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Valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan hakuilmoitus
2016

Valtioneuvoston kanslia julistaa 7.12.2015 alkaen haettavaksi valtioneuvoston päätöksentekoa tuke-
van selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahat. Haku perustuu valtioneuvoston päätöksentekoa tu-
kevaan vuoden 2016 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaan (taulukko 1). Tavoitteena on luoda perusta
tutkimustiedon systemaattiselle ja laaja-alaiselle käyttämiselle päätöksenteossa, tiedolla johtamises-
sa ja toimintakäytännöissä.

Valtioneuvosto hyväksyi 3.12.2015 yleisistunnossaan valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvi-
tys- ja tutkimussuunnitelman vuodelle 2016. Suunnitelmalla ohjataan selvitys- ja tutkimustoimintaa
hallituksen valitsemille painopistealueille.

Selvitys- ja tutkimussuunnitelma koostuu kahdeksasta osakokonaisuudesta (painopistealueet 1-5,
reformit, hallituksen kivijalkahankkeet ja muut tietotarpeet) ja niille valituista teemoista, jotka julis-
tetaan haettavaksi tällä ilmoituksella. Selvitys- /tutkimusteemojen numerointi noudattaa strategisen
hallitusohjelman toimeenpanosuunnitelman numerointia. Kullekin teemalle on nimetty vastuuminis-
teriö, joka vastaa hakemusten sisällöllisestä arvioinnista ja tekee esityksen valtioneuvoston kanslialle
selvitys- ja tutkimustoiminnan valinnasta. Hankkeiden valintakriteereinä ovat relevanssi, vaikutta-
vuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus. Valtioneuvoston kanslia tekee päätöksen hankinnas-
ta ja sopimuksen hankkeesta vastuussa olevan toteuttajatahon kanssa, huolehtii hankkeen maksu-
suorituksista ja hankkeen toteutuksen seurannasta yhdessä hankkeiden ohjausryhmien kanssa. Ko-
konaisuuteen liittyvät hankkeet tulee toteuttaa vuosien 2016–2018 aikana. Tarkempaa tietoa valtio-
neuvoston 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 orga-
nisaatioita. Haettavaksi julistettavissa teemoissa ei myönnetä avustuksia palveluja suorittavien omiin
tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.

Hakeminen

Haun painopistealueet, teemat ja teemojen diaarinumerot löytyvät alla olevasta taulukosta 1. Tar-
kemmat teemakuvaukset löytyvät liitteistä 1-8.

Hakijoiden tulee toimittaa:
1. Hakemus (määrämuotoinen lomake)
2. Hankesuunnitelma
3. Viestintä- ja hyödyntämissuunnitelma /Tiedonhallintasuunnitelma (määrämuotoi-

nen lomake)
4. Ansioluettelo, niiden henkilöiden osalta, joilla on keskeinen rooli hankkeen toteu-

tuksessa
5. Jos kyseessä on konsortio, valtuutus muilta toteuttajatahoilta laatia hakemus ko-

ko 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 han-
kesuunnitelmat ja ansioluettelot voidaan toimittaa englanninkielisinä. Hakemusasiakirjojen julkisuu-
teen sovelletaan lakia viranomaistoiminnan julkisuudesta (621/1999). Hakemus liitteineen on lähtö-
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kohtaisesti julkinen asiakirja muilta osin, paitsi hakemuksen liitteeksi tuleva yksityiskohtainen hanke-
suunnitelma on lähtökohtaisesti salainen, ellei hakija toisin ilmoita tai viranomainen toisin päätä (La-
ki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999), 6. luku § 24 Salassa pidettävät viranomaisen
asiakirjat, kohta 21). Mikäli hakija katsoo, että hakemuksessa liitteineen on jotain salassa pidettä-
vää, salassa pidettävät tiedot on merkittävä omalle liitteelle, joka merkitään salassa pidettäväksi ja
hakijan on ilmoitettava salassapidon peruste. Lopullisen päätöksen tiedon salassapidosta tekee val-
tioneuvoston kanslia.

Hakemusasiakirjojen lähettämisessä noudatetaan lakia sähköisestä asioinnista viranomais-
toiminnassa, jonka mukaan viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täyden-
tää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai
eheyttä ole syytä epäillä (24.1.2003/13, 3. luku § 9 Kirjallisen muodon ja allekirjoitusvaatimuksen
täyttyminen).

