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Periaatteet
(VN periaatepäätös 2013)

Yhteiskuntapolitiikan 

valmistelun, päätöksenteon ja 

toimeenpanon tulisi perustua 

tutkittuun tietoon

Valtioneuvoston ja sen 

ministeriöiden päätöksentekoa 

tukevaa tutkimus- ja 

selvitystoimintaa vahvistetaan

Kootaan tutkimusrahoitusta 

käytettäväksi valtioneuvoston 

tekemien linjausten mukaisesti



Suunnitelmallista 

toimintaa 

Tietoa päätöksenteon, tiedolla 

johtamisen ja toimintakäytäntöjen 

tueksi

Valtioneuvoston vuosittainen 

selvitys- ja tutkimussuunnitelma 

ohjaa työtä

Hankkeilta edellytetään tulosten 

mahdollisimman laajaa hyödyn-

nettävyyttä



• Selvityksiä, ennakointeja, arviointeja ja tutkimuksia, joilla toteutetaan 
valtioneuvoston vuosittaista selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa. 

• Määräraha 10 milj.€ / v.

• Koordinaatiosta vastaa ministeriöiden yhteinen TEA-työryhmä

• Selvitys- ja tutkimusaiheissa korostetaan: 
• hyödynnettävyyttä (mahdollisimman suora kytkentä valtioneuvoston 

päätöksentekoon ja valmisteluun),

• poikkihallinnollisuutta (teema on tärkeä vähintään kahden hallinnonalan 
näkökulmasta),

• sekä ministeriöiden valmiutta ottaa tuotettu tieto politiikkavalmistelun 
käyttöön.

• Hankkeiden kesto muutamasta kuukaudesta 3 vuoteen
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• Hakijoina voivat olla korkeakoulut, tutkimuslaitokset, 
yritykset ja järjestöt tai niiden muodostamat konsortiot, 
joissa voi olla mukana myös kansainvälisiä 
organisaatioita

• Haku on jaettu teemoihin, joista vastaavat eri ministeriöt

• Ministeriöiden asiantuntijat arvioivat hakemukset ja 
esittävät valittavat hankkeet valtioneuvoston kanslialle

• Valintakriteereitä ovat relevanssi, vaikuttavuus, 
hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus
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Ketkä voivat hakea ja miten hankkeet 
arvioidaan?



• Valtioneuvoston kanslia päättää selvitysten ja tutkimusten 

hankinnasta, laatii sopimukset hanketoimijoiden kanssa, 

huolehtii maksusuorituksista ja seuraa hankkeiden 

toteutusta yhdessä hankkeille nimettyjen ohjausryhmien 

kanssa

• Selvitys- ja tutkimustoiminnan hankinnoissa sovelletaan 

kokonaiskustannusmallia

• Määräraha on täysimääräistä, omarahoitusosuutta ei 

vaadita
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Hankesuunnitelmasta toteutukseen



Hankkeilta edellytetään aktiivista 
vuorovaikutusta

• Avointa, aktiivista ja jatkuvaa 
vuoropuhelua tiedon tarvitsijoiden 
kanssa (mm. ohjausryhmä)

• Loppuraportti ja muut julkaisut, 
esim. Policy Brief -artikkelit, blogit 
ym.

• Seminaarit ja muut tapahtumat 
sekä muu viestintä ja vuorovaikutus

• Perustiedot ja tulokset 
pääsääntöisesti julkisia

• Hankkeessa syntyvien aineistojen 
toivotaan olevan myös muun 
tutkimustoiminnan käytettävissä

• Tiedonhallinnan käytännöt 
tutkimuseettisen neuvottelukunnan 
suositusten mukaisesti
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Kiitos!

Antti.Pelkonen@vnk.fi

www.tietokayttoon.fi

VN TEAS Twitterissä: @vnteas ja #tietokäyttöön



VN TEAS –valmistelu ja -päätökset


