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Asettamispäätös Väestöpoliittinen tiedepaneeli
Toimikausi
1.6.2020 – 31.1.2021
Tausta
Valtioneuvoston kanslia asettaa monitieteellisen tiedepaneelin pääministeri Sanna Marinin
23.4.2020 asettaman väestöpoliittisen selvityshankkeen ja selvityshenkilö Anna Rotkirchin
tueksi.
Valtioneuvoston kanslia asettaa tiedepaneelin jäsenet Tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanetilta, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi ry:ltä ja suomalaisten tiedeakatemioiden Sofi-hankkeelta pyytämänsä yhteisen, perustellun esityksen pohjalta (Liitteet 1 ja 2).
Tiedepaneelin jäsenet nimitetään henkilökohtaisen asiantuntijuutensa perusteella, eivätkä
he voi edustaa organisaatiota tai edunvalvontatahoa. Tehtävässään tiedepaneelin on oltava riippumaton suhteessa eri hallintosektoreiden ja yhteiskunnan etutahojen erityisintresseihin. Tiedepaneelille on taattava itsenäisyys ja riippumattomuus. Kyse on vuorovaikutteisesta tietotuesta poliittisen päätöksenteon ja sen valmistelun tueksi.
Tehtävä ja tavoitteet
Tiedepaneelin tehtävänä on käydä vuoropuhelua selvityshenkilön kanssa ja osallistua selvityshankkeen ohjausryhmän kanssa käytäviin kokouksiin. Tiedepanelistit kommentoivat ja
tukevat selvityshenkilön työtä, tuottavat aihepiiriin liittyviä lyhyitä katsauksia ja esittävät
arvioitaan politiikkaehdotuksista väestörakenteeseen sopeutumiseksi ja kestävän väestökehityksen turvaamiseksi.
Tiedepaneelin tulee tarkastella työssään seuraavia näkökulmia:
- Taloudelliset, sosiaaliset ja alueelliset eriarvoisuudet alhaisen syntyvyyden Suomessa
- Väestörakenteen kehityksen ja huoltosuhteen muutosten vaikutukset

- Perhemyönteisen työelämän ja hedelmällisyystietoisuuden edistäminen
- Ikääntyvän hyvinvointiyhteiskunnan väestöpoliittiset linjaukset
Organisointi
Paneeli kutsutaan koolle 4 kertaa. Kokoontuminen tapahtuu etäyhteyksillä poikkeusolojen
voimassa ollessa. Valtioneuvoston kanslia vahvistaa tiedepaneelien jäsenille maksettavien
palkkioiden suuruuden.
Puheenjohtaja:
Marja Jylhä, professori (Tampereen yliopisto)
Jäsenet:
Mika Gissler, tutkimusprofessori (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos), professori (Turun
yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kliinisen laitoksen lastenpsykiatrian
tutkimuskeskus)
Marika Jalovaara, erikoistutkija, dosentti (Turun yliopisto)
Marjut Jyrkinen, apulaisprofessori (Helsingin yliopisto)
Teppo Kröger, professori (Jyväskylän yliopisto)
Ismo Linnosmaa, professori (Itä-Suomen yliopisto), tutkimusprofessori (Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos)
Jouko Miettunen, professori (Oulun yliopisto)
Mikko Myrskylä, professori (Helsingin yliopisto)
Ari Väänänen, tutkimusprofessori (Työterveyslaitos)
Eva Österbacka, professori (Åbo Akademi)
Tiedepaneelin kokoonpanoa voidaan täydentää tarvittaessa.
Kustannukset ja rahoitus
Toimikunnan menot maksetaan valtioneuvoston kanslian toimintamenoista momentilta
23.01.22. Valtioneuvoston kanslia vahvistaa tiedepaneelien puheenjohtajalle ja jäsenille
maksettavien palkkioiden suuruuden. Palkkiot maksetaan tiedepaneelin toimikaudelta kerran. Matkoista aiheutuvat kustannukset korvataan valtion matkustussäännön mukaisesti.
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Liitteet:

(1) Pyyntökirje tiedeyhteisölle esityksestä tiedepaneelin jäseniksi
(2) Tiedeyhteisön esitys tiedepaneelin jäseniksi

Jakelu:

Väestöpoliittisen tiedepaneelin jäsenet

Tiedoksi:

Valtiosihteeri Maria Kaisa Aula, valtiovarainministeriö
Valtiosihteeri Minna Kelhä, opetus- ja kulttuuriministeriö
Valtiosihteeri Malin Brännkärr, oikeusministeriö
Valtiosihteeri Olli-Poika Parviainen, sisäministeriö
Valtiosihteeri Tuomo Puumala, opetus- ja kulttuuriministeriö
Erityisavustaja Dan Koivulaakso, opetus- ja kulttuuriministeriö
Erityisavustaja Lisa Palm, oikeusministeriö
Valtiosihteeri Terhi Lehtonen, ympäristöministeriö
Johtava asiantuntija Rotkirch Anna, valtioneuvoston kanslia
Tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanet
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi ry
Suomalaisten tiedeakatemioiden Sofi-hanke

