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Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet 2016
Valtioneuvoston kanslia julisti 7.12.2015 alkaen haettaviksi valtioneuvoston päätöksentekoa
tukevat selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahat. Haku perustui valtioneuvoston päätöksentekoa tukevaan vuoden 2016 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaan.
Valtioneuvoston kanslia on tehnyt päätökset selvitys- ja tutkimustoiminnan hankinnoista. Selvitys- ja tutkimushanke käynnistyy vasta erillisen kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella, ei
päätöksellä selvitys- ja tutkimustoiminnan hankinnasta. Sopimuksen syntymisen edellytyksenä
on, että mahdolliset arvioinnissa esitetyt tarkennustarpeet tulevat huomioiduiksi.
Hakemusten arvioinnin perusteella on päädytty esittämään osaa hankkeista yhdistettäviksi.
Näiden hankkeiden osalta hanketoimijoilta on pyydetty toimittamaan tarkennetut hankesuunnitelmat valtioneuvoston kanslialle ennen sopimusten allekirjoittamista.
Jokaiseen haussa olleeseen selvitys- ja tutkimusteemaan ei valittu hanketta käynnistettäväksi,
koska hakemusten ei katsottu suoritetun arvioinnin perusteella vastaavan hakuilmoituksessa
esitettyihin tietotarpeisiin. Osaan haussa olleista selvitys- ja tutkimusteemoista ei saatu lainkaan hakemuksia.

I Työllisyys ja kilpailukyky
1.1.1 Miten Team Finland -toimintaa kehitetään vaikuttavammaksi ja asiakaslähtöisemmäksi?
Vastuuministeriö VNK & vastuuvirkamies Susanna Perko
Miten Team Finland -toimintaa kehitetään vaikuttavammaksi ja asiakaslähtöisemmäksi?
(148 700 €)
Toteuttajataho: Forefront Oy, Ramboll Management Consulting Oy, The Evidence Network
Inc.
1.1.2 Millaisia toimia digitalisaation aiheuttama yhteiskuntaa läpileikkaava rakennemuutos edellyttää kilpailukyvyn, työllisyyden ja alueiden elinvoimaisuuden
vahvistamiseksi?
Vastuuministeriö TEM & vastuuvirkamies Pekka Hokkanen
Digimuutos (100 000 €)
Toteuttajatahot: VTT, Demos Helsinki
1.1.3 Miten toiminnalliset alueet ja potentiaaliset kasvuvyöhykkeet määrittyvät ja
miten niiden kehittäminen sovitetaan muun alueellisen kehittämisen ja aluesuunnittelun kokonaisuuteen?
Vastuuministeriö TEM & vastuuvirkamies Hanna-Maria Urjankangas
Toiminnalliset alueet ja kasvuvyöhykkeet Suomessa (80 000 €)
Toteuttajataho: Suomen ympäristökeskus, MDI Public Oy
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1.1.4 Miten cleantech -strategia ja biotalousstrategia ovat toteutuneet ja miten
pitäisi jatkossa edistää biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen läpimurtoa?
Vastuuministeriö TEM & vastuuvirkamies Jussi Manninen
Biotalous ja puhtaat ratkaisut kestävän kasvun perustana (CLEANBIO) (199 260 €)
Toteuttajataho: Suomen ympäristökeskus, Gaia Consulting, Luonnonvarakeskus, VATT
1.2.1 Millainen osallistavan sosiaaliturvan malli mahdollistaa työllistymisen edistämisen ja rakenteellisen työttömyyden alentamisen?
Vastuuministeriö TEM & vastuuvirkamies Päivi Haavisto-Vuori
Selvitys osallistavan sosiaaliturvan malleista (100 000 €)
Toteuttajataho: Helsingin yliopisto
1.4.1 Mikä on työvoimapolitiikan vaikuttavuus pitkän aikavälin työllistymiseen?
Vastuuministeriö TEM & vastuuvirkamies Kimmo Ruth
Työvoimapalvelujen vaikuttavuus pitkän aikavälin työllistymiseen (200 000 €)
Toteuttajataho: Tampereen yliopisto, VATT

II Osaaminen ja koulutus
2.1.1 Millainen on digitaalisen pedagogiikan, uusien oppimismateriaalien ja oppimisympäristöjen nykyinen tila ja millaiset ovat niiden kehittämisvalmiudet?
Vastuuministeriö OKM & vastuuvirkamies Tero Huttunen
DP – Digiajan peruskoulu (150 000 €)
Toteuttajataho: Tampereen yliopisto, Turun yliopisto
2.2.1 Miten ammatillisen koulutuksen reformin toimenpiteet tukevat ammatillisen
koulutuksen osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden vahvistamista sekä
toiminnan tehokkuuden lisäämistä?