Päätökset selvitys- ja tutkimustoiminnan hankinnoista pyritään tekemään maaliskuuhun 2016 men-
nessä.

Hakemuslomake liitteineen tulee toimittaa valtioneuvoston kansliaan osoitteeseen vnteas@vnk.fi
ensisijaisesti sähköisesti 18.1.2016 klo 14.00 mennessä. Hakemuslomake ja viestintä- ja
hyödyntämissuunnitelma/Tiedonhallintasuunnitelmalomake tulee toimittaa erillisinä sähköisinä liite-
tiedostoina. Muut hakemuksen liitteet pyydetään toimittamaan yhtenä yhtenäisenä pdf -tiedostona.
Mikäli sähköinen toimitus ei ole mahdollista, hakemuksen voi toimittaa 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 organisaatio. Määräajan jälkeen saapunei-
ta hakemuksia ei oteta huomioon.

Lisätietoa hankkeiden arviointiin, määrärahan käyttötarkoitukseen, toimitettaviin hakemusasiakirjoi-
hin jne. löytyy hakuohjeistuksesta osoitteesta: www.vn.fi/teas.

mailto:vnteas@vnk.fi
http://www.vn.fi/teas
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PAINOPISTEALUE 1. TYÖLLISYYS JA KILPAILUKYKY
KÄRKIHANKE SELVITYS-/TUTKIMUSTEEMA VAS-

TUU-
MINIS-
TERIÖ

MUUT
MINIS-
TERIÖT

KUSTAN-
NUSAR-
VIO (€)

1.1 Kilpailukyvyn
vahvistaminen
elinkeinoelämän
ja yrittäjyyden
edellytyksiä pa-
rantamalla

1.1.1 Miten Team Finland -toimintaa
kehitetään vaikuttavammaksi ja asiakas-
lähtöisemmäksi?
VNK/1983/48/2015

VNK UM, OKM,
MMM,
LVM,
TEM, YM

150 000

1.1.2 Millaisia toimia digitalisaation aihe-
uttama yhteiskuntaa läpileikkaava raken-
nemuutos edellyttää kilpailukyvyn, työlli-
syyden ja alueiden elinvoimaisuuden
vahvistamiseksi?
VNK/1984/48/2015

TEM OKM,
LVM, STM

100 000

1.1.3 Miten toiminnalliset alueet ja po-
tentiaaliset kasvuvyöhykkeet määrittyvät
ja miten niiden kehittäminen sovitetaan
muun alueellisen kehittämisen ja alue-
suunnittelun kokonaisuuteen?
VNK/1985/48/2015

TEM OKM,
MMM,
LVM, YM

80 000

1.1.4 Miten cleantech-strategia ja biota-
lousstrategia ovat toteutuneet ja miten
pitäisi jatkossa edistää biotalouden ja
puhtaiden ratkaisujen läpimurtoa?
VNK/1986/48/2015

TEM MMM,
LVM, YM

200 000

1.2 Työn vas-
taanottamista
estäviä kannus-
tinloukkuja pure-
taan ja raken-
teellista työttö-
myyttä alenne-
taan

1.2.1 Millainen osallistavan sosiaalitur-
van malli mahdollistaa työllistymisen
edistämisen ja rakenteellisen työttömyy-
den alentamisen?
VNK/1988/48/2015

TEM VM, STM 100 000

1.4 Työvoimahal-
linnon uudista-
minen työllisty-
mistä tukevaksi

1.4.1 Mikä on työvoimapolitiikan vaikut-
tavuus pitkän aikavälin työllistymiseen?
VNK/1989/48/2015

TEM VM, OKM 200 000
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PAINOPISTEALUE 2. OSAAMINEN JA KOULUTUS

PAINOPISTEALUE 3. HYVINVOINTI JA TERVEYS

KÄRKIHANKE SELVITYS-/TUTKIMUSTEEMA VAS-
TUU-
MINIS-
TERIÖ

MUUT
MINIS-
TERIÖT

KUSTAN-
NUSAR-
VIO (€)

2.1 Uudet oppi-
misympäristöt ja
digitaaliset ma-
teriaalit perus-
kouluihin

2.1.1 Millainen on digitaalisen pedago-
giikan, uusien oppimismateriaalien ja
oppimisympäristöjen nykyinen tila ja mil-
laiset ovat niiden kehittämisvalmiudet?
VNK/1990/48/2015

