
 

Valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan hakuilmoitus 
 
Valtioneuvoston kanslia julistaa haettavaksi valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja 
tutkimustoiminnan määrärahat. Haku perustuu valtioneuvoston päätöksentekoa tukevaan selvitys- 
ja tutkimussuunnitelmaan (10.4.2014), jonka tavoitteena on luoda perusta tutkimustiedon 
systemaattiselle ja laaja-alaiselle käyttämiselle päätöksenteossa, tiedolla johtamisessa ja 
toimintakäytännöissä. Suunnitelma koostuu viidestä painopistealueesta ja niille valituista 
kärkiteemoista. Kokonaisuuteen liittyvät hankkeet tulee toteuttaa vuosien 2014–2016 aikana.  
 
Valtioneuvosto hyväksyi 10.4.2014 yleisistunnossaan valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan 
selvitys- ja tutkimussuunnitelman vuodelle 2014. Suunnitelman toteuttaminen on osa valtion 
tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistusta (VN periaatepäätös valtion 
tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistukseksi 5.9.2013), jonka tavoitteena on 
synnyttää systemaattinen toimintamalli, jolla varmistetaan vahva ja horisontaalinen tietopohja 
yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi. Suunnitelmalla ohjataan selvitys- ja tutkimustoimintaa 
hallituksen valitsemille painopistealueille, jotka vastaavat hallituksen ja ministeriöiden tietotarpeisiin. 
Valtioneuvoston tutkimus-, ennakointi- ja arviointitoimintaa koordinoiva työryhmä (TEA-työryhmä), 
toimii tilaajaryhmänä ja seuraa selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa kokonaisuudessaan. 
Suunnitelma koostuu viidestä painopistealueesta ja niille valituista kärkiteemoista. Painopistealueita 
koordinoivat TEA-työryhmän jaostot. Kullekin kärkiteemalle on nimetty vastuuministeriö 
huolehtimaan hakujen valmistelusta ja käynnistettävien hankkeiden hallinnasta, valvonnasta ja 
raportoinnista. Tarkempaa tietoa valtioneuvoston päätöksentekoa tukevasta selvitys- ja 
tutkimustoiminnasta löytyy osoitteesta: http://valtioneuvosto.fi/toiminta/tutkimus-ja-selvitys/fi.jsp 
 
Haut on tarkoitettu erilaisille organisaatioille, kuten korkeakouluille, tutkimuslaitoksille, yrityksille ja 
järjestöille, tai näiden muodostamille konsortioille, joissa voi olla mukana myös kansainvälisiä 
organisaatioita. 
 
Painopistealueet, kärkiteemat ja diaarinumerot ovat seuraavat: 
 

II Työn, osaamisen ja yrittämisen liitto  
1. Niukkuuden ja vihreän kasvun mahdollisuudet (VNK/1007/48/2014) 

III Kestävä julkinen talous  
1. Julkisen talouden vakaus ja finanssipolitiikka (VNK/1008/48/2014) 

IV Turvallinen yhteiskunta 
1. Turvallisesti arjessa, yksilöiden turvallinen arki (VNK/1009/48/2014) 
2. Turvallinen yhteiskunta menestyksen ja hyvinvoinnin mahdollistajana 

(VNK/1010/48/2014) 
V Hallinto mahdollistajana  

1. EU:n uusien 2030 ilmasto- ja energiatavoitteiden vaikutukset Suomelle 
(VNK/1011/48/2014) 

2. EU-aloitteiden vaikutusten arviointien tehostaminen (VNK/1012/48/2014) 

 
Kärkiteemojen tarkemmat kuvaukset löytyvät liitteistä 1-4. 
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Hakeminen 
 
Hakijoiden tulee toimittaa: 
 

1. hakemus (määrämuotoinen lomake)  
2. selvitys- tai tutkimussuunnitelma 
3. tiedonhallintasuunnitelma (määrämuotoinen lomake)  
4. viestintäsuunnitelma (määrämuotoinen lomake) 
5. hakemuksessa nimettyjen henkilöiden ansioluettelot 
6. päähakijalta rekisteriote tai vastaava nimenkirjoitusoikeuden varmistamiseksi 

 
Hakuohjeet ja hakemuslomakkeet löytyvät osoitteesta: http://valtioneuvosto.fi/toiminta/tutkimus-ja-
selvitys/fi.jsp. Hakemusasiakirjoja ei palauteta. Hakemusasiakirjat ovat rahoituspäätösten tekemisen 
jälkeen  julkisia asiakirjoja. Mikäli hakijat katsovat, että hakemusasiakirjat eivät ole julkisia, heidän 
tulee  eritellä kohdittain, miltä osin ne eivät ole julkisia sekä yksilöimään, millä viranomaisen 
toiminnan julkisuudesta annetun lain salassapitoperusteen nojalla katsotaan, että asiakirjat tai 
niiden kohdat eivät ole julkisia.  Tämä kannanotto ei estä valtioneuvoston kansliaa tekemästä 
ratkaisua asiakirjojen julkisuudesta. 
 
