Hakuilmoitus: Valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan vuoden 2020 2. täydentävä haku
Valtioneuvoston kanslia avaa 10.9.2020 haettavaksi valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahat. Haku perustuu valtioneuvoston päätöksentekoa tukevaan vuoden 2020 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaan.
Hakemus liitteineen jätetään sähköiseen haku- ja asiointijärjestelmään vnteas-asiointi.fi
1.10.2020 klo 16.00 mennessä.
Mikäli hakuasiakirjoista ei löydy vastausta hakijan kysymykseen, voi hakija lähettää viimeistään 17.9.2020 mahdolliset kysymykset viestinä asiointijärjestelmästä. Vastaukset kaikkiin
määräaikaan mennessä saapuneisiin kysymyksiin julkaistaan 24.9.2020 mennessä osoitteessa: tietokayttoon.fi.
Haut on tarkoitettu erilaisille organisaatioille, kuten korkeakouluille, tutkimuslaitoksille, yrityksille ja järjestöille, tai näiden muodostamille konsortioille, joissa voi olla mukana myös kansainvälisiä toimijoita. Määräraha myönnetään vain taustaorganisaatiolle, ei yksittäiselle henkilölle.
Hankehakemusten arviointikriteereitä on neljä ja ne ovat painotettu seuraavasti: relevanssi
ja hyödynnettävyys (25 %), hankkeen laatu (35 %), hankkeen toteuttajien asiantuntijuus ja
resurssien riittävyys (30 %), Viestintä ja tiedonhallinta (10 %). Päätöksen selvitys- ja tutkimustoiminnan hankinnasta sekä sopimukset hankkeen toteuttajien kanssa tekee valtioneuvoston kanslia. Lisätietoja ks. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan yleiset ehdot.
Hakuun osallistumalla hakija hyväksyy selosteen Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan henkilörekisterin käsittelytoimista (EU:n ylinen tietosuoja-asetus 2016/679). Hakemusasiakirjojen julkisuuteen sovelletaan lakia viranomaistoiminnan julkisuudesta (621/1999).
Hankehakemus liitteineen on lähtökohtaisesti julkinen asiakirja muilta osin, paitsi liitteeksi
tuleva yksityiskohtainen hankesuunnitelma on lähtökohtaisesti salainen, ellei hakija toisin ilmoita tai viranomainen toisin päätä (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999,
6. luku § 24 Salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat, kohta 21).
Mikäli hakija katsoo, että edellä mainitun lisäksi hakemuksessa liitteineen on jotain salassa
pidettävää, tulee hänen merkitä salassa pidettävät tiedot erilliselle liitteelle, johon on kirjattu
salassapidon peruste. Lopullisen päätöksen tiedon salassapidosta tekee valtioneuvoston kanslia.
Hankintayksikkö voi päätöksellään sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle tarjoajan, jota koskee
hankintalain 80 tai 81 §:n tarkoittama poissulkuperuste.
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Haettavat teemat
Katso tarkemmat teemakuvaukset hakusivulla olevasta erillisestä liitteestä. Haettavat teemat
on ryhmitelty pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisille painopisteille.
7. Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi
selvitys-/tutkimusteema

kustannusarvio
(€)

7.8.1 Suomen sosiaaliturvajärjestelmän erityispiirteet ja ongelmakohdat kansainvälisessä vertailussa

150 000
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