OKM VM 150 000

2.2 Toisen asteen
ammatillisen
koulutuksen re-
formi

2.2.1 Miten ammatillisen koulutuksen
reformin toimenpiteet tukevat ammatilli-
sen koulutuksen osaamisperusteisuuden
ja asiakaslähtöisyyden vahvistamista
sekä toiminnan tehokkuuden lisäämistä?
VNK/1991/48/2015

OKM VM, TEM 150 000

2.3 Nopeutetaan
siirtymistä työ-
elämään

2.3.1 Ovatko vuosina 2010–2015 toteu-
tetut korkeakoulujen opiskelijavalintojen
uudistukset nopeuttaneet korkeakoului-
hin siirtymistä ja vaikuttaneet opinnoissa
etenemiseen?
VNK/1992/48/2015

OKM TEM 200 000

2.5 Vahvistetaan
korkeakoulujen
ja elinkeinoelä-
män yhteistyötä
innovaatioiden
kaupallistami-
seksi

2.5.1 Miten elinkeinoelämän, korkeakou-
lujen ja tutkimuslaitosten yhteistyötä
sekä niiden toimintaedellytyksiä paranne-
taan?
VNK/1993/48/2015

TEM VNK, SM,
PLM,
OKM,
LVM,
STM, YM

260 000

KÄRKIHANKE SELVITYS-/TUTKIMUSTEEMA VAS-
TUU-
MINIS-
TERIÖ

MUUT
MINIS-
TERIÖT

KUSTAN-
NUSAR-
VIO (€)

3.3 Lapsi- ja per-
hepalvelujen
muutosohjelma

3.3.1 Miten eri maissa lasten ja nuorten
terveyttä ja hyvinvointia edistävät palve-
lut tuotetaan eri hallintokuntien kuten
sosiaali-, terveys- ja koulutoimen yhteis-
työllä?
VNK/1995/48/2015

STM OM 100 000

3.4 Kehitetään
ikäihmisten koti-
hoitoa ja vahvis-
tetaan kaiken
ikäisten omais-
hoitoa

3.4.1 Miten ikääntyneiden hyvinvointia
ja yhteisöllisyyttä voidaan vahvistaa
asumisessa ja asuinalueilla?
VNK/1996/48/2015

YM SM, OKM,
LVM,
TEM, STM

250 000

3.4.2 Millaisia tukitoimia omaishoitajat
tarvitsevat selviytyäkseen omaishoitajan
tehtävässä? VNK/1997/48/2015

STM VM 150 000
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PAINOPISTEALUE 4. BIOTALOUS JA PUHTAAT RATKAISUT

3.5 Osatyö-
kykyisille väyliä
työhön

3.5.1 Miten vammaisten yrittäjyyttä voi-
daan edistää?
VNK/1998/48/2015

STM OKM,
TEM

150 000

KÄRKIHANKE SELVITYS-/TUTKIMUSTEEMA VAS-
TUU-
MINIS
TERIÖ

MUUT
MINIS-
TERIÖT

KUSTAN-
NUSAR-
VIO (€)

4.1 Hiilettö-
mään, puhtaa-
seen, uusiutu-
vaan energiaan
kustannuste-
hokkaasti

4.1.1 Millä energiapolitiikan ja eri sekto-
rien toimilla saavutamme EU:n 2030
energia- ja ilmastopaketin tavoitteet?
VNK/1999/48/2015

TEM VNK, VM,
MMM,
LVM, YM

1 000 000

4.1.2 Miten kansainvälisen ilmastosopi-
muksen velvoitteisiin tulee varautua
Suomessa?
VNK/2000/48/2015

YM VNK, VM,
MMM,
LVM,
TEM

150 000

4.3 Kiertotalou-
den läpimurto,
vesistöt kuntoon

4.3.1 Miten Suomi saavuttaa kierrätys-
ja materiaalihyödyntämisen tavoitteet?
VNK/2001/48/2015

YM MMM 150 000

4.3.2 Mitkä ovat toimivimmat mallityö-
kalut ravinteiden kierrätyksen ja vesistö-
vaikutusten hallintaan?
VNK/2002/48/2015