Vastuuministeriö OKM & vastuuvirkamies Tarja Riihimäki
Ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja toiminnan tehokkuus
(150 000 €)
Toteuttajataho: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
2.3.1 Ovatko vuosina 2010–2015 toteutetut korkeakoulujen opiskelijavalintojen
uudistukset nopeuttaneet korkeakouluihin siirtymistä ja vaikuttaneet opinnoissa
etenemiseen?
Vastuuministeriö OKM & vastuuvirkamies Ilmari Hyvönen
Opiskelijavalinnat ja korkeakouluopintojen nopeuttaminen (199 618 €)
Toteuttajataho: Turun yliopisto, ETLA
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2.5.1 Miten elinkeinoelämän, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyötä sekä niiden toimintaedellytyksiä parannetaan?
Vastuuministeriö TEM & vastuuvirkamies Pirjo Kutinlahti
Miten elinkeinoelämän, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyötä sekä niiden toimintaedellytyksiä parannetaan (200 000 €)
Toteuttajataho: Ramboll Management Consulting Oy, Forefront Oy, Asianajotoimisto Bird &
Bird Oy, Järvelin Design Oy, VPSolutio

III Hyvinvointi ja terveys
3.3.1 Miten eri maissa lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut tuotetaan eri hallintokuntien kuten sosiaali-, terveys- ja koulutoimen yhteistyöllä?
Vastuuministeriö STM & vastuuvirkamies Ralf Ekebom
Lasten ja nuorten terveyttä/hyvinvointia edistävät palvelut sosiaali-, terveys- ja koulutoimen
yhteistyönä eri maissa (100 000 €)
Toteuttajataho: THL
3.4.1 Miten ikääntyneiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä voidaan vahvistaa asumisessa ja asuinalueilla?
Vastuuministeriö YM & vastuuvirkamies Sari Hosionaho
ASUVA - Asumisen uudet vaihtoehdot ja hyvä vanhuus (220 094 €)
Toteuttajataho: Tampereen yliopisto, Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter, Jyväskylän
ylipisto, Ikäinstituutti
3.4.2 Millaisia tukitoimia omaishoitajat tarvitsevat selviytyäkseen omaishoitajan
tehtävässä?
Vastuuministeriö STM & vastuuvirkamies Ralf Ekebom
Omaishoitajien tarvitsemat tukitoimet tehtävässä selviytymiseen (OTUS) (149 996 €)
Toteuttajataho: Kuntoutussäätiö, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Omaishoitajat ja läheiset liitto ry
3.5.1 Miten vammaisten yrittäjyyttä voidaan edistää?
Vastuuministeriö STM & vastuuvirkamies Ralf Ekebom
Vammaisten henkilöiden yrittäjyys ja sen tuki (148 297 €)
Toteuttajataho: NHG Consulting Oy, Vates-säätiö, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu
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IV Biotalous ja puhtaat ratkaisut
4.1.1 Millä energiapolitiikan ja eri sektorien toimilla saavutamme EU:n 2030 energia- ja ilmastopaketin tavoitteet?
Vastuuministeriö TEM & vastuuvirkamies Heli Saijets
Kestävä energia- ja ilmastopolitiikka ja uusiutuvien rooli Suomessa (KEIJU) (600 000 €)
Toteuttajataho: VTT, Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Helsingin yliopisto, THL
Uusiutuva energia, hajautettu tuotanto ja metsäbiomassan kustannustehokas käyttö
(259 820 €)
Toteuttajataho: Pöyry Management Consulting Oy
Hajautetun uusiutuvan energian mahdollisuudet ja rajoitteet (HEMU) (140 000 €)
Toteuttaja: Vaasan yliopisto, Luonnonvarakeskus, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopiston Ruralia
instituutti
4.1.2 Miten kansainvälisen ilmastosopimuksen velvoitteisiin tulee varautua Suomessa?
Vastuuministeriö YM & vastuuvirkamies Paula Perälä
Pariisin sopimuksen velvoitteisiin varautuminen (149 939 €)
Toteuttajataho: Greenstream Network Oy, VTT, Tyrsky Consulting, Indufor Oy, Climate
Change Law Consulting
4.3.1 Miten Suomi saavuttaa kierrätys- ja materiaalihyödyntämisen tavoitteet?
Vastuuministeriö YM & vastuuvirkamies Sirje Sten
Kohdennetut keinot kierrätyksen kasvuun (KEIKKA) (150 000 €)
Toteuttajataho: Suomen ympäristökeskus, Tilastokeskus, VTT
4.3.2 Mitkä ovat toimivimmat mallityökalut ravinteiden kierrätyksen ja vesistövaikutusten hallintaan?
Vastuuministeriö YM & vastuuvirkamies Eeva-Liisa Poutanen
Toimivat mallityökalut vesistövaikutusten ja ravinteiden kierrätyksen kustannustehokkaaseen
hallintaan (250 000 €)
Toteuttajataho: Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus
4.3.3 Mitkä pilaantuneiden maa-alueiden riskinhallintakeinot ovat kustannustehokkaita ja edistävät kestävää kiertotaloutta?
