Valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan hakuilmoitus 2019
Valtioneuvoston kanslia avaa 8.10.2018 haettavaksi valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja
tutkimustoiminnan määrärahat. Haku perustuu valtioneuvoston päätöksentekoa tukevaan vuoden 2019
selvitys- ja tutkimussuunnitelmaan (taulukko). Tavoitteena on luoda perusta tutkimustiedon systemaattiselle ja laaja-alaiselle käyttämiselle päätöksenteossa, tiedolla johtamisessa ja toimintakäytännöissä.
Valtioneuvosto hyväksyi 20.9.2018 yleisistunnossaan valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja
tutkimussuunnitelman vuodelle 2019. Suunnitelmalla ohjataan selvitys- ja tutkimustoimintaa hallituksen
valitsemille painopistealueille.
Tällä ilmoituksella avataan hakuun selvitys- ja tutkimussuunnitelman kuusi osakokonaisuutta (painopistealueet 1-6) ja niille valitut teemaat. Vastuuministeriöt vastaavat yhteistyössä muiden osallistuvien ministeriöiden kanssa hakemusten sisällöllisestä arvioinnista ja tekevät esityksen valtioneuvoston kanslialle selvitys- ja tutkimustoiminnan valinnasta. Hankkeiden valintakriteereinä ovat relevanssi, vaikuttavuus ja hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus, sekä viestintä ja tiedonhallinta. Valtioneuvoston kanslia tekee päätöksen hankinnasta ja sopimuksen hankkeesta vastuussa olevan toteuttajatahon kanssa, huolehtii hankkeen maksusuorituksista ja hankkeen toteutuksen seurannasta yhdessä hankkeiden ohjausryhmien
kanssa.
Tarkempaa tietoa valtioneuvoston päätöksentekoa tukevasta selvitys- ja tutkimustoiminnasta löytyy osoitteesta: 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.
Osasta selvitys-/tutkimusteemoja järjestetään hakuinfotilaisuuksia. Päivitetyt tiedot tilaisuuksien ajankohdista ja paikoista löytyvät lisäksi osoitteesta: tietokayttoon.fi.
Hakeminen
Haun painopistealueet, teemat ja teemojen diaarinumerot löytyvät alla olevasta taulukosta. Tarkemmat
teemakuvaukset löytyvät liitteistä 1-6.

Hakijoiden tulee toimittaa:
1. Hakemus (määrämuotoinen lomake)
2. Hankesuunnitelma
3. Viestintä- ja hyödyntämissuunnitelma /Tiedonhallintasuunnitelma (määrämuotoinen
lomake)
4. Ansioluettelo, niiden henkilöiden osalta, joilla on keskeinen rooli hankkeen toteutuksessa
5. Jos kyseessä on konsortio, valtuutus muilta toteuttajatahoilta laatia hakemus koko konsortion puolesta.
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Tarkempi ohjeistus ja hakemuslomakkeet löytyvät osoitteesta: tietokayttoon.fi Hakemusasiakirjoja ei palauteta. Hakemus ja sen liitteet toimitetaan joko suomen- tai ruotsinkielisinä. Ainoastaan hankesuunnitelmat ja ansioluettelot voidaan toimittaa englanninkielisinä. Hakemusasiakirjojen julkisuuteen sovelletaan
lakia viranomaistoiminnan julkisuudesta (621/1999). Hakemus liitteineen on lähtökohtaisesti julkinen asiakirja muilta osin, paitsi hakemuksen 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 hakemuksessa liitteineen on jotain salassa pidettävää, salassa pidettävät tiedot on merkittävä
omalle liitteelle, joka merkitään salassa pidettäväksi ja hakijan on ilmoitettava salassapidon peruste. Lopullisen päätöksen tiedon salassapidosta tekee valtioneuvoston kanslia.
Hakemusasiakirjojen lähettämisessä noudatetaan lakia sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa,
jonka mukaan viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä
(24.1.2003/13, 3. luku § 9 Kirjallisen muodon ja allekirjoitusvaatimuksen täyttyminen).
Päätökset selvitys- ja tutkimustoiminnan hankinnoista pyritään tekemään joulukuun 2018 aikana. Hankkeissa tulee noudattaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita.
Hakemuslomake liitteineen tulee toimittaa valtioneuvoston kansliaan osoitteeseen vnteas@vnk.fi ensisijaisesti sähköisesti 15.11.2018 klo 14.00 mennessä. Hakemuslomake ja viestintä- ja hyödyntämissuunnitelma/Tiedonhallintasuunnitelmalomake tulee toimittaa erillisinä sähköisinä liitetiedostoina. Muut
hakemuksen liitteet pyydetään toimittamaan yhtenä yhtenäisenä pdf -tiedostona. Mikäli sähköinen toimitus
ei ole mahdollista, hakemuksen voi toimittaa paperiversiona osoitteeseen: Valtioneuvoston kanslia, PL 23,
00023 Valtioneuvosto (käyntiosoite: Ritarikatu 2 B, Helsinki).
HUOM! Sähköpostin asiakohtakenttään (kirjekuoreen) tulee merkitä hankkeen diaarinumero (ks. taulukko
alla) sekä hankkeen vastuullisen johtajan nimi ja organisaatio. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia
ei oteta huomioon.
Lisätietoa hankkeiden arviointiin, määrärahan käyttötarkoitukseen, toimitettaviin hakemusasiakirjoihin jne.
löytyy hakuohjeistuksesta osoitteesta: tietokayttoon.fi. Mikäli hakemusasiakirjoista ei löydy vastausta hakijan kysymykseen, voi hakija lähettää viimeistään 1.11.2018 mennessä mahdolliset kysymyksensä osoitteeseen vnteas@vnk.fi. Vastaukset kaikkiin määräaikaan mennessä saapuneisiin kysymyksiin julkaistaan
8.11.2018 mennessä osoitteessa: tietokayttoon.fi.
Hankintayksikkö voi päätöksellään sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle tarjoajan, jota koskee hankintalain
80 tai 81 §:n tarkoittama poissulkuperuste.
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PAINOPISTEALUE 1. HYVINVOINTI, YHDENVERTAISUUS JA OSALLISUUS
SELVITYS-/TUTKIMUSTEEMA
1.1 Sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja sen rakenteet maakunta- ja sote-uudistuksessa

