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Asettamispäätös 

  

 27.5.2020  VN/13240/2020 
VN/13240/2020-VNK-1 

 

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi s-posti, internet 
Postadress Besöksadress Telefon Fax e-post, internet 
Postal Address Office Telephone Fax e-mail, internet 

Valtioneuvoston kanslia     

PL 23 Snellmaninkatu 1 A 0295 16001 09 1602 2165 kirjaamo@vnk.fi 
00023 Valtioneuvosto Helsinki +358 295 16001 

 
+358 9 1602 2165 
 

 
     

  

 
Jakelussa manituille  
 
 
 
 

 

 

VNK; Väestöpoliittisen selvityshankkeen ohjausryhmän asettaminen 

Asettaminen Valtioneuvoston kanslia on asettanut ohjausryhmän, joka ohjaa väestöpoliittisen 
selvityshankkeen valmistelua. 

 
Toimikausi 1.6.2020–31.3.2021  
 
Taustat Syntyvyys on Suomessa laskenut tasaisesti koko 2010-luvun ja oli vuonna 2019 

kaikkien aikojen matalimmalla tasolla. Vuoden 2020 alusta kokonaishedelmällisyys 

on lähtenyt kasvuun joskin lasku voi taas jatkua koronakriisin myötä. 

Samanaikaisesti Suomi on ensimmäisiä hyvinvointivaltioita maailmassa, jossa 

merkittävä määrä väestöstä on ikääntynyttä. Suomen väestöpoliittinen tilanne on 

ennen kokematon kansainvälisestikin.  

Valtioneuvoston kanslia on asettanut selvityshankkeen (VAHVANUMERO), jossa 

käydään läpi Suomen väestölliseen tilanteeseen johtaneita syitä ja tehdään 

politiikkaehdotuksia väestörakenteeseen sopeutumiseksi ja kestävän 

väestökehityksen turvaamiseksi. 

Tehtävä  Selvityshankkeessa tarkastellaan ainakin seuraavia näkökulmia  

- Taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen eriarvoisuuden vaikutukset syntyvyyteen 
- Väestörakenteen kehityksen ja huoltosuhteen muutoksen vaikutukset julkiseen 

talouteen, työvoiman saatavuuteen ja hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden 
rahoittamiseen 

- Perhemyönteisen työelämän ja yhteiskunnan lapsimyönteisyyden lisäämisen 
vaikutukset yksilöiden haluun lasten saamiseen 

- Yksilöiden omien halujen, tarpeiden ja odotusten muutokset 2000-luvulla ja 
niiden vaikutukset syntyvyyteen 

- Keinot ikääntymisen ja turvallisen vanhuuden vahvistamiseen. 
 

Ohjausryhmän tehtävänä on tukea selvityshenkilöä tehtävässään käymällä 

vuoropuhelua näkökulmiin liittyvistä kysymyksistä, osallistua väestöpolitiikan 

kysymyksiä koskevaan keskusteluun tiedepaneelin kanssa sekä ohjata 

selvityshenkilöä politiikkasuositusten valmistelussa.  
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Kokoonpano  

 Puheenjohtaja:  
valtiosihteeri Olli Koski, valtioneuvoston kanslia, valtiosihteeri Pilvi Torsti, liikenne- 
ja viestintäministeriö, sdp 
 
Jäsenet: 
- Valtiosihteeri Maria Kaisa Aula, valtiovarainministeriö, vpj, varajäsen 

valtiosihteeri Tuomo Puumala, opetus- ja kulttuuriministeriö, kesk.  
- Valtiosihteeri Minna Kelhä, opetus- ja kulttuuriministeriö, varajäsen 

erityisavustaja Dan Koivulaakso, opetus- ja kulttuuriministeriö, vas. 
- Valtiosihteeri Malin Brännkärr, oikeusministeriö, varajäsen erityisavustaja Lisa 

Palm, oikeusministeriö, rkp. 
- Valtiosihteeri Olli-Poika Parviainen, sisäministeriö, varajäsen valtiosihteeri Terhi 

Lehtonen, ympäristöministeriö, vihr. 
 

Ryhmän pääsihteerinä toimii selvityshenkilönä toimiva johtava asiantuntija Anna 

Rotkirch ja toisena sihteerinä suunnittelija Sanna Malkki valtioneuvoston kanslian 

strategiaosastolta.  

Kustannukset ja rahoitus 

Selvityshankkeen kustannuksista vastaa valtioneuvoston kanslia. Ohjasryhmälle ei 

makseta kokouspalkkiota.  

 

 

 

Valtiosihteeri    Mikko Koskinen  

 

 

Osastopäällikkö   Seppo Määttä   

 

 

 

Jakelu Päätöksessä mainitut 
Anna Rotkirch       
 

Tiedoksi Ministeriöt 
Kansliapäälliköt         

 

    


	VNK; Väestöpoliittisen selvityshankkeen ohjausryhmän asettaminen

