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Ohjelma

• Erityisasiantuntija Risto Alatarvas (VNK) esittelee lyhyesti 

valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan 

hakukäytänteitä

• Erityisasiantuntija Sami Pirkkala (VNK) esittelee 

hakuteeman tavoitteet

• Kysymyksiä ja vastauksia eri osuuksiin

• Kysymyksiä etänä: screen.io/vnteas
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Tieto käyttöön!
Valtioneuvoston selvitys- ja 
tutkimustoiminta (TEAS)



Suunnitelmallista 

toimintaa 

Tietoa päätöksenteon, tiedolla 

johtamisen ja toimintakäytäntöjen 

tueksi

Valtioneuvoston vuosittainen 

selvitys- ja tutkimussuunnitelma 

ohjaa työtä

Hankkeilta edellytetään tulosten 

mahdollisimman laajaa hyödyn-

nettävyyttä



• Hakijoina voivat olla korkeakoulut, tutkimuslaitokset, 

yritykset ja järjestöt tai niiden muodostamat konsortiot, 

joissa voi olla mukana myös kansainvälisiä 

organisaatioita.

• Hankkeen päätoteuttajalla on oikeus käyttää palvelun 

tuottamisessa myös alihankkijoita (ostopalvelut).
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Ketkä voivat hakea



• Konsortiosta vastaava taho (päätoteuttaja) vastaa koko hankkeen 
toteutumisesta suunnitelman mukaisesti.

• Konsortion osapuolet vastaavat kuitenkin kukin oman tutkimus- ja 
selvitystyönsä sisällöllisestä oikeellisuudesta.

• Ennen kuin koordinaatiosta vastaava taho ja valtioneuvoston kanslia 
tekevät sopimuksen, tulee konsortio-osapuolten tehdä 
konsortiosopimus.

• Hankkeen päätoteuttaja vastaa hankkeen rahaliikenteestä ja 
taloushallinnosta konsortiosopimuksessa sovitulla tavalla.

• Konsortiohankkeissa tulee huomioida mahdollisen konsortio-
osapuolen hankkeen päätoteuttajalta laskutettavat arvonlisäverot, 
vaikka niitä ei suoraan valtioneuvoston kanslialta laskuteta.
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Konsortiot



• Päätoteuttaja vastaa käyttämänsä alihankkijan osuudesta 

kuten omastaan sekä vastaa siitä, että alihankkija 

noudattaa omalta osaltaan hankintasopimuksen mukaisia 

velvoitteita.

• Käytettävät alihankkijat ja alihankkijoiden työosuudet 

tulee nimetä ja eritellä hankesuunnitelmassa.

• Alihankinnan ollessa kyseessä valtioneuvoston kanslia ei 

edellytä konsortiosopimuksen laatimista.
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Alihankinta



• Ministeriöiden asiantuntijat arvioivat hakemukset ja esittävät 
valittavat hankkeet valtioneuvoston kanslialle.

• Valintakriteereitä ovat:

• Sopivuus valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelman tavoitteisiin

• Vaikuttavuus ja hyödynnettävyys

• Hankkeen laatu ja toteutettavuus

• Viestintä ja tiedonhallinta

• Tilanteessa, jossa kaksi hakemusta saa samanarvoiset pisteet, 
toteutettavaksi valitaan se hanke, jonka relevanssin ja hankkeen 
laadun ja toteutettavuuden yhteispisteet ovat korkeammat.
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Miten hakemukset arvioidaan



• Valtioneuvoston kanslia päättää selvitysten ja tutkimusten hankinnasta, 
laatii sopimukset hankkeen päätoteuttajan kanssa, huolehtii 
maksusuorituksista ja seuraa hankkeiden toteutusta yhdessä hankkeille 
osoittamiensa ohjausryhmien kanssa.

• Selvitys- ja tutkimustoiminnan hankinnoissa sovelletaan 
kokonaiskustannusmallia.

• Määräraha on täysimääräistä, eikä omarahoitusosuutta vaadita.

• Hanke voi käynnistyä ja sille voi kertyä kustannuksia vasta sopimuksen 
allekirjoituksen jälkeen.