Rahoituspäätökset käynnistettävistä selvitys- ja tutkimushankkeista tehdään marraskuussa 2014. 
Päätöksistä tiedotetaan hakijoille ja valtioneuvoston verkkosivulla osoitteessa 
http://valtioneuvosto.fi/toiminta/tutkimus-ja-selvitys/fi.jsp. Kärkiteemojen vastuuministeriöt tekevät 
rahoitettavista selvitys- ja tutkimushankkeista sopimukset valittujen toteuttajien kanssa. 
 
Hakemusasiakirjat tulee lähettää pdf-tiedostoina kaikkine liitteineen sähköisesti 17.10.2014 klo 15 
mennessä valtioneuvoston kanslian kirjaamon osoitteeseen: kirjaamo@vnk.fi 
 
Sähköpostiviestin osoitekenttään on merkittävä hakuotsikko muodossa: Valtioneuvoston 
päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimussuunnitelman haku (päivänmäärä), kärkiteema X ja sen 
diaarinumero (ks. taulukko yllä). Mikäli sähköpostiviestin koko ylittää 9 megabittiä, tulee viesti 
lähettää kahdessa osassa. 
 
Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon. Valtioneuvoston kanslia siirtää 
hakemukset kunkin kärkiteeman vastuuministeriön käsiteltäviksi. 
 
Aikataulu ja resurssit/rahoitus 
 
Selvitys- ja tutkimushankkeet tulee toteuttaa vuosien 2014–2016 aikana. Kärkiteemakohtaiset 
aikataulut ja rahoitusosuudet löytyvät liitteistä 1-4. 
 
Rahoitusta saa käyttää valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelman mukaiseen tutkimus- ja 
selvitystoimintaan ja siitä aiheutuvien kulutusmenojen maksamiseen. Hankkeessa ovat hyväksyttäviä 
kustannuksia: palkkakustannukset tutkimus- tai selvitystyöstä, henkilösivukulut, yleiskustannukset, 
suunnitelman mukaiset matkakustannukset, projektin kannalta oleelliset ostopalvelut, tarvikkeet ja 
aineistohankinnat, sekä viestintäkulut. 
 

http://valtioneuvosto.fi/toiminta/tutkimus-ja-selvitys/fi.jsp
http://valtioneuvosto.fi/toiminta/tutkimus-ja-selvitys/fi.jsp
http://valtioneuvosto.fi/toiminta/tutkimus-ja-selvitys/fi.jsp
mailto:kirjaamo@vnk.fi


 

Hakemusten arviointi 
 
Hankkeet arvioidaan seuraavin kriteerein: 
 
1. Sopivuus valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelman tavoitteisiin (relevanssi) 

- vastaa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelmassa esitettyihin päätöksenteon 
kysymyksiin ja tietotarpeisiin 

- välittää tietoa sen käyttäjille helposti hyödynnettävässä ja ilmaisultaan selkeässä muodossa 
myös hankkeen aikana 

- vahvistaa päätöksenteon ja sen valmistelun tietopohjaa  
 
2. Ongelma- ja ratkaisukeskeisyys: 

- tunnistaa ja tarjoaa ratkaisuja selvitys- ja tutkimussuunnitelmassa määriteltyihin ongelmiin ja 
kysymyksiin 

- vaikuttavuus: tuottaa ehdottamillaan ratkaisuilla suunniteltuja tuloksia ja hyötyjä       
 
Lisäksi arvioidaan hankkeen laatua ja toteutettavuutta: 

- hakijan/tutkimusryhmän pätevyyttä 
- selvitys- ja tutkimussuunnitelman toteuttamiskelpoisuutta 

 
Hakemukset, jotka eivät täytä ensimmäistä arviointikriteeriä hylätään. Jos yksikään hakemuksista ei 
täytä arviointikriteerejä, voidaan ne kaikki hylätä. 
 
Kunkin kärkiteeman hakemusten arvioinnin tarkemmat kriteerit löytyvät liitteistä 1-4, mikäli sellaisia 
on asetettu. Vastuuministeriöt valmistelevat saapuneiden ehdotusten vertailun ja päätösehdotukset 
saaduista hanke-esityksistä ja ne käsitellään TEA-työryhmässä ja sen jaostoissa. Kärkiteeman 
vastuuministeriöllä on oikeus neuvotella hakijoiden kanssa hankesuunnitelmien tarkistamisesta, 
ehdotettujen hankkeiden liittämisestä yhteen suuremmiksi kokonaisuuksiksi tai näiden mahdollisista 
suuntaamistarpeista. 
 
Lisätietoja 
 
Mikäli haluatte lisätietoja koskien kärkiteemojen sisältöä, löydätte yhteyshenkilön yhteystiedot 
hakuilmoituksen liitteistä kunkin kärkiteeman osalta. 
 
Jos kysymyksenne koskee haun yleisiä käytäntöjä, teknisiä asioita yms., voitte lähettää 
kysymyksenne osoitteeseen tula@vnk.fi. Vastaus pyritään antamaan viikon kuluessa. 
 
Huom! Useimpiin kysymyksiin löydät vastauksen hakuohjeistuksesta tai usein kysytyt kysymykset-
osiosta. 
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