Vastuuministeriö YM & vastuuvirkamies Anna-Maija Pajukallio
Pilaantuneiden maa-alueiden kestävät riskinhallintakeinot (PIRISTE) (99 562 €)
Toteuttajataho: Suomen ympäristökeskus, Aalto-yliopisto
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4.4.1 Mitkä ovat suomalaisen elintarvikeketjun kustannuskilpailukykyyn ja tuottavuuteen vaikuttavat tärkeimmät tekijät sekä kansainvälinen kilpailuasema?
Vastuuministeriö TEM & vastuuvirkamies Esa Tikkanen
Suomalaisen elintarvikeketjun menestyksen avaintekijät (200 000 €)
Toteuttajataho: ETLA, Luonnonvarakeskus
4.4.2 Miten lainsäädännön kehittämisellä saadaan ruokahävikkiä vähennettyä?
Vastuuministeriö MMM & vastuuvirkamies Minna Huttunen
Ohjauskeinot ruokahävikin ja elintarvikejätteen puolittamiseksi (100 000 €)
Toteuttajataho: Luonnonvarakeskus
4.4.3 Miten digitalisaatiolla edistetään ruokaketjun kehittämistä?
Vastuuministeriö MMM & vastuuvirkamies Suvi Ryynänen
Esitetty yhdistettäväksi hankkeet Digitalisaatio ruokaketjun kehittämisessä sekä Miten digitalisaatiolla edistetään ruokaketjun kehittämistä?
Toteuttajatahot: Luonnonvarakeskus ja VTT
4.4.4 Miten ympäristölupakäytäntöjä voisi uudistaa vesiviljelytoiminnan kestävän
kasvun vauhdittamiseksi?
Vastuuministeriö MMM & vastuuvirkamies Timo Halonen
Meriviljelyn luvituspilotit (200 000 €)
Toteuttajataho: Luonnonvarakeskus, Gaia Consulting Oy
4.4.5 Miten kotimaisen kalan sisältämien ympäristöperäisten haitta-aineiden pitoisuudet ovat muuttuneet ja miltä kehitys näyttää tulevaisuudessa – voidaanko
suomalaisen kalan kilpailukykyä ruokana ja rehuna parantaa puhtauteen perustuen?
Vastuuministeriö MMM & vastuuvirkamies Liisa Rajakangas
Kotimaisen kalan kilpailukyvyn parantaminen - muutokset ympäristöperäisten haitta-aineiden
pitoisuuksissa (203 000 €)
Toteuttajataho: Evira, THL, Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus
4.5.1 Mitkä ovat metsien ja vesialueiden kestävän virkistys- ja matkailukäytön
talous- ja hyvinvointivaikutukset, kasvunäkymät sekä uudet innovaatiot ja liiketoimintamahdollisuudet?
Vastuuministeriö TEM & vastuuvirkamies Nina Vesterinen
Uudet keinot metsä- ja vesialueiden kestävän virkistys- ja matkailukäytön kehittämiseksi ja
turvaamiseksi -VirKein (300 000 €)
Toteuttajataho: Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus, Itä-Suomen yliopisto
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4.5.2 Mitä innovatiivisia ja kustannustehokkaita ympäristövirtaaman tavoitteet
huomioon ottavia ratkaisuja ja toimintatapoja voidaan ottaa käyttöön vaeltavien
ja uhanalaisten kalakantojen elvyttämiseksi rakennetuissa vesissä aiheuttamatta
kohtuutonta haittaa vesivoimatuotannon edellytyksille?
Vastuuministeriö MMM & vastuuvirkamies Jouni Tammi
Ympäristövirtaamat vaelluskalakantojen elvyttämisessä – uudet ratkaisut ja toimintatavat
(150 000 €)
Toteuttajataho: Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Itä-Suomen yliopisto
4.5.3 Mikä on merkittävimpien haitallisten vieraslajien levinneisyys, millaiset ovat
kyseisiin lajeihin liittyvät riskit ja miten vieraslajien torjuntatoimenpiteet kannattaa priorisoida Suomessa?