• Sopimus tulee palauttaa allekirjoitettuna valtioneuvoston kansliaan 
kahden kuukauden kuluessa siitä päivästä kun 
hanketoimijan/hanketoimijoiden katsotaan saaneen sopimusluonnoksen 
valtioneuvoston kanslialta.
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Hankesuunnitelmasta toteutukseen



• Hakuaika päättyy 24.5. klo 14.00, johon mennessä 
hakemukset liitteineen tulee lähettää osoitteeseen 
vnteas@vnk.fi

• Hakemuslomake

• Liite1: Hankesuunnitelma ja ansioluettelot

• Liite 2: Viestintä- ja hyödyntämissuunnitelma -lomake

• Jos kyseessä on konsortio, valtuutus muilta 
toteuttajatahoilta laatia hakemus koko konsortion 
puolesta
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Hakemuksen lähettäminen

mailto:vnteas@vnk.fi
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Tavoiteaikataulu hausta hankkeen 
käynnistymiseen

18.5

Vastaukset hakijoiden kysymyksiin

11.5

Hakijoiden kysymykset

4. toukokuuta 2018 28. kesäkuuta 2018

1.6

4.5 - 24.5

Ad hoc -haku

24.5 - 29.5

Hakemusten käsittely
VNK

29.5 - 11.6

Hakemusten arviointi

11.6 - 14.6

Päätökset hankinnoista
VNK

14.6 - 27.6

Valitusaika

28.6

Sopimus ja hankkeen käynnistyminen



Kansallisen kestävän kehityksen 
politiikan (Agenda2030) 
kokonaisarviointi

9.5.2018    I    Sami Pirkkala

VNK



pp 9-10: 

[…] the Society’s Commitment to 

Sustainable Development - The Finland 

We Want by 2050 - constitutes Finland’s 

national interpretation of the 2030 

Agenda. 

This commitment can be regarded as a 

plan adopted by the whole of Finnish 

society to drive sustainable development 

forward. 

Meanwhile, the present implementation 

plan elucidates the actions taken by the 

Government to implement the 2030 

Agenda.



Mandate from Government’s implementation plan  

 4.5: "A comprehensive and independent assessment of Finland’s sustainable 

development policy and the national implementation of the 2030 Agenda will 

be conducted every four years, starting in 2019. The implementation plan will 

be updated to ensure consistency with the recommendations made.“

 B.1: "An overall assessment will be drawn up of the different ways in which 

Finland’s foreign policy can contribute to the achievement of goals across all 

administrative branches, and ways in which the coherence of practices and 

procedures to drive sustainable development outside Finland could be 

developed."



The year clock for the follow-up and review of national implementation, and a description 

of the four-year cycle of each parliamentary term. (p. 52 of the national implementation plan) 



Scope of evaluation

National Strategy 

”The Finland we want 

by 2050”

Operational

Commitments -

tool

Government’s 

implementation plan 

Spillover effects 

/externalities 

(global 

responsibility) National Follow-

up and review 

system

Contribution of 

foreign policy 

SD policy

architecture



Evaluation criteria

OECD DAC 

criteria

• Relevance

• Efficiency

• Sustainability

OECD DAC 

criteria

• (Effectiveness)

• (Impact)

Coherence

Principles of the NCSD's strategy 

- cooperation and commitment

- creative use of knowledge and expertise

- broad-based cross-generational thinking 

and global responsibility 

- capacity for renewal and good 

governance 

Principles of Government’s 

implementation plan

- long-term action and transformation

- policy coherence and global partnership

- ownership and participation



Use of evaluation results

Create preconditions for the coherent and long-term sustainable development 

policy that was called for in Parliament's position (EK 27/2017 vp - VNS 1/2017 

vp).

Strengthen the knowledge base for updating the Government's implementation 

plan for the 2030 Agenda after the parliamentary elections in 2019, and provide 

input into the preparation of the Government Programme and in choosing the focus 

areas in the Government Programme.

Provide content for societal policy debate preceding the parliamentary elections.

Benefit all administrative branches by producing information on the relevance, 

efficiency, sustainability and coherence of their sustainability work. 

Serve as an input for Finland’s next VNR report to the UN High-level Political 

Forum on Sustainable Development in 2020.



Other considerations

First time to evaluate Agenda 2030 implementation

-> exploratory work, developmental and participatory approach

Wide focus – finding balance between amplitude and depth

Deepens our understanding on theories of change and their validity

Pioneering study on a global scale – important to involve international Agenda2030 

evaluation experts (e.g. evalSDG’s)

Development of national SD evaluation culture – guidance on how to organise the 

next evaluation 

Importance of policy coherence

… as well as human rights based approach and leave no-one behind -principle.



Kiitos!

Lisätietoja: http://tietokayttoon.fi/maararahojen-haku

http://tietokayttoon.fi/maararahojen-haku

