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Korkean profiilin ryhmä tuottamaan esityksiä hyvinvoinnin ja
tasa-arvon vahvistamiseen koronakriisistä poistumisen ja
yhteiskunnan jälleenrakentamista aikana
Asettaminen
Sosiaali- ja terveysministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö ovat tänään asettaneet korkean profiilin
ryhmän tuottamaan esityksiä hyvinvoinnin ja tasa-arvon vahvistamiseksi koronaepidemian vuoksi
asetettujen rajoitusten poistamisen sekä yhteiskunnan jälleenrakennuksen valmisteluun.
Toimikausi
Ryhmän toimikausi on 5.5.- 31.5.2020
Tausta
Valtioneuvoston kanslia asetti 8.4.2020 valmisteluryhmän, jonka tehtävänä on valmistella nopealla
aikataululla suunnitelma rajoitustoimenpiteistä oikea-aikaiseksi irtaantumiseksi ja kriisin jälkihoidoksi.
Valmisteluryhmän tueksi on asetettu tiedepaneeli sekä työmarkkinajärjestöjen edustajista koostuva
alatyöryhmä, joka voi tehdä ehdotuksia valmisteluryhmälle. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama
työryhmä tuottaa valmisteluun epidemiologisen ja lääketieteellisen tilannekuvan.
Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö ja valtionvarainministeriö ovat asettaneet ministeriöiden oman
analyysin tueksi selvitystyöryhmän laatimaan asiantuntija-arvion koronakriisin vaikutuksista ja
toimenpiteistä, joilla Suomen taloudelle aiheutuvia vaurioita voidaan rajoittaa.
Näiden eri ryhmien työn lisäksi tarvitaan laaja-alaista asiantuntijuutta, näkemyksiä ja puheenvuoroja
siitä, kuinka vältetään rajoitusten asettamisesta, purkamisesta sekä talouden ja koko yhteiskunnan
jälleenrakentamisesta mahdollisesti aiheutuvat haitalliset sosiaaliset ja tasa-arvovaikutukset.
Tavoite
Tavoitteena on tuottaa esityksiä ja puheenvuoroja siitä, miten rajoitusten irtaantumis- ja
jälleenrakentamisvaiheessa estetään sosiaalisten ongelmien pitkittyminen, syrjäytyminen ja
eriarvoisuuden lisääntyminen. Tietoa tullaan hyödyntämään osana myös edellä taustoituksessa
kuvattua kokonaisuutta.
Tavoitteena on nostaa keskusteluun ihmisten hyvinvointiin ja tasa-arvoon liittyviä näkökulmia
keräämällä monipuolinen näkemys niin akateemisesta maailmasta kuin sosiaali- ja terveyspolitiikan
asiantuntijalaitoksilta sekä kansalaisten parissa toimivilta järjestöiltä siitä, mitä olemme oppineet
aiemmista virheistä ja miten vältämme ne. Puheenvuoroilla tuodaan esiin hyvinvoinnin ja tasa-arvon
tukemisen tärkeys, kun rajoituksia puretaan ja yhteiskuntaa jälleenrakennetaan.
Tehtävät
Ryhmän tehtävänä on nostaa keskusteluun keinoja vähentää koronakriisin aiheuttaman
taantuman/laman aiheuttamia pahoinvointi-, eriarvoisuus- ja syrjäytymisseuraamuksia. Pääpaino
työssä on aikuisissa ja nuorissa aikuisissa, ja työssä otetaan huomioon rajoitus-, purku- ja
jälleenrakennustoimien sekä niiden vaikutusten sukupuolittuneisuus.
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Työssä etsitään keinoja torjua esimerkiksi vastavalmistuneiden vaaraa syrjäytyä työmarkkinoilta
heikossa talous- ja työmarkkinatilanteessa, vähentää pitkittyvän työttömyyden aiheuttamaa työkyvyn
ja työmarkkina-aseman heikkenemistä sekä torjua toimeentulo- ja palveluköyhyyden syvenemistä ja
pitkittymistä. Tavoitteena on vastata kysymykseen, minkälaisilla hyvinvointitaloudellisilla
elvytysinvestoinneilla säästetään yhteiskunnan varoja pitkällä aikajänteellä.
Ryhmä päättää keskuudessaan raportoinnin muodosta. Tavanomaisen loppuraportin lisäksi tai
sijaan voidaan käyttää esimerkiksi esseetä tai erilaisia keskustelunavauksia kuten
mielipidekirjoituksia tai blogeja.
Kokoonpano
Puheenjohtaja:
Kari Mäkinen, arkkipiispa emeritus, Soste ry:n valtuuston puheenjohtaja
Jäsenet:
Jukka Haapakoski, toiminnanjohtaja, Työttömien Keskusjärjestö ry
Olli Kangas, ohjelmajohtaja, Strateginen tutkimus, työelämäprofessori, Turun yliopisto
Johanna Kantola, professori, sukupuolentutkimus
Jaakko Kiander, johtaja (tutkimus, tilastot ja suunnittelu), ETK
Kristiina Kumpula, pääsihteeri, SPR
Tuire Santamäki-Vuori, johtaja, THL
Päivi Topo, johtaja, Ikäinstituutti, VTT, dosentti
Sosiaali- ja terveysministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö nimeävät yhteyshenkilöt ryhmään.
Kustannukset ja rahoitus
Ryhmän kustannukset maksetaan momentilta 33.01.01 STM toimintamenot/
TY 5500 700 000 JOT yhteiset.
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