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Kriisitilanteita koskevan valtionhallinnon kansalaisviestinnän kehittäminen
Asettaminen
Valtioneuvoston kanslia asetti elokuussa 2021 työryhmän (VN/16900/2021) selvittämään kriisitilanteita
(normaaliolojen häiriötilanteita) koskevan valtionhallinnon kansalaisviestinnän uudistamistarpeita.
Työryhmän tehtäväksi asetettiin valmistella ehdotukset uudistetuksi valtionhallinnon kriisiviestinnän
prosessiksi, ohjeistuksiksi sekä ratkaisuiksi, joilla väestö ja sidosryhmät saisivat jatkossa helposti
häiriötilanteiden aikana toimintaohjeita ja tietoja arjen varautumisen tueksi.
Valtioneuvoston kanslia on päättänyt jakaa työryhmän työn kahteen vaiheeseen ja jatkaa työryhmän
toimikautta 31.12.2022 saakka. Ensimmäisessä vaiheessa, joka päättyy 30.6.2022, työryhmä valmistelee
raportin tekemistään havainnoistaan kriisiviestinnän kehittämistarpeista ja alustavat toimenpide-ehdotukset.
Työn toinen vaihe käynnistyy 1.7.2022 ja päättyy vuoden 2022 lopussa.
Toimikauden jatkamisen perusteena on mm. muuttunut turvallisuustilanne ja yhteiskunnan
turvallisuusstrategian päivitystyön aikataulu. Työryhmässä käsitellään Ukrainan sodan esille nostamia uusia
kriisiviestinnän kehittämistarpeita. Tästä syystä työryhmän kokoonpanoon tehdään muutoksia 1.7.2022
alkaen. Työryhmän nykyinen kokoonpano jatkaa 30.6.2022 saakka. Toisen vaiheen aikana työryhmä
valmistelee lisäksi ensimmäisen vaiheen havaintojen ja niistä saatujen palautteiden perusteella konkreettiset
toimenpide-ehdotukset.
Toimikausi
15.9.2021–31.12.2022
Hankkeen tehtävä ja rajaukset
Hankkeessa huomioidaan lainsäädännön lisäksi








toiminta- ja turvallisuusympäristön muutos ja niistä nousevat osaamistarpeet
informaatiovaikuttamisen vaikutukset informaatio- ja mediaympäristöön sekä strategisen viestinnän
merkityksen
voimassa olevat varautumis- ja valmiussuunnitelmat sekä muut ohjaavat asiakirjat
Yhteiskunnan turvallisuusstrategian uudistamistyö
valtionhallinnon viestintäsuosituksen uudistaminen
väestön moninaisuus ja eritystarpeet
viestinnän toimintaympäristön muutos ja informaatioympäristön uudenlaiset uhat
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Organisointi
Puheenjohtaja
Viestintäpäällikkö Päivi Tampere, valtioneuvoston kanslia
Varapuheenjohtaja
Erityisasiantuntija Kirsti Haimila, puolustusministeriö
Jäsenet
Verkkoviestintäpäällikkö Elena Uskola, valtioneuvoston kanslia
Erityisasiantuntija Pilkkuniina Brandt, valtioneuvoston kanslia
Hallitusneuvos Katarina Petrell, valtioneuvoston kanslia
Neuvotteleva virkamies Taru Virtanen, valtioneuvoston kanslia
Valmiuspäällikkö Sampo Kemppainen, valtioneuvoston kanslia
Neuvotteleva virkamies Virpi Kankaanpää, valtioneuvoston kanslia
Verkkoviestintäpäällikkö Seniha Cihangir, ulkoministeriö
Viestintäjohtaja Mikko Koivumaa, ulkoministeriö
Viestintäjohtaja Klaus Kaartinen, Maahanmuuttovirasto
Viestintäpäällikkö Saara Nevala, sisäministeriö
Verkkopäätoimittaja Ulla Tulonen, sisäministeriö
Viestintäpäällikkö Milla Meretniemi, Suojelupoliisi
Tiedotuspäällikkö Suvi Manelius, Puolustusvoimat
Viestintäyksikön päällikkö, komentaja Kimmo Ahvonen, Rajavartiolaitos
Viestintäpäällikkö Riitta Väkeväinen, Huoltovarmuuskeskus
Viestintäpäällikkö Katja Keckman, valtiovarainministeriö
Valmiuspäällikkö Antti Ellonen, liikenne- ja viestintäministeriö
Viestintäpäällikkö Johanna Stenholm, liikenne- ja viestintäministeriö
Viestintäpäällikkö Riikka Nurmi, sosiaali- ja terveysministeriö
Viestintäyksikön päällikkö Jaana Lehtovirta, aluehallintovirasto
Viestintäpäällikkö Jussi Toivanen, Kyberturvallisuuskeskus
Viestintäasiantuntija Taina Taskinen, aluehallintovirasto
Viestintäpäällikkö Mirka Kokko, yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto
Työryhmän sihteerinä toimii viestintäasiantuntija Alma Snellman valtioneuvoston kansliasta.
Työryhmän kokoonpanoa voidaan täydentää työn aikana.
Raportointi
Hankkeen etenemisestä ja keskeisistä linjauksista informoidaan säännönmukaisesti valtioneuvoston kanslian
johtoa, ministeriöiden valmiuspäälliköitä sekä viestintäjohtajakokousta. Työryhmä kuulee työnsä aikana
laajasti hallinnonalojen virastoja sekä sidosryhmiä.
Kustannukset ja yleiset määräykset
Työ tehdään virkatyönä erikseen laadittavan suunnitelman mukaisesti. Kokouspalkkioita
ei makseta. Työryhmä ei voi tehdä valtioneuvoston kansliaa sitovia tilauksia eikä muita
sopimuksia ilman valtioneuvoston kanslian hyväksymistä.
Työryhmän mahdolliset kokous- tai tutustumismatkat ulkopuolelle säännöllisen kokouspaikkakunnan
edellyttävät valtioneuvoston kanslian lupaa. Hankkeen kustannukset maksetaan hankkeen toteutukseen
varatuista valtioneuvoston kanslian varoista.
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Timo Lankinen
Alivaltiosihteeri

Päivi Paasikoski
Valtioneuvoston viestintäjohtaja

Jakelu

Työryhmän jäsenet

Tiedoksi

Ministeriöt
Aluehallintovirastot
Valmiuspäälliköt ja -sihteerit
Turvallisuuskomitean sihteeristö

