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VNK:n tarjoamat viestinnän 
tukitoimet ja -välineet 



Selvitys- ja tutkimushankkeilta edellytetään 
aktiivista vuorovaikutusta 
• Relevanttia tietoa yhteiskunnallisen 

keskustelun ja päätöksenteon 
tueksi 

• Avointa, aktiivista ja jatkuvaa 
vuoropuhelua tiedon tarvitsijoiden 
kanssa 

• Perustiedot ja tulokset 
pääsääntöisesti julkisia 

• Hankkeessa syntyvien aineistojen 
toivotaan olevan myös muun 
tutkimustoiminnan käytettävissä 

• Tiedonhallinnan käytännöt 
tutkimuseettisen neuvottelukunnan 
suositusten mukaisesti 
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Tieto käyttöön!  
Miten tuemme hyödyntämisvuoropuhelua?  

• Selvitetään tarpeita ja tarjotaan 

ratkaisuja 

• Nostetaan tietoisuutta  tiedon 

hyödyllisyydestä päätöksenteossa 

• Kehitetään osaamista ja tarjotaan 

vertaisoppimiselle välineitä ja tilaa 

• Jaetaan parhaita käytäntöjä. Lisätään 

avoimuutta ja yhtenäistetään 

toimintatapoja 

• Ylläpidetään suoraa yhteyttä poliittisiin 

päätöksentekijöihin ja 

hallitusohjelmatyöhön  

Tietokayttoon.fi 



• VNK ylläpitää tietokayttoon.fi-verkkosivustoa 

• Sisältää perustiedot hankkeista ja määrärahojen hauista 
sekä selvitys- ja tutkimustoimintaa koskevia uutisia, 
tiedotteita, blogeja, policy briefejä 

• Hankkeiden loppuraportit julkaistaan sivustolla 

• Uutisaiheita (esim. tapahtumista, välituloksista ym.) sekä 
blogin ja policy briefin aiheita ja kirjoittajia voi ehdottaa 
sähköpostitse erityisasiantuntija Risto Alatarvaalle: 
risto.alatarvas@vnk.fi 
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Verkkosivusto tietokayttoon.fi on hanketietojen, 
uutisten ja julkaisujen foorumi 

Tietokayttoon.fi 14.2.2017 

http://tietokayttoon.fi/
mailto:risto.alatarvas@vnk.fi


Viestintä hankkeiden tuloksista 



• Hankkeet ja ohjaavat ministeriöt  vastaavat pääsääntöisesti 
hankkeiden viestinnästä 

• Esim. hankkeiden käynnistymisestä tiedottaminen sekä hankkeen 
toteuttamisen aikainen viestintä 

• Yhteistyö VNK:n kanssa->esim. tiedot hankkeista tietokayttoon.fi –
sivustolle  

• Viestinnän suunnittelun merkitys 

• Hyvää viestintää ei voi olla ilman suunnittelua 

• Sidosryhmien odotusten tunteminen ja huomioon ottaminen 
viestinnässä (odotuksiin vastaaminen) 

• Avoimuus, aktiivisuus ja vuorovaikutus 
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Hankkeiden toteuttamisen aikainen viestintä 



• Tulokset ovat lähtökohtaisesti julkisia, ellei toisin päätetä 

• Kaikista hankkeista raportoidaan yhteisessä sähköisessä 
julkaisusarjassa ”Valtioneuvoston selvitys- ja 
tutkimustoiminnan julkaisut”, tietokayttoon.fi-sivustolla 

• Käytetään valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan 
taittopohjaa ja julkaisut taitetaan yhteisen graafisen ohjeen 
mukaisesti 

• Julkaisujen mahdollisesta painatuksesta, kääntämisestä eri 
kielille, sekä taittamisesta aiheutuvat kustannukset maksaa 
hankkeen toteuttaja 
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Hankkeiden tulosten julkistaminen 



Hakemusten arviointi 



1. Sopivuus valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelman tavoitteisiin (relevanssi): on 

yhteensopiva hakuilmoituksessa ja sen liitteissä esitettyjen päätöksenteon kysymysten ja 

tietotarpeiden kanssa. Mikäli hanke-esitys saa relevanssiarvioinnissa nollan, ei hanketta arvioida enää 

muiden kriteerien osalta vaan se hylätään suoraan. 

2. Vaikuttavuus ja hyödynnettävyys: on oikea-aikaisesti hyödynnettävissä valtioneuvoston 

päätöksenteossa ja tuottaa lisäarvoa ja tiedollista hyötyä päätöksenteon ja sen valmistelun kannalta 

3. Hankkeen laatu ja toteutettavuus: hakijoiden asiantuntijuus hankkeen erityisalalla (osoitettavissa 

CV:ssä koulutuksella ja aiemmilla vastaavilla referensseillä) hankkeen yhteistyösuhteet (erityisesti 

riittävä yhteistyö tutkimuslaitosten ja yliopistojen välillä ja yhteistyö tiedon tuottajien ja hyödyntäjien 

välillä), selvitys- ja tutkimussuunnitelman selkeys ja toteuttamiskelpoisuus, käytettävissä olevien 

henkilöresurssien riittävyys ja soveltuvuus 

4. Viestintä ja tiedonhallinta: tunnistaa ja tarjoaa ratkaisuja oikea-aikaiseen ja tehokkaaseen viestintään 

ja vuorovaikutukseen, tunnistaa tiedon tarvitsijatahot ja keinot heidän tavoittamisekseen. tiedonhallinta 

noudattaa avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita 

• Arvioinnissa noudatetaan avoimuutta, syrjimättömyyttä ja tasapuolista kohtelua. Arvioinnin tulee olla 

selkeää ja läpinäkyvää. Arvioinnin sisältöä koskeviin kysymyksiin vastaavat vastuuministeriöt. 

Arvioitsijoita nimetessä tulee selvittää mahdolliset esteellisyydet.   

Arviointi (7.-17.3.) ja sen kriteerit 



Kiitos! 

Sähköposti: vnteas@vnk.fi 

Verkkosivu: tietokayttoon.fi  

Twitter: #tietokäyttöön, @vnteas 
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