YM MMM 250 000

4.3.3 Mitkä pilaantuneiden maa-
alueiden riskinhallintakeinot ovat kus-
tannustehokkaita ja edistävät kestävää
kiertotaloutta?
VNK/2003/48/2015

YM PLM,
MMM,
LVM,
TEM,
STM

100 000

4.4 Suomalainen
ruoantuotanto
kannattavaksi,
kauppatase ja
sininen biotalous
nousuun

4.4.1 Mitkä ovat suomalaisen elintarvi-
keketjun kustannuskilpailukykyyn ja
tuottavuuteen vaikuttavat tärkeimmät
tekijät sekä kansainvälinen kilpailuase-
ma?
VNK/2004/48/2015

TEM OKM,
MMM,
LVM,
STM, YM

200 000

4.4.2 Miten lainsäädännön kehittämisel-
lä saadaan ruokahävikkiä vähennettyä?
VNK/2005/48/2015

MMM OKM,
LVM,
TEM,
STM, YM

100 000

4.4.3 Miten digitalisaatiolla edistetään
ruokaketjun kehittämistä?
VNK/2006/48/2015

MMM TEM, YM 100 000

4.4.4 Miten ympäristölupakäytäntöjä
voisi uudistaa vesiviljelytoiminnan kestä-
vän kasvun vauhdittamiseksi?
VNK/2007/48/2015

MMM TEM, YM 200 000
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PAINOPISTEALUE 5. DIGITALISAATIO, KOKEILUT JA NORMIEN PURKAMINEN

4.4.5 Miten kotimaisen kalan sisältämi-
en ympäristöperäisten haitta-aineiden
pitoisuudet ovat muuttuneet ja miltä
kehitys näyttää tulevaisuudessa – voi-
daanko suomalaisen kalan kilpailukykyä
ruokana ja rehuna parantaa puhtauteen
perustuen?
VNK/2008/48/2015

MMM STM, YM 200 000

4.5 Luontopoli-
tiikkaa luotta-
muksella ja rei-
luin keinoin

4.5.1 Mitkä ovat metsien ja vesialueiden
kestävän virkistys- ja matkailukäytön
talous- ja hyvinvointivaikutukset, kas-
vunäkymät sekä uudet innovaatiot ja
liiketoimintamahdollisuudet?
VNK/2009/48/2015

TEM MMM,
STM, YM

300 000

4.5.2 Mitä innovatiivisia ja kustannuste-
hokkaita ympäristövirtaaman tavoitteet
huomioon ottavia ratkaisuja ja toiminta-
tapoja voidaan ottaa käyttöön vaeltavien
ja uhanalaisten kalakantojen elvyttämi-
seksi rakennetuissa vesissä aiheuttamat-
ta kohtuutonta haittaa vesivoimatuotan-
non edellytyksille?
VNK/2010/48/2015

MMM YM 150 000

4.5.3 Mikä on merkittävimpien haitallis-
ten vieraslajien levinneisyys, millaiset
ovat kyseisiin lajeihin liittyvät riskit ja
miten vieraslajien torjuntatoimenpiteet
kannattaa priorisoida Suomessa?
VNK/2011/48/2015

MMM LVM, YM 175 000

4.5.4 Saavuttaako Suomi osaltaan kan-
sainvälisesti sovitun tavoitteen pysäyttää
luonnon monimuotoisuuden häviäminen
vuoteen 2020 mennessä?
VNK/2012/48/2015

YM MMM,
LVM,
TEM

150 000

KÄRKIHANKE SELVITYS-/TUTKIMUSTEEMA VAS-
TUU-
MINIS-
TERIÖ

MUUT
MINIS-
TERIÖT

KUSTAN-
NUSAR-
VIO (€)

5.1 Digitalisoi-
daan julkiset
palvelut

5.1.1 Mitkä ovat digitalisaation vaikutuk-
set tuottavuuteen julkisessa hallinnossa
ja mitkä ovat julkisen hallinnon keinot
luoda mahdollisuuksia uudelle liiketoi-
minnalle?
VNK/2013/48/2015

VM VNK, UM,
OM, SM,
PLM,
OKM,
MMM,
LVM,
TEM,
STM, YM

150 000
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5.1.2 Miten avoimen datan ja keskeisten
julkisen hallinnon perustietovarantojen
tietojen hyödyntämistä ja vaikuttavuutta
edistetään kustannustehokkaasti?
VNK/2014/48/2015

