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Asettamispäätös 
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Kriisitilanteita koskevan valtionhallinnan kansalaisviestinnän kehittäminen 

Asettaminen 

Valtioneuvoston kanslia on asettanut työryhmän selvittämään kriisitilanteita (normaaliolojen häiriötilanteita) 
koskevan valtionhallinnon kansalaisviestinnän uudistamistarpeita. Toimikautensa aikana työryhmä 
valmistelee ehdotukset uudistetuksi valtionhallinnon kriisiviestinnän prosessiksi, ohjeistuksiksi sekä 
ratkaisuiksi, joilla väestö ja sidosryhmät saisivat jatkossa helposti häiriötilanteiden aikana toimintaohjeita ja 
tietoja arjen varautumisen tueksi. 

Toimikausi 

15. 9.2021-30.6.2022

Hankkeen tehtävä ja rajaukset 

Hankkeessa huomioidaan lainsäädännön lisäksi 

• toimintaympäristön muutos
• voimassa olevat varautumls- ja valmiussuunnitelmat sekä muut ohjaavat asiakirjat
• muutokset lainsäädännössä sekä valtionhallinnon organisaatioissa ja virastorakenteessa
• Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa (2017) määritelty kokonaisturvallisuuden toiminta- ja

yhteistyömalli ja yhteiskunnan toiminnan kannalta elintärkeät tehtävät.
• väestön moninaisuus ja eritystarpeet
• monikielinen viestintä, erityisesti toteuttaminen ja vastuut
• viestinnän toimintaympäristön muutos ja informaatioympäristön uudenlaiset uhat
• strategisen viestinnän merkityksen, viestintä- ja informaatioteknologioiden kehittymisen ja

mediankäyttötapojen muutosten vaikutukset
• koronapandemiasta, häiriötilanteista sekä viranomaisten varautumistyöstä, kuten esimerkiksi

vaalihäirintään varautumisesta, tehdyt havainnot ja kokemukset.
• Käynnissä olevat kehittämishankkeet, kuten yhteiskunnan turvallisuusstrategian päivitystyö,

valtioneuvoston kanslian kriisijohtamlsen valmiuksien kehittämishanke ja julkisuuslaln uudistaminen

Organisointi 

Puheenjohtaja 

Johtava viestintäasiantuntija Jussi Toivanen, 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 Eriikka Koistinen, sisäministeriö 
Verkkopäätoimittaja Ulla Tulonen, sisäministeriö 
Viestinnän asiantuntija Olli-Juhani Piri, valtiovarainministeriö 
Viestintäpäällikkö Antti Ellonen, liikenne- ja viestintäministeriö 
Viestintäasiantuntija Paula Rinne, liikenne- ja viestintäministeriö 
Viestintäpäällikkö Riikka Nurmi, sosiaali- ja terveysministeriö 
Viestintäyksikön päällikkö Jaana Lehtovirta, aluehallintovirasto 
Viestintäasiantuntija Taina Taskinen, aluehallintovirasto 
Viestintäpäällikkö Mirka Kokko, yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto 

Työryhmän sihteerinä toimii viestintäaslantuntija Alma Snellman valtioneuvoston kansliasta. 

Työryhmän kokoonpanoa voidaan täydentää työn aikana. 
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Työryhmän työn tueksi ministeriöitä ja Kuntaliittoa pyydetään nimeämään edustajansa asiantuntijaryhmään, 
jonka tehtävänä on tukea työryhmän työtä. 

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. 

Timo Lankinen 
Alivaltiosihteeri 

Päivi Paasikoski
Valtioneuvoston apulaisviestintäjohtaja 



Jakelu 

Tiedoksi 

Työryhmän jäsenet 

Ministeriöt 
Alueha llintovi rastot 
Valmiuspäälliköt ja -sihteerit 
Turva l lisu uskom itean sihteeristö 
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