KUSTANNUSARVIO (€)
200 000

VNK/1685/48/2018
1.2 Perheet teknologian murroksessa – Digitalisaation mukanaan tuomat muutokset
lasten, nuorten ja perheiden arkeen ja ihmissuhteisiin

200 000

VNK/1700/48/2018
1.3 Lasten vuoroasumisen nykytila ja vaikutukset palvelu- ja etuusjärjestelmään

200 000

VNK/1701/48/2018
1.4 Kansalaisyhteiskunnan tila ja tulevaisuus

150 000

VNK/1702/48/2018
1.5 Yhdenvertaisuuslain toimivuus

150 000

VNK/1703 /48/2018
1.6 Monialaisen yhteistyön vaikuttavuuden arviointi nuorten työllistymistä edistävissä
palveluissa

150 000

VNK/1704 /48/2018
1.7 Lukioiden korkeakoulu- ja työelämäyhteistyö

150 000

VNK/1705 /48/2018
1.9 Monialaisia palvelutarpeita omaavien tunnistaminen, työikäisten palvelupolut ja
työkyvyn tuen taloudelliset vaikutukset
A: Miten löydetään paljon palveluita tarvitsevat asiakkaat?

650 000

A 300 000
B 350 000

VNK/1706/48/2018
B: Työikäisten sote-, kasvu- ja kuntoutuspalveluiden yhteensovittaminen ja prosessien toimivuus
VNK/1707/48/2018
1.10 Lapsibudjetointi

150 000

VNK/1708/48/2018
1.11 Vanhempainvapaat ja perheiden valinnat
VNK/1709/48/2018

150 000
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PAINOPISTEALUE 2. YMPÄRISTÖ, LUONNONVARAT JA PUHTAAT RATKAISUT
SELVITYS-/TUTKIMUSTEEMA
2.1 Ympäristövahinkojen korvauksien rahoittaminen maksukyvyttömyystilanteissa –
Parhaat käytännöt ja vertailu

KUSTANNUSARVIO (€)
150 000

VNK/1710/48/2018
2.2 Kokonaisarvio Suomen biodiversiteettistrategian ja toimintaohjelman 2012-2020
toteutuksesta

200 000

VNK/1711/48/2018
2.3 Saamelaiskulttuurin sopeutuminen ilmastonmuutokseen

150 000

VNK/1713 48/2018
2.4 Päästövähennystoimien kustannustehokkuuden arviointi

200 000

VNK/1714/48/2018
2.5 Ympäristörikoksilla saatujen taloudellisten hyötyjen tilannekuva

100 000

VNK/1715/48/2018
2.6 Uusiutuvan energian direktiivi (RED II) – Sähkön omatuotanto, energiayhteisöt ja 200 000
lupamenettelyt sekä alkuperätakuujärjestelmän laajentaminen
A 150 000
A: Sähkön omatuotanto, energiayhteisöt ja lupamenettelyt
B 50 000
VNK/1716/48/2018
B: Alkuperätakuujärjestelmän laajennus
VNK/1717/48/2018
2.7 Kansallisesti haitallisten vieraslajien kustannustehokkain torjunta

150 000

VNK/1718/48/2018
2.8 Vanhojen metsäojitusalueiden vesistökuormitus

150 000

VNK/1719/48/2018
2.9 Vedenkierrätyksen kannusteet

100 000

VNK/1720/48/2018
2.10 Kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävän matkailun toimintamallit kulttuuriympäristöissä

