
Hakuinfotilaisuus: Maakuntauudistus 
ja uudet yhteistyörakenteet 
sivistyksen ja hyvinvoinnin 
edistämisessä  

10.10.2017 



Ohjelma 

• Projektipäällikkö Sari Löytökorpi (VNK) esittelee lyhyesti 

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan 

hakukäytänteitä 

• Neuvotteleva virkamies Merja Niemi (OKM) esittelee 

tietotarvekuvauksen tavoitteet 

• Kysymyksiä ja vastauksia eri osuuksiin 

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

 



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. 

 
10.10.2017 7 

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 9.11. 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 

12.10.2017

Hakuinfot

10.10.2017

Hakuinfot

30.10.2017

Vastaukset hakijoiden kysymyksiin
Tietokayttoon.fi

2.10.2017 12.1.2018

1.11.2017 1.12.2017 1.1.2018

12.1.2018

Sopimukset ja
hankkeiden käynnistyminen

19.10.2017

Kysymykset hakijoilta
vnteas@vnk.fi

2.10.2017 - 9.11.2017

2018 VN TEAS -haku

14.12.2017 - 4.1.2018

Valitusaika

7.12.2017 - 14.12.2017

Päätökset hankinnoista

14.11.2017 - 7.12.2017

Hakemusten arviointi

9.11.2017 - 14.11.2017

Hakemusten käsittely



Maakuntauudistus ja uudet 
yhteistyörakenteet sivistyksen ja 
hyvinvoinnin edistämisessä 
 

Merja Niemi 



• Vuoden 2020 alussa toteutuva maakuntauudistus 
muuttaa merkittävällä tavalla valtion, maakuntien ja 
kuntien välistä tehtävien ja resurssien jakoa.  

• Aluekehittämisjärjestelmä uudistuu ja valtion ja alueiden 
yhteistyön ja vuoropuhelun luonne muuttuvat. Samassa 
yhteydessä uudistuu koulutuksen ja kulttuurin 
alueviranomaiskenttä, kun ELY-keskukset ja maakuntien 
liitot lopettavat toimintansa.  

• Lisäksi liikunta- ja nuorisosektorin alueellinen hallinto 
siirtyy uuteen Luova-virastoon.  
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Tietotarpeen tausta   

10.10.2017 



• Selvityksessä tarkastellaan maakuntauudistuksessa 

käynnissä olevia uudistamisprosesseja sivistyssektorin 

näkökulmasta.  

• Erityisenä huomionkohteena ovat 

maakuntauudistuksessa syntyvät koulutuksen ja 

kulttuurin yhteistyörakenteet ja toiminnot.  

• Lisäksi selvitetään kunnan terveyden ja hyvinvoinnin 

edistämistehtävän yhteyspintaa liikunta- ja 

nuorisosektorin osalta suhteessa maakuntaan.   
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Tietotarpeen kohdentuminen  

10.10.2017 



• Koulutuksessa yhteistyöaloja ovat mm. opiskeluhuolto 
sekä 2. ja 3. asteen koulutuksen järjestäjien kanssa 
tehtävä yhteistyö.   

• Nuorisotoimessa tunnistettuja yhteyspintoja on etenkin 
Ohjaamo-toiminnassa.  

• Liikuntatoimessa tärkeää on liikuntaneuvonnan 
palveluketju kunnan ja maakunnan sote-palvelujen välillä.  

• Vastaavia yhteyspintoja on myös kuntien ja maakuntien 
kulttuuriin liittyvissä tehtävissä.  
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Tunnistettuja yhteyspintoja 

10.10.2017 



• Selvitys tukee maakuntalain ja aluekehittämislain 

mukaista maakuntauudistuksen toimeenpanoa ja sillä on 

yhteys hallitusohjelman kärkihankekokonaisuuteen 

’Osaaminen ja koulutus’ sekä Lapsi- ja perhepalvelujen 

muutosohjelmaan (LAPE).  