VM VNK, UM,
OM, SM,
PLM,
OKM,
MMM,
LVM,
TEM,
STM, YM

150 000

5.2 Rakennetaan
digitaalisen liike-
toiminnan kas-
vuympäristö

5.2.1 Miten maaseudun palveluja on
mahdollista kehittää ja monipuolistaa
digitalisaatiota ja kokeiluja hyödyntämäl-
lä?
VNK/2015/48/2015

LVM OKM,
MMM,
TEM,
STM, YM

250 000

5.2.2 Miten parannetaan digitaalisten
hyödykkeiden ja liiketoimintamallien luo-
tettavuutta?
VNK/2016/48/2015

LVM VM, TEM,
YM

100 000

5.2.3 Millaisia vaikutuksia robotisaatiolla
ja automatisaatiolla on Suomen kansan-
talouteen ja millaisia edistämistoimia
tarvitaan?
VNK/2017/48/2015

TEM SM, PLM,
OKM,LVM,
STM, YM

150 000

5.3 Sujuvoite-
taan säädöksiä

5.3.1 Mitkä ovat EU-lainsäädännön täy-
täntöönpanon haasteet?
VNK/2018/48/2015

OM VNK,
TEM, YM

100 000

5.3.2 Mitkä ovat tietosuoja-asetuksesta
johtuvat muutostarpeet kansalliseen lain-
säädäntöön?
VNK/2042/48/2015

OM VNK,
LVM,
TEM, STM

100 000

5.3.3 Mitkä ovat purkavan lisärakenta-
misen helpottamisen vaihtoehdot ja vai-
kutukset?
VNK/2019/48/2015

OM YM 100 000

5.3.4 Sääntelytaakan arviointi – koko-
naisarviointi säädösten sujuvoittamisen
taustaksi
VNK/2020/48/2015

VNK UM, OM,
SM, PLM,
VM, OKM,
MMM,
LVM,
TEM,
STM, YM

300 000
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6. REFORMIT

KÄRKIHANKE SELVITYS-/TUTKIMUSTEEMA VAS-
TUU-
MINIS-
TERIÖ

MUUT
MINIS-
TERIÖT

KUSTAN-
NUSAR-
VIO (€)

6.1 Sosiaali- ja
terveydenhuollon
uudistus

6.1.1 Sote-uudistuksen ja itsehallinto-
alueiden muodostamisen tukemista kos-
kevat selvitykset
VNK/2021/48/2015

STM VM, OKM 300 000

6.1.2 Mikä mittaristo tukee uusien itse-
hallintoalueiden strategista ja operatiivis-
ta sote-johtamista?
VNK/2022/48/2015

STM VM 200 000

6.1.3 Mitkä ovat sote-palveluiden ja
asiakastietojärjestelmien integraation
taloudelliset vaikutukset sekä vaikutukset
palvelujen laatuun ja vaikuttavuuteen?
VNK/2023/48/2015

STM VM 100 000

6.1.4 Miten sisäistä työnjakoa ja henki-
löstön osaamisresurssien käyttöä uudis-
tetaan
sosiaali- ja terveydenhuollossa kustan-
nustehokkuuden ja tuottavuuden lisää-
miseksi?
VNK/2024/48/2015

STM VM 100 000

6.2 Kuntien kus-
tannusten karsi-
minen tehtäviä ja
velvoitteita vä-
hentämällä

6.2.1 Mitkä ovat uuden varhaiskasvatus-
lain kokonaisvaikutukset?
VNK/2025/48/2015

OKM VM, STM 150 000

6.2.2 Miten sosiaali- ja terveyspalvelujen
valvontaa ja sen vaikuttavuutta voidaan
parantaa ottamalla käyttöön uusia kus-
tannustehokkaampia toimintatapoja?
VNK/2026/48/2015

STM VM 150 000

6.4 Aluehallinnon
uudistaminen

6.4.1 Miten aluejärjestelmä sekä ELY-
keskusten ja TE-toimistojen palveluiden
asiakaslähtöisyys, kustannustehokkuus ja
yhteiskunnallinen vaikuttavuus huomioi-
daan kaavaillussa aluehallintouudistuk-
sessa?
VNK/2027/48/2015

