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Viite Korona-virus -kriisin välittömien vahinkojen rajoittamisesta, tehtyjen toi-

menpiteiden oikea-aikaisesta irtaantumisesta ja Suomen jälleenrakennuksen 
suunnittelusta vastaavan valmisteluryhmän asettaminen 8.4.2020 

  
Asia Esitys tiedepaneelin jäseniksi 

Pääministeri on asettanut 8.4.2020 Korona-virus -kriisin välittömien vahinko-
jen rajoittamisesta, tehtyjen toimenpiteiden oikea-aikaisesta irtaantumisesta 
ja Suomen jälleenrakennuksen suunnittelusta vastaavan valmisteluryhmän, 
jonka tueksi valtioneuvoston kanslian tulee asettaa tiedepaneeli. 

Paneelin tehtävänä on auttaa valmisteluryhmää tutkittuun tietoon perustuen 
arvioimaan ja ennakoimaan Korona-virus -kriisiin liittyviä ja siitä seuraavia 
vaikutuksia sosiaalisen, terveydellisen, taloudellisen ja ekologisen kestävyy-
den sekä yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan resilienssin näkökulmista. 
Tiedepaneeli tarjoaa tutkimuksellista asiantuntijatukea kriisin eri vaiheisiin 
liittyvien toimenpiteiden valmistelussa ja arvioinnissa. Tiedepaneeli kokoaa 
olemassa olevaa, ajantasaisinta tutkittua tietoa ja välittää sitä päätöksen-
teon käyttöön vuorovaikutuksen ja lyhyiden synteesien muodossa. Paneeli 
on tehtävissään itsenäinen ja toimii vuorovaikutuksessa pääministerin aset-
taman valmisteluryhmän kanssa. 

Tiedepaneelin tulee koostua aihealueen - sosiaalipolitiikka, koulutuspoli-
tiikka, käyttäytymistiede (ml. psykologia), talouspolitiikka, kansanterveystie-
teet sekä ympäristö- ja ilmastotieteet ja resilienssi - johtavista tutkijoista, 
jotka valitaan asiantuntemuksen ja osaamisen perusteella. Paneeli muodos-
taa yhdessä monitieteellisen ryhmän, jolla on ymmärrystä myös ko. aihepii-
rin käytännön tason haasteista ja soveltavasta tutkimuksesta. Paneelissa tu-
lee olla 6-10 jäsentä. Valtioneuvoston kanslia asettaa paneelin jäsenet Tutki-
muslaitosten yhteenliittymä Tulanetin, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto 
Unifi ry:n ja Suomalaisen Tiedeakatemian yhteisten, perusteltujen esitysten 
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pohjalta. Paneeli valitsee itse puheenjohtajan keskuudestaan. Tiedepaneelin 
toimikausi alkaa huhtikuussa heti asettamispäätöksen astuttua voimaan ja 
jatkuu vuoden 2020 loppuun saakka. 

Ehdotettavilta asiantuntijoilta edellytetään professori- tai dosenttitason osaa-
mista. Ehdokkaan esittelyssä tulee lyhyesti eritellä ehdokkaan kiinnittyminen 
tiettyyn/tiettyihin Tiedepaneelin sisältöalueisiin. Tiedepaneelin jäsenet nimi-
tetään henkilökohtaisen asiantuntijuutensa perusteella, eivätkä he voi edus-
taa organisaatiota tai edunvalvontatahoa. Jäsenten tulee itse tunnistaa mah-
dolliset esteellisyytensä tiedepaneelin toimintaa osallistumisessa. Tehtäväs-
sään tiedepaneelin on oltava riippumaton suhteessa eri hallintosektoreiden 
ja yhteiskunnan etutahojen erityisintresseihin. Sille on taattava itsenäisyys ja 
riippumattomuus. Kyse on vuorovaikutteisesta tietotuesta poliittisen päätök-
senteon ja sen valmistelun tueksi. 

Jäsenyys tiedepaneelissa edellyttää sitoutumista tiedepaneelin työskentelyyn 
ja tarjoaa mahdollisuuden yhteiskunnallisesti merkittävään vaikuttamiseen ja 
tutkitun tiedon välittämiseen poliittisen päätöksenteon ja sen valmistelun 
käyttöön. Paneeli kutsutaan koolle noin 6–8 kertaa tarpeen mukaan. Ko-
koontuminen tapahtuu etäyhteyksillä poikkeusolojen voimassa ollessa. Val-
tioneuvoston kanslia vahvistaa tiedepaneelien jäsenille maksettavien palkki-
oiden suuruuden ja osoittaa paneelin käyttöön mahdollisia selvitystarpeita 
varten 50 000 € määrärahan. Matkoista aiheutuvat kustannukset korvataan 
valtion matkustussäännön mukaisesti (linkki). Valtioneuvoston kanslia pyy-
tää varmistamaan ehdotettavien asiantuntijoiden suostumuksen ehdokkuu-
teen etukäteen. Tietosuojavaatimusten mukaisesti ehdokkaan tulee itse hy-
väksyä tietojensa luovuttaminen ehdokasasetteluun. 

Valtioneuvoston kanslia pyytää tiedepaneelin kokoonpanoa koskevan esityk-
sen kirjallisena kirjaamo@vnk.fi 22.4.2020 mennessä.  

 

 

 
Seppo Määttä 
Osastopäällikkö 
 
 
 
Sari Löytökorpi 
Johtava asiantuntija 
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