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Valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan hakuilmoitus 
2015 
 
Valtioneuvoston kanslia julistaa 31.3. alkaen haettavaksi valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan 
selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahat. Haku perustuu valtioneuvoston päätöksentekoa 
tukevaan vuoden 2015 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaan (taulukko 1), sekä valtioneuvoston 
tutkimus-, ennakointi- ja arviointitoimintaa koordinoivan työryhmän määrittelemiin muihin 
tietotarpeisiin (taulukko 2). Tavoitteena on luoda perusta tutkimustiedon systemaattiselle ja laaja-
alaiselle käyttämiselle päätöksenteossa, tiedolla johtamisessa ja toimintakäytännöissä. 
 
Valtioneuvosto hyväksyi 12.3.2015 yleisistunnossaan valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan 
selvitys- ja tutkimussuunnitelman vuodelle 2015. Suunnitelmalla ohjataan selvitys- ja 
tutkimustoimintaa hallituksen valitsemille painopistealueille, jotka vastaavat hallituksen ja 
ministeriöiden tietotarpeisiin.  
 
Selvitys- ja tutkimussuunnitelma koostuu viidestä painopistealueesta ja niille valituista teemoista, 
jotka julistetaan haettavaksi tällä ilmoituksella. Kullekin painopistealueen teemalle on nimetty 
vastuuministeriö, joka vastaa hakemusten sisällöllisestä arvioinnista ja tekee esityksen 
valtioneuvoston kanslialle selvitys- ja tutkimustoiminnan valinnasta. Valtioneuvoston kanslia tekee 
päätöksen hankinnasta ja sopimuksen hankkeesta vastuussa olevan toteuttajatahon kanssa, 
huolehtii hankkeen maksusuorituksista ja hankkeen toteutuksen seurannasta yhdessä hankkeiden 
ohjausryhmien kanssa. Kokonaisuuteen liittyvät hankkeet tulee toteuttaa vuosien 2015–2017 aikana.  
Tarkempaa tietoa valtioneuvoston päätöksentekoa tukevasta selvitys- ja tutkimustoiminnasta löytyy 
osoitteesta: www.vn.fi/teas. 
 
Haut on tarkoitettu erilaisille organisaatioille, kuten korkeakouluille, tutkimuslaitoksille, yrityksille ja 
järjestöille, tai näiden muodostamille konsortioille, joissa voi olla mukana myös kansainvälisiä 
organisaatioita. Haettavaksi julistettavissa teemoissa ei myönnetä avustuksia palveluja suorittavien 
omiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. 
 
Hakeminen 
 
Haun painopistealueet, teemat ja teemojen diaarinumerot löytyvät alla olevista taulukoista 1-2. 
Tarkemmat teemakuvaukset löytyvät liitteistä 1-5 ja 6-7. 
 
Hakijoiden tulee toimittaa: 

1. Hakemus (määrämuotoinen lomake)  
2. Hankesuunnitelma 
3. Viestintä- ja hyödyntämissuunnitelma /Tiedonhallintasuunnitelma 

(määrämuotoinen lomake)  
4. Ansioluettelo, niiden henkilöiden osalta, joilla on keskeinen rooli hankkeen 

toteutuksessa 
5. Selvitys hankkeeseen liittyvistä nimenkirjoitusoikeuksista 
6. Jos kyseessä on konsortio, valtuutus muilta toteuttajatahoilta laatia hakemus 

koko konsortion puolesta. 

Tarkempi ohjeistus ja hakemuslomakkeet löytyvät osoitteesta: www.vn.fi/teas. Hakemusasiakirjoja 
ei palauteta. Hakemus ja sen liitteet toimitetaan joko suomen- tai ruotsinkielisinä. Ainoastaan 
ansioluettelot voidaan toimittaa englanninkielisinä. Hakemusasiakirjojen julkisuuteen sovelletaan 
lakia viranomaistoiminnan julkisuudesta (621/1999). Hakemus liitteineen on lähtökohtaisesti julkinen 
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asiakirja muilta osin, paitsi hakemuksen liitteeksi tuleva yksityiskohtainen hankesuunnitelma on 
lähtökohtaisesti salainen, ellei hakija toisin ilmoita tai viranomainen toisin päätä (Laki viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta (621/1999), 6. luku § 24 Salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat, kohta 
21). Mikäli hakija katsoo, että hakemuksessa liitteineen on jotain salassa pidettävää, salassa 
pidettävät tiedot on merkittävä omalle liitteelle, joka merkitään salassa pidettäväksi ja hakijan on 
ilmoitettava salassapidon peruste. Lopullisen päätöksen tiedon salassapidosta tekee valtioneuvoston 
kanslia. 
 
Päätökset käynnistettävistä selvitys- ja tutkimushankkeista pyritään tekemään kesäkuussa 2015. 
 