TEM SM, VM,
OKM,
MMM,
LVM, YM

150 000



	

9(10)	
	

7. HALLITUKSEN KESKEISET KIVIJALKAHANKKEET

KÄRKIHANKE SELVITYS-/TUTKIMUSTEEMA VAS-
TUU-
MINIS-
TERIÖ

MUUT
MINIS-
TERIÖT

KUSTAN-
NUSAR-
VIO (€)

7.1 Ulko- ja tur-
vallisuuspoliitti-
nen selonteko

7.1.1 Miten globaalin ja alueellisen toi-
mintaympäristömme muutokset määrit-
tävät suomalaisen yhteiskunnan toimin-
ta- ja kilpailukykyä?
VNK/2028/48/2015

UM VNK, SM,
PLM, TEM

260 000

7.2 Kansainväli-
sen kestävän ke-
hityksen toimin-
taohjelman kan-
sallinen suunni-
telma

7.2.1 Millainen on Suomen valmius to-
teuttaa YK:n kestävän kehityksen toimin-
taohjelmaa?
VNK/2029/48/2015

VNK UM, YM 50 000

7.4 Puolustusse-
lonteko

7.4.1 Miten kokonaismaanpuolustuksen
konsepti ja lainsäädäntö ovat kehittyneet
Pohjois-Euroopassa?
VNK/2030/48/2015

PLM UM, SM 60 000

7.4.2 Mitä Suomessa tehty viimeaikainen
tutkimus kertoo Venäjän kehitystrendeis-
tä ja miten kehityskulut vaikuttavat
Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen
asemaan ja puolustuspoliittisiin kysymyk-
siin?
VNK/2031/48/2015

PLM UM, SM 90 000

7.6 Arktisen stra-
tegian päivitys

7.6.1 Minkälainen on Arktisen alueen
poliittis-taloudellinen tilanne erityisesti
arktisen neuvoston Suomen puheenjoh-
tajuuskaudelle (2017–19) asettamien
teemojen lähtökohdista?
VNK/2032/48/2015

UM VNK, PLM,
OKM,
MMM,
LVM,
TEM, YM

180 000

7.6.2 Mitkä ovat Suomen arktisen osaa-
misen tuotteistamisen, kaupallistamisen,
viennin ja näkyvyyden lisäämisen esteet,
instrumentit ja kannustimet?
VNK/2033/48/2015

LVM VNK, UM,
SM, PLM,
OKM,
MMM,
TEM, YM

100 000

7.9 Oikeudenhoi-
don uudistamis-
ohjelman toi-
meenpano mm.
käräjäoikeuksien
rakenneuudistus,
korkeimpien oi-
keuksien yhdis-
täminen, tuomio-
istuinvirasto

7.9.1 Vaikuttavatko rike- ja päiväsakko-
jen korotukset liikenneturvallisuuteen?
VNK/2034/48/2015

OM LVM 80 000



	

10(10)	
	

8. MUUT

SELVITYS-/TUTKIMUSTEEMA VAS-
TUU-
MINIS-
TERIÖ

MUUT
MINIS-
TERIÖT

KUSTAN-
NUSAR-
VIO (€)

8.1 Miten varmistetaan hallittu maahantulo, tehokas turva-
paikkaprosessi ja hyvä kotouttaminen kaikissa olosuhteissa?
VNK/2037/48/2015

SM VNK, UM,
OM, PLM,
OKM,
LVM,
TEM, YM

300 000

8.2 Mikä on ollut Suomessa kansainvälisellä rahoituksella to-
teutetun tutkimustoiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus?
VNK/2038/48/2015

TEM VNK, PLM,
OKM,
LVM,
STM, YM

100 000

8.3 Kuinka innovatiivisia julkisia hankintoja ja niiden potenti-
aalia voidaan hyödyntää yhteiskunnallisten tavoitteiden ja yri-
tysten uudistumisen välineinä?
VNK/2039/48/2015

TEM VNK, UM,
OM, SM,
PLM, VM,
OKM,
MMM,
LVM,
STM, YM

200 000

8.4 Mitä oppeja kansainväliset kokemukset antavat alkupe-
räiskansa-asioista?
VNK/2040/48/2015

OM UM, OKM,
MMM

165 000

Yhteensä 9,6 milj. €


