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VNK; Käyttäytymistieteellinen neuvonanto -kokeiluhanke 

 

Asettaminen 

Valtioneuvoston kanslia on tänään käynnistänyt Käyttäytymistieteellinen neuvonanto  

-kokeiluhankkeen ajalle 1.10.2020–31.3.2021.  

Taustat  

Koronakriisin hoidossa korostuu tarve ymmärtää ihmisten käyttäytymistä ja siihen vaikutta-

via tekijöitä etenkin silloin, kun kansalaisten ohjaaminen perustuu suosituksiin. Kansalais-

ten siirtymistä kohti uutta normaalia arkea, jossa korostuu vanhasta poikkeavat toiminta-

mallit, voidaan helpottaa, kun sovelletaan tutkimustietoa tapojen muodostumisesta. 

Valtioneuvoston kanslia asettaa kokeiluhankkeen, jossa kehitetään toimintamallia, miten 

käyttäytymistieteellistä tietoa voidaan soveltaa koronakriisissä, erityisesti politiikkatoimenpi-

teiden käyttäytymisvaikutusten ennakoinnissa ja arvioinnissa sekä vaikuttavan viestinnän 

suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Tehtävä   

Käyttäytymistieteellisen neuvonanto -hankkeen tehtävät: 

- Luodaan kokonaiskuva valtionhallinnon kyvykkyydestä soveltaa käyttäytymistieteellistä 
tietoa koronakriisiin liittyvien toimenpiteiden ja viestinnän valmistelussa. 

- Vahvistetaan ministeriöiden virkamiesten kyvykkyyttä tunnistaa tilanteita, joissa käyt-
täytymistieteellisen osaamisen soveltaminen on merkityksellistä.  

- Kootaan asiantuntijaryhmä tukemaan ministeriöitä käyttäytymistieteellisen tiedon hyö-
dyntämisessä toimenpiteiden valmistelussa, arvioinnissa ja viestinnässä. 

- Tuotetaan helposti käyttöönotettavia ohjeistuksia ja tarkistuslistoja siitä, miten voidaan 
vaikuttaa ihmisten valintoihin ja tapojen muodostumiseen.  

- Arvioidaan hankkeen päättyessä syntyneiden toimintamallien käyttökelpoisuus sekä 
hankkeen vaikutukset.  
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Toimenpiteet 

1) Kokeiluhankkeen toteuttamiseksi muodostetaan työryhmä ja siihen nimetään jäsenet 
2) Kokeiluhankkeen tueksi asetetaan ohjausryhmä 
 
Työryhmään nimetään seuraavat henkilöt:  

 Erityisasiantuntija Markus Kanerva, VNK 

 Akatemiatutkija Lauri Sääksvuori, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos 

 Psykologian tohtori Ville Ojanen 

 Sosiaalipsykologian väitöskirjatutkija Matti Heino 
 

Työryhmän työn organisoinnista ja toiminnasta vastaa Markus Kanerva. 

 
Kokeiluhankkeen ohjausryhmän jäseniksi nimetään seuraavat henkilöt: 

 Valtiosihteeri Maria Kaisa Aula (VM) 

 Valtiosihteeri Ville Kopra (TEM) 

 Osastopäällikkö Seppo Määttä (VNK) 

 Johtaja Pasi Pohjola (STM) 

 Liikenneneuvos Anna Similä (LVM) 

 Pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen (OPH) 

 Apulaisviestintäjohtaja Päivi Paasikoski (VNK) 

 Viestintäjohtaja Elina Ravantti (UM) 

 Johtava asiantuntija Anna Rotkirch (VNK) 

 Apulaisprofessori Nelli Hankonen (HY) 

 PsT, dosentti Pilvikki Absetz (freelance) 

 PhD Tiina Likki (freelance) 
 

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Seppo Määttä ja sihteerinä Markus Kanerva. 

 Kustannukset ja rahoitus 

Hankkeen kustannuksista vastaa valtioneuvoston kanslia. Työryhmä saa hallinnollista ja  

sisällöllistä tukea strategiaosastolta. Ohjausryhmän ja työryhmän jäsenten palkkioista,  

asiantuntijapalkkioista ja muista sopimuksista on tehtävä erilliset valtioneuvoston kanslian 

päätökset.  

 

 

Alivaltiosihteeri   Timo Lankinen  

 

 

Neuvotteleva virkamies  Taina Kulmala 

 

 

  
Jakelu Työryhmän ja ohjausryhmän jäsenet 

         
 

Tiedoksi Ministeriöt  
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