Hakemusasiakirjat tulee lähettää kaikkine liitteineen yhtenäisenä pdf –tiedostona ja ensisijaisesti 
sähköisesti 8.5.2015 klo 15 mennessä osoitteeseen: vnteas@vnk.fi. Jos sähköinen toimitus ei 
ole mahdollista, hakemus toimitetaan paperiversiona osoitteeseen:  Valtioneuvoston kanslia, PL 23, 
00023 Valtioneuvosto(käyntiosoite: Ritarikatu 2 B, Helsinki). 
 
HUOM! Sähköpostin asiakohtakenttään (kirjekuoreen) tulee merkitä hankkeen diaarinumero (ks. 
taulukko alla) sekä hankkeen vastuullisen johtajan nimi ja sähköpostiosoite. Määräajan jälkeen 
saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon. 
 
Lisätietoa hankkeiden arviointiin, määrärahan käyttötarkoitukseen, toimitettaviin 
hakemusasiakirjoihin jne. löytyy hakuohjeistuksesta osoitteesta: www.vn.fi/teas. Mikäli 
hakemusasiakirjoista ei löydy vastausta hakijan kysymykseen, voi hakija lähettää 15.4.2015 
mennessä mahdolliset kysymyksensä osoitteeseen vnteas@vnk.fi. Vastaukset kaikkiin määräaikaan 
mennessä saapuneisiin kysymyksiin julkaistaan 23.4.2015 mennessä osoitteessa: www.vn.fi/teas. 
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Taulukko 1: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelmassa 2015 määritellyt 
tietotarpeet 

Painopistealue Teema & diaarinumero 

Vastuu-

ministeriö 

Haettava 

määräraha € 

1. Suomen kilpailukyvyn 
edistäminen ja työ 

1.1. Millaiset ovat EU2030-linjausten 

vaikutukset Suomen kilpailukykyyn eri 

sektoreilla ja mitkä ovat mahdolliset ristiriidat? 

VNK/388/48/2015 

TEM 150 000 

1.2. Miten taloudellisia ohjauskeinoja ja 

rahoitusmekanismeja voidaan kehittää 

kestävän kasvun elementtien ja tuottavan 

yritystoiminnan yhdistämiseksi? 

1) Verotuksen vaikutus investointeihin ja 

tuottavuuteen VNK/389/48/2015 

2) Energiaverotus VNK/390/48/2015 

3) Biotalouden tukirakenne ja sääntely 

VNK/391/48/2015 

4) Start up – yritysten kasvun ajurit ja 

pullonkaulat VNK/392/48/2015 

 
1) VM 

2) VM 
3) MMM 

4) TEM 

 
1) 100 000 

2) 100 000 
3) 200 000 

4) 200 000 

1.3. Miten tuemme kiertotaloutta edistäviä 

ratkaisuja Suomessa? VNK/393/48/2015 

YM 250 000 

1.4. Millaisia ovat tärkeimmät toimet työurien 
pidentämiseksi ja työllisyysasteen 

nostamiseksi? VNK/394/48/2015 

STM 300 000 

1.5. Miten massadataa pystytään 

hyödyntämään täysimääräisesti liiketoiminnan 

ja toimintatapojen uudistamiseksi? 
VNK/395/48/2015 

LVM 150 000 

1.6. Miten saadaan digitaaliset 

palveluekosysteemit ja alustat Suomen 
menestystekijäksi? VNK/396/48/2015 

TEM 200 000 

1.7. Osaamisen hyödyntämisen ohjauskeinot: 

miten varmistetaan tutkimus- ja kehittämistyön 
julkisten voimavarojen tehokkaampi 

kohdentaminen? VNK/397/48/2015 

OKM 200 000 

1.8. Mitä digitalisaation edellyttämää 

osaamista tarvitaan tulevaisuudessa? 

VNK/398/48/2015 

OKM 200 000 
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2. Julkisen sektorin tuottavuus 

ja rakenteellinen 
uudistaminen 

2.1. Miten julkisen palvelutuotannon 

tuottavuutta ja vaikuttavuutta voidaan 
parantaa sosiaali- ja terveyspalveluja 

uudistettaessa?  

1) Miten sosiaali- ja terveyspalveluiden 
tarve tulee muuttumaan alueellisesti 

väestön keskittyessä ja ikääntyessä? 
VNK/399/48/2015 

2) Mitkä toimintamallit lisäävät lasten, 
nuorten ja perheiden palveluiden 

kustannustehokkuutta eri 

organisaatioissa? 
VNK/400/48/2015 

3) Mitkä ovat uusia toimintamalleja 
iäkkäiden palveluissa? 

VNK/401/48/2015 

STM 1) 150 000 

2) 230 000 
3) 170 000 

 

2.2. Miten sähköisiä palveluita 
käyttöönottamalla tuetaan sosiaali- ja 

terveydenhuollon uusien palveluiden 
tuottamismalleja ja toiminnan muutosta? 