• Selvitys täydentää 31.12.2017 päättyvää Sivistys- ja 

sotepalvelut lapsi- ja perhelähtöisiksi (LAPE) 

selvityshenkilökartoitusta. 

10.10.2017 16 

Yhteydet hallitusohjelmaan, valtioneuvoston 
strategioihin ja muuhun selvitys- ja 
tutkimustoimintaan 



Selvityksen kohde ja tavoiteltu tulos 



• Kartoitetaan koulutuksessa ja kulttuurissa maakunnissa olevat 

sekä maakuntalain ja aluekehittämislain myötä käynnistettävät 

konkreettiset yhteistyörakenteet, yhteyspintapalvelut ja hyvät 

yhteistyön toimintamallit  

• Selvitetään toimivan ja yhtenäisen opiskeluhuollon 

muodostamista sekä uusien moniammatillisten 

yhteistyökäytäntöjen kehittämistä kunnan, maakunnan ja 

opetuksen järjestäjien välillä.  

• Kartoitetaan liikunta- ja nuorisotoiminnan alojen 

yhteistyörakenteita ja yhteyspalveluita sekä hyviä yhteistyön 

toimintamalleja kunnan ja maakunnan sote-palvelujen välillä.  
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Selvityksen kohde 

10.10.2017 



• Selvityksessä tehdään ehdotus siitä, mitkä olisivat 

sellaiset maakuntalain- ja aluekehittämislain myötä 

käynnistettävät hyvän yhteistyön toimintamallit, joiden 

avulla toimet voitaisiin jatkossa järjestää tehokkaasti ja 

siten, että eri toimijoiden resurssit ja osaaminen voidaan 

hyödyntää tehokkaasti. 
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Mitä selvityksessä syntyy tuloksena? 



• Mitkä ovat nykyiset ja maakuntauudistuksen myötä 

1.1.2020 lähtien sekä maakuntalain ja aluekehittämislain 

myötä uudet maakunnalliset yhteistyörakenteet ja 

toiminnot koulutuksessa, opiskeluhuollossa ja 

kulttuurissa sekä kunnan terveyden ja hyvinvoinnin 

edistämistehtävässä liikunta- ja nuorisosektorin osalta 

alueviranomaiskentän muuttuessa sekä ELY-keskusten ja 

maakuntien liittojen lopettaessa toimintansa 
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Tutkimuskysymykset (1) 



• Mitkä olisivat sellaiset maakuntalain ja aluekehittämislain 

myötä hyvän yhteistyön toimintamallit, joiden avulla 

toimet voitaisiin jatkossa järjestää tehokkaasti ja siten, 

että eri toimijoiden resurssit ja osaaminen voidaan 

hyödyntää tehokkaasti sekä kehittää pitkäjänteisesti 

erilaisin yhteistyömuodoin 
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Tutkimuskysymykset (2) 



• Tiedontuotanto tukee kärkihankekokonaisuutta 

’Osaaminen ja koulutus’ sekä Lapsi- ja perhepalvelujen 

muutosohjelma (LAPE). 

• Tiedontuotannon pääasialliset muodot: 

• maakuntauudistusta tukeva hyvien käytäntöjen kartoitus 

• kartoituksessa saatujen toimintavaihtoehtojen vertailu 

• politiikkatoimien arviointi 
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Tietotuotannon pääasialliset muodot 



• Aikajänne: 2/2018 – 6/2018 

• Määrärahan yläraja: 100.000 € 

• Mukana olevat tahot: OKM, VNK, VM, STM 
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Aikataulu ja resurssit 

10.10.2017 



Kiitos! 

Lisätietoja: tietokayttoon.fi 

http://tietokayttoon.fi/haku/ilmoitus/-/asset_publisher/valtioneuvoston-paatoksentekoa-tukevan-selvitys-ja-tutkimustoiminnan-haku-2018

