemühen, die Gleichbehandlung aller Einwohner zu gewährleisten. Allen 

Einwohnern sollten während einer Pandemie gleichberechtigen Zugang zu den benötigten 

Informationen haben. Die Implementierung von Minderheitenrechten ist ein Maßstab, wie gut 

Demokratie in der Praxis funktioniert (Sassi 2012, 192). Dies kann erreicht werden, indem die 

mehrsprachige Kommunikation gestärkt und die Verfügbarkeit mehrsprachiger Dienste erhöht 

wird. Dies kann zu einer stärkeren Identifizierung von fremdsprachigen in ihrem Wohngebiet 

beitragen. 

In der Studie wurden viele Themen identifiziert, bei denen weitere Forschung für zukünftige 

mehrsprachige und kulturelle Umgebungen wichtig wäre. Unter dem Gesichtspunkt der 

Interaktivität der mehrsprachigen Krisenkommunikation wäre es gut, die Zugänglichkeit von 

Informationen auch aus Sicht der Bürger zu untersuchen, wie gut die Botschaft am Ende ihre 

Zielgruppe erreicht hat. Auch der Einsatz von Soziale Medien und Übersetzungstechnologie in 

der mehrsprachigen Krisenkommunikation sollte ebenfalls weiter untersucht werden. Die 

Coronapandemie hat gezeigt, dass wir auch mehr Klartexte benötigen. Informationen sind 

immer mehr online, was bedeutet, dass in Zukunft immer mehr mehrsprachiges und 

einfachsprachiges Material benötigt wird. In vielen Gemeinden nimmt die Zahl der 

fremdsprachigen Einwohner ständig zu, was eine umfassende, vielfältige und interaktive 

Kommunikation erfordert, insbesondere in Situationen wie der Gesundheitskrise. In einer 

Gesundheitskrise sollte jeder Bewohner das Recht haben, Informationen über seine eigene 

Gesundheit in solcher Sprache zu erhalten, die er versteht. Der Zugang zu Informationen liegt 

im Interesse des Wohlergehens der gesamten Gesellschaft und der Gemeinschaft. 
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