VNK/403/48/2015 

STM 

 

150 000 

 

3. Terveellinen rakentaminen 
ja yhdyskuntasuunnittelu 

 

 
 

3.1. Miten eri hallinnonalojen yhteistyöllä 
edistetään kustannustehokasta, terveellistä ja 

turvallista rakentamista? VNK/404/48/2015 

STM 250 000 

3.2. Kustannustehokasta ympäristön- ja 
terveydensuojelua sekä laadukkaan 

rakentamisen palveluja yhdeltä luukulta lähellä 
kuntalaista - miten hajanainen hallinto 

yhdistetään? VNK/405/48/2015 

YM  150 000 

3.3. Hyvä elinympäristö ja yhdyskuntarakenne 
maankäyttöä, asumista, liikennettä, palveluja 

ja elinkeinoja yhteen sovittamalla 

VNK/406/48/2015 

YM 300 000 

  



 

5(6) 
 

4. Yhteiskunnan 

kokonaisturvallisuus 
muuttuvassa 

toimintaympäristössä 

  

4.1. Miten kokonaisturvallisuuden malli 

kykenee parhaiten toimimaan menestyksen ja 
hyvinvoinnin mahdollistajana sekä vastaamaan 

uudentyyppisiin uhkiin? VNK/407/48/2015 

PLM 400 000 

4.2. Miten varmistamme 
kokonaisturvallisuuden kannalta kriittisen 

infrastruktuurin toimivuuden kaikissa 
olosuhteissa? VNK/408/48/2015 

TEM 300 000 

4.3. Mitkä tekijät keskeisimmin vaikuttavat 

suomalaisen yhteiskunnan sosiaaliseen ja 
arvokehitykseen kokonaisturvallisuuden 

kannalta? VNK/409/48/2015 

SM 300 000 

 

4.4. Miten takaamme Suomen vahvan 
kansainvälisen aseman ja toimintaedellytykset 

muuttuvassa globaalissa toimintaympäristössä? 
VNK/410/48/2015 

UM 300 000 

4.5. Miten sopeudutaan ilmastonmuutokseen 

lyhyellä aikavälillä ja parannetaan sään ääri-
ilmiöihin liittyvien riskien hallintaa ja arviointia? 

VNK/411/48/2015 

MMM 350 000  

4.6. Miten parannetaan arktisen alueen meri- 
ja ympäristöturvallisuutta? 

1) Mitä toimenpiteitä kansainvälisen 
merenkulkujärjestön (IMO) 

polaarikoodin toimeenpaneminen vaatii 

Suomessa vv. 2015–2017 
meriturvallisuuden parantamiseksi ja 

ympäristön suojelemiseksi? 
VNK/412/48/2015 

2) Mitkä ovat merkittävät 

ympäristömyrkkykysymykset Suomen 
pohjoisilla alueilla? 

VNK/413/48/2015 

LVM 
 

1) 100 000 

2) 100 000 
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5. Parempi päätöksenteon 

tietopohjan kokonaiskuva 

5.1. Millaisia välineitä ja toimintamalleja 

tarvitaan julkisen sektorin kokonaisvaltaiseen 
tiedolla johtamiseen? 

1) Millaisilla välineillä ja toimintatavoilla 

tuetaan kokonaisvaltaista tiedolla 
johtamista ja tutkimusaineistojen 

parempaa hyödyntämistä 
päätöksenteossa? 

VNK/414/48/2015 
2) Mitä yhtenäiset sähköiset palvelut ja 

tietomallit edellyttävät palvellakseen 

tiedolla johtamista yhteiskunnan eri 
sektoreilla? VNK/415/48/2015 

VNK 1) 150 000 

2) 150 000 

YHTEENSÄ 5 600 000 

 
 

Taulukko 2: TEA-työryhmän määrittelemät muut tietotarpeet 

Teema & diaarinumero 

Vastuu-

ministeriö 

Haettava 

määräraha € 

Vaikuttavampi valtioneuvosto: 

1) Miten edistää hallituksen ja eduskunnan välistä tulevaisuusdialogia? 
VNK/482/48/2015 

2) Millainen on päätöksenteon työnjako valtioneuvostossa? 

VNK/483/48/2015 

VNK 1) 20 000 

2) 50 000 

Miten kunnallisten palvelujen järjestämistä ja tuottamista haittaava säätely 

voitaisiin purkaa? VNK/484/48/2015 
VM 150 000 

YHTEENSÄ 220 000 

 

Liitteet: 
1. Suomen kilpailukyvyn edistäminen ja työ 
2. Julkisen sektorin tuottavuus ja rakenteellinen uudistaminen 
3. Terveellinen rakentaminen ja yhdyskuntasuunnittelu 
4. Yhteiskunnan kokonaisturvallisuus muuttuvassa toimintaympäristössä 
5. Parempi päätöksenteon tietopohjan kokonaiskuva 
6. Vaikuttavampi valtioneuvosto 
7. Kunnallisten palvelujen järjestämistä ja tuottamista haittaavan säätelyn purkaminen 