150 000

VNK/1721/48/2018
2.11 Lasten terveellinen ruokaympäristö – Politiikkatoimet ja poikkihallinnollisuus

150 000

VNK/1722/48/2018
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PAINOPISTEALUE 3. KESTÄVÄSTI KILPAILUKYKYINEN SUOMI
SELVITYS-/TUTKIMUSTEEMA
3.1 Matkustaja-aluksiin kohdistuvien tukien vaikuttavuus

KUSTANNUSARVIO (€)
120 000

VNK/1723/48/2018
3.2 Osakeyhtiölain ajantasaistaminen

130 000

VNK/1724/48/2018
3.3 Osakeyhtiön velkojiensuojan selventäminen ja suojamenettelyiden helpottaminen

120 000

VNK/1725/48/2018
3.4 EU:n kauppasopimusten taloudelliset vaikutukset Suomelle

150 000

VNK/1726/48/2018
3.5 Sääntelyn vaikutukset innovaatiotoimintaan ja markkinoiden kehittymiseen

250 000

VNK/1727/48/2018
3.6 Suomen kansallisen geotietoaineiston arvo ja mineraaliklusterin kilpailukyky- ja
vaikuttavuustutkimus

200 000

VNK/1728/48/2018
3.7 Dieselin verotuen vaikutusten arviointi

50 000

VNK/1729/48/2018
3.8 Energiaverotuet ja kustannustehokas huoltovarmuus

50 000

VNK/1730/48/2018
3.9 Rakenteellinen kilpailukyky

60 000

VNK/1731/48/2018

PAINOPISTEALUE 4. KANSALLINEN JA GLOBAALI TURVALLISUUS
SELVITYS-/TUTKIMUSTEEMA
4.1 Suomen maakontekstiin sopivat korruptioindikaattorit ja tiedonkeruu

KUSTANNUSARVIO (€)
150 000

VNK/1732/48/2018
4.2 Mielentilatutkimusten väheneminen ja väkivaltarikollisten psykiatrinen hoito

120 000

VNK/1737 /48/2018
4.3 Pakotteet osana EU:n ulkoista toimintaa

80 000

VNK/1738 /48/2018
4.4 Terrorismin uhka ja sen vastaiset toimet Suomen ja EU:n ulko- ja turvallisuuspoli- 80 000
tiikassa
VNK/1739/48/2018
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4.5 Yhteiskunnan päätöksentekoon vaikuttamaan pyrkivä vihapuhe

100 000

VNK/1740 /48/2018
4.6 Maakuntien ja kuntien turvallisuussuunnittelu ja varautuminen

150 000

VNK/1741/48/2018
4.7 Vaikutusarviointi kansallisen turvallisuuden näkökulmasta

100 000

VNK/1742/48/2018
4.8 Venäjä – strateginen viestintä

150 000

VNK/1743/48/2018
4.9 Avaruuden hyödyntämisen uudet teknologiset mahdollisuudet

200 000

VNK/1744/48/2018

PAINOPISTEALUE 5. KESTÄVÄ ALUE- JA KAUPUNKIKEHITYS
SELVITYS-/TUTKIMUSTEEMA
5.1 Liikennehankkeiden työmarkkinavaikutusten arviointi

KUSTANNUSARVIO (€)
150 000

VNK/1745/48/2018
5.2 Strateginen ja integroiva ote kestävässä kaupunkikehityksessä

200 000

VNK/1746/48/2018
5.3 Liikenteen ja maankäytön uudistuva suunnittelu

150 000

VNK/1747/48/2018
5.4 Valokuidun investointitarpeet ja hyödyt Suomessa

100 000

VNK/1748/48/2018
5.5 Alueiden välisen verkostoyhteistyön toimintamalli

150 000

VNK/1749/48/2018
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PAINOPISTEALUE 6. KEHITTYVÄ JA KESTÄVÄ JULKISHALLINTO
SELVITYS-/TUTKIMUSTEEMA
6.1.1 Kuntien tehtävien eriytyminen: Nykytila ja kehitysnäkymät

KUSTANNUSARVIO (€)
140 000

VNK/1790/48/2018
6.1.2 Kuntien rahoitusperiaatteen toteutumisen arviointimenetelmän toimivuus ja uu- 100 000
det mittausmenetelmät
VNK/1791/48/2018
6.1.3 Ikääntyneiden pitkäaikaispalvelujen harmonisointi maakunnissa ja sen kustannusvaikutukset

130 000

VNK/1792/48/2018
6.2 Vaikuttavuusperustaisuus järjestäjän ohjausvälineenä

170 000

VNK/1750/48/2018
6.3 Kansallisen ennakoinnin kokonaiskuva ja tulevaisuus

100 000

VNK/1751/48/2018
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