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VNK; Käyttäytymistieteellinen neuvonanto-hankkeen jatkon asettaminen 

Asettaminen 

Valtioneuvoston kanslia on tänään jatkanut käyttäytymistieteellisen neuvonanto-hankkeen toimintaa 

ajalle 18.5.2021–31.12.2022.  

Taustat Käyttämistieteellinen neuvonanto-hanke on toiminut ajalla 1.10.2020–31.3.2021 viestinnän ja valtion-

hallinnon valmistelutyön tukena. Kokeiluhankkeessa on kehitetty toimintamallia, miten käyttäytymis-

tieteellistä tietoa voidaan soveltaa koronakriisissä, politiikkatoimenpiteiden käyttäytymisvaikutusten 

ennakoinnissa ja arvioinnissa sekä vaikuttavan viestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa. Hank-

keessa on toiminut asiantuntijaryhmä ja ohjausryhmä. Hankkeen tehtäviin on kuulunut: 

• Kokonaiskuvan luominen valtionhallinnan kyvykkyydestä soveltaa käyttäytymistieteellistä 

tietoa koronakriisiin liittyvien toimenpiteiden ja viestinnän valmistelussa. 

• Ministeriöiden virkamiesten kyvykkyyden vahvistaminen käyttäytymistieteellisen tiedon so-

veltamisessa. mm. koulutusten keinoin. 

• Helposti hyödynnettävien ohjeistusten ja tarkistuslistojen tuottaminen Koronakriisiin hallin-

taan ja muuhun valtionhallinnan toimintaan liittyvän viestinnän tueksi. 

Kokeiluhankkeen päättyessä syntyneiden toimintamallien käyttökelpoisuutta ja vaikutuksia on arvioitu, 

ja todettu että vaikutukset ovat myönteisiä ja kohdentuneet sekä koronakriisin hallinnassa todettuun 

tarpeeseen, että laajemmin politiikkatoimenpiteiden käyttäytymistieteellisen näkökulman vahvistami-

seen.  

Valtioneuvoston kanslia asettaa kokeiluhankkeelle jatkokauden, jossa käyttäytymistieteellinen asian-

tuntijatiimi toimii edelleen tiiviissä yhteistyössä valtioneuvoston viestinnän kanssa COVID-19 ryhmän 

ja hallituksen tukena, lisäksi pyritään kehittämään hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja käyttäytymis-

tieteellisen tiedon saavutettavuuteen eri ministeriöiden toimialueilla. 

Tehtävä  Käyttäytymistieteellisen neuvonanto -hankkeen tehtävät: 

• hyvien käytäntöjen ja toimintamallin kehittäminen käyttäytymistieteellisen tiedon hyödyntämi-
seen politiikkatoimenpiteiden valmistelussa ja päätöksenteossa, sekä käyttäytymistieteelli-
sen kyvykkyyden ja osaamisen vahvistaminen valtioneuvostossa;  

• toimiminen tiiviissä yhteistyössä valtioneuvoston viestinnän kanssa COVID-19 ryhmän ja 
hallituksen tukena koronakriisiin hoitoon liittyvien toimenpiteiden käyttäytymisvaikutusten 
arvioinnissa ja ministeriöiden valmistelusta ryhmän käsittelyyn tulevien toimenpide-esitysten 
käyttäytymisvaikutusten arvioinnissa ja neuvonannossa. 

 

Toimenpiteet 

1) Hankkeen toteuttamisesta vastaa kokeiluhankkeen aikana muodostunut ja tarpeen mukaan  
täydennettävä asiantuntijaryhmä ja sen vastuuhenkilö 

2) VNK asettaa hankkeelle ohjausryhmän  
3) VNK:n strategiaosasto tukee asiantuntijatiimin toimintaa 
 



    2 (2) 

   
Käyttäytymistieteelliseen asiantuntijaryhmään asetetaan vastuuhenkilöksi erityisasiantuntija Maarit 

Lassander (VNK) ja jäseniksi  

- käyttäytymistaloustieteen lehtori Markus Kanerva, Laurean ammattikorkeakoulu 

- psykologian tohtori Ville Ojanen 

- sosiaalipsykologian väitöskirjatutkija Matti Heino 

- akatemiatutkija Lauri Sääksvuori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

 

Valtioneuvoston kanslia asettaa hankkeelle ohjausryhmän, jonka jäseniä ovat 

- osastopäällikkö Seppo Määttä, puheenjohtaja, VNK 

- valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Anttikoski, VNK  

- yksikönpäällikkö Katju Holkeri, VM  

- johtaja Pasi Pohjola, STM 

- yksikönpäällikkö Susanna Siitonen, OM 

- dosentti Pilvikki Absetz (freelance)  

- PhD Tiina Likki (freelance) 

 

Kustannukset ja rahoitus 

Käyttäytymistieteellisen neuvonanto -hankkeen kustannuksista vastaa valtioneuvoston kanslia. Asi-

antuntijatiimi saa hallinnollista ja sisällöllistä tukea strategiaosastolta. Kokouspalkkioita ei makseta. 

Asiantuntijapalkkioista ja muista sopimuksista on tehtävä erilliset valtioneuvoston kanslian päätök-

set.  

Alivaltiosihteeri Timo Lankinen  

Neuvotteleva virkamies Taina Kulmala  

  
Jakelu Työryhmän ja ohjausryhmän jäsenet 

         
 

Tiedoksi Ministeriöt 
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