Hakuilmoitus: Valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan vuoden 2020 haku
Valtioneuvoston kanslia avaa 20.12.2019 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
10.2.2020 klo 16.00 mennessä.
Mikäli hakuasiakirjoista ei löydy vastausta hakijan kysymykseen, voi hakija lähettää viimeistään 15.1.2020 mahdolliset kysymykset viestinä asiointijärjestelmästä. Vastaukset kaikkiin
määräaikaan mennessä saapuneisiin kysymyksiin julkaistaan 22.1.2020 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.
1. Kestävän talouden Suomi
selvitys-/tutkimusteema

kustannusarvio (€)

1.1 Yritystukien kokonaistaloudelliset vaikutukset

200 000

1.2 Julkiset hankinnat – kokonaisvolyymi ja datan hyödyntäminen

200 000

1.3 Väestörakenteen muutoksen kokonaistaloudelliset vaikutukset

150 000

1.4 Kuntien verojärjestelmän toimivuus toimintaympäristön muuttuessa

90 000

1.5 Kasvuyritysten rahoitus Suomessa – EU rahoitusinstrumenttien hyödyntäminen ja merkitys yritystukien rinnalla

150 000

2. Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi sekä asuntopolitiikka
selvitys-/tutkimusteema

kustannusarvio (€)

2.1 Kustannusvaikuttavat keinot metsäluonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi

150 000

2.2 Suomi ja suomalaisyritykset maailman vesivastuullisimmiksi vuoteen
2030 mennessä

120 000

2.3 Energia- ja ilmastopolitiikan toimet hiilineutraalin Suomen saavuttamiseksi

650 000

2.4 Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen mahdollisuudet ja esteet

200 000

2.5 Yritysten hankkimien ajoneuvojen rooli liikenteen ilmastopolitiikassa

150 000

2.6 Liikkumisen kestävien palvelumarkkinoiden ohjauskeinot

150 000

2.7 Hiili- ja ympäristöjalanjäljen sisällyttäminen hankintoihin – lainsäädäntö
ja hankintojen mittaaminen

250 000

2.8 Jätteenpolton kiertotalous- ja ilmastovaikutuksiin vaikuttaminen eri ohjauskeinoin

100 000

2.9 Kiertotalous ja tuotepolitiikan ohjauskeinot

200 000

2.10 Metsätalouden vaikutukset pohjaveteen

200 000

2.11 Ilmastovaikutusten arvioinnin sisällyttäminen ympäristölupamenettelyyn

180 000

2.12 Kuntien maapolitiikan kehittäminen − politiikan nykytila, uudet keinot,
vaikuttavuus ja hyväksyttävyys

250 000
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3. Suomi kokoaan suurempi maailmalla
selvitys-/tutkimusteema

kustannusarvio (€)

3.1 Ilmastosiirtolaisuus: kohti ilmiön parempaa ymmärtämistä ja hallintaa

120 000

3.2 Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikka Pohjois-Euroopassa

200 000

3.3 Suomalaisen tiedediplomatian tila ja mahdollisuudet

80 000

3.4 Yritysten ihmisoikeusvaikutukset ja niiden hallitseminen

150 000

4. Turvallinen oikeusvaltio Suomi, sen kehittäminen ja puolustuspolitiikka
selvitys-/tutkimusteema

kustannusarvio (€)

4.1 Selvitys julkisen oikeusavun tulorajoista

150 000

4.2 Sovittelun ja muiden vaihtoehtoisten konfliktinratkaisukeinojen käytön
vahvistaminen

200 000

4.3 Vaarallisuuden ja väkivaltariskin arvioiminen

150 000

4.4 Seksuaalirikosten tekijät, tekotilanteet ja tekojen ennalta estämisen
mahdollisuudet

100 000

4.5 Ulkomaalaislain ja soveltamiskäytännön muutosten yhteisvaikutukset
kansainvälistä suojelua hakeneiden ja saavien asemaan

120 000

4.6 Väkivaltaisten ekstremististen ryhmien narratiivit ja salaliittoteoriat

80 000

4.7 Ilmastonmuutos ja Suomen turvallisuus

150 000

4.8 Turvallisuustilanne kuntien palveluissa ja kunnanvaltuustojen kokouksissa sekä kuntien turvallisuutta ylläpitävien toimivaltuuksien käyttö

100 000

4.9 Suomeen suuntautuvan huumausainerikollisuuden torjunnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus

100 000

– Vaikuttavuustietojen hyödyntäminen lainvalvontaviranomaisten ja yhteiskunnan näkökulmasta
4.10 Seksuaalirikosten uhriksi joutumisen ennalta ehkäisyn keinot

150 000

5. Elinvoimainen Suomi, liikenneverkot ja maatalous
selvitys-/tutkimusteema

kustannusarvio (€)

5.1 Koulupäivän välipalat edistämään jaksamista

200 000

5.2 Salmonellan leviäminen tuotantoeläintiloille

300 000
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5.3 Liikennehankkeiden tuottamien vaikutusten hyödyntäminen osana hankkeiden rahoitusta

150 000

5.4 Elinvoimainen ja kestävä monipaikkainen Suomi – tarvittavat ohjaus- ja
kehittämiskeinot

300 000

6. Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi
selvitys-/tutkimusteema

kustannusarvio (€)

6.1 Syrjintä työelämässä ja työnhaussa tapahtuvan syrjinnän ehkäisemisen
keinot

150 000

6.2 Työkyvyn tuen vaikuttavuus

200 000

7. Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi
selvitys-/tutkimusteema

kustannusarvio (€)

7.1 Kuntien ja kuntayhtymien tilintarkastuksen laatu ja toimivuus

100 000

7.2 Selvitys koulutusta vailla olevien nuorten velvollisuudesta hakea opiskelupaikkoja työttömyysetuuden edellytyksenä

100 000

7.3 Digiosallisuus Suomessa

250 000

7.4 Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen vaikutusten ja
kustannusten arviointityökalut

150 000

7.5 Mikä lääkkeissä maksaa? Selvitys lääkkeiden hintaan vaikuttamisesta ja
ohjauksesta

200 000

7.6 Perustoimeentulotuen rahoitusvastuun vaikutus kuntien toimintaan

150 000

7.7 Potilas- ja asiakasturvallisuuden tilannekuva ja seurantamenettelyt
7.9 Uusien genominmuokkaustekniikoiden hyödyntäminen Suomessa

200 000
200 000

8. Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi
selvitys-/tutkimusteema

kustannusarvio (€)

8.1 Työmarkkinatiedon ja muun rekisteritiedon hyödyntäminen yksilöiden
koulutus- ja uravalintojen ja ohjauksen tukena

100 000

8.2 T&k-menojen bkt-osuus kohti 4 prosentin tavoitetta: miten yritykset
saadaan investoimaan enemmän t&k-toimintaan?

240 000
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9. Ohjaustavat
selvitys-/tutkimusteema

kustannusarvio (€)

9.1 Tulevaisuuden fyysinen, sosiaalinen ja virtuaalinen valtioneuvosto vaikuttavamman päätöksenteon tukena

270 000

9.2 Valtionhallinnon tulosohjausmallin arviointi

100 000

9.3 Virkavastuun laajuus ja kehitystarpeet

150 000
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