Vastuuministeriö MMM & vastuuvirkamies Johanna Niemivuo-Lahti
EU:n haitallisten vieraslajien levinneisyys ja hallintatoimenpiteet EU-HAVI (175 000 €)
Toteuttajataho: Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus
4.5.4 Saavuttaako Suomi osaltaan kansainvälisesti sovitun tavoitteen pysäyttää
luonnon monimuotoisuuden häviäminen vuoteen 2020 mennessä?
Vastuuministeriö YM & vastuuvirkamies Esko Hyvärinen
Eliölajien uhanalaisuuden viidennen kokonaisarvioinnin koordinaatio ja ohjaus (EUKKO)
(149 969 €)
Toteuttajataho: Suomen ympäristökeskus, Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS

V Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen
5.1.1 Mitkä ovat digitalisaation vaikutukset tuottavuuteen julkisessa hallinnossa
ja mitkä ovat julkisen hallinnon keinot luoda mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle?
Vastuuministeriö VM & vastuuvirkamies Hannele Kerola
TuoDigi(150 000 €)
Toteuttajataho: VTT
5.1.2 Miten avoimen datan ja keskeisten julkisen hallinnon perustietovarantojen
tietojen hyödyntämistä ja vaikuttavuutta edistetään kustannustehokkaasti?
Vastuuministeriö VM & vastuuvirkamies Anne Kauhanen-Simanainen
Avoimen datan kustannustehokas hyödyntäminen (149 936 €)
Toteuttajataho: ETLA, Open Knowledge Finland
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5.2.1 Miten maaseudun palveluja on mahdollista kehittää ja monipuolistaa digitalisaatiota ja kokeiluja hyödyntämällä?
Vastuuministeriö LVM & vastuuvirkamies Pyry Takala
DIPA – Maaseudun palveluiden kehittäminen ja monipuolistaminen digitalisaatiota ja kokeiluja
hyödyntämällä (235 000 €)
Toteuttajataho: MDI Public Oy, Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia, Suomen ympäristökeskus, Vaasan yliopisto
5.2.2 Miten parannetaan digitaalisten hyödykkeiden ja liiketoimintamallien luotettavuutta?
Vastuuministeriö LVM & vastuuvirkamies Maria Aholainen
Digiwars – keeping the Force (100 000 €)
Toteuttajataho: Turun yliopisto, KPMG Finland
5.2.3 Millaisia vaikutuksia robotisaatiolla ja automatisaatiolla on Suomen kansantalouteen ja millaisia edistämistoimia tarvitaan?
Vastuuministeriö TEM & vastuuvirkamies Antti Eskola
Robotisaation ja automatisaation vaikutukset Suomen kansantalouteen (150 000 €)
Toteuttajataho: VTT
5.3.1 Mitkä ovat EU-lainsäädännön täytäntöönpanon haasteet?
Vastuuministeriö OM
Ei hakemuksia
5.3.2 Mitkä ovat tietosuoja-asetuksesta johtuvat muutostarpeet kansalliseen lainsäädäntöön?
Vastuuministeriö OM & vastuuvirkamies Anu Talus
EU:n tietosuoja-asetuksen kansallinen toimeenpano ja keskeiset yritysvaikutukset (100 000 €)
Toteuttajatahot: Tampereen yliopisto, IPR University Center, Helsingin yliopisto, Lapin yliopisto
5.3.3 Mitkä ovat purkavan lisärakentamisen helpottamisen vaihtoehdot ja vaikutukset?
Vastuuministeriö OM & vastuuvirkamies Markus Tervonen
Purkava lisärakentaminen (100 000 €)
Toteuttajataho: VTT
5.3.4 Sääntelytaakan arviointi – kokonaisarviointi säädösten sujuvoittamisen
taustaksi
Vastuuministeriö VNK & vastuuvirkamies Maaret Suomi
Eroon turhasta sääntelystä - sääntelytaakan arviointi ja vähentäminen (300 000 €)
Toteuttajataho: Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, Suomen ympäristökeskus, Frisky & Anjoy Oy
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VI Reformit
6.1.1 Sote-uudistuksen ja itsehallintoalueiden muodostamisen tukemista koskevat selvitykset
Vastuuministeriö STM & vastuuvirkamies Timo A. Tanninen
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tuki: Uusi Sote (120 000 €)
Toteuttajataho: NHG Consulting, HR-Pro Consultatione Oy
Henkilöstövaikutusten ennakkoarviointi (60 000 €)
Toteuttajataho: KT Kuntatyönantajat
Sote-uudistuksen vaihtoehtoiset ratkaisut (120 000 €)
Toteuttajataho: THL
6.1.2 Mikä mittaristo tukee uusien itsehallintoalueiden strategista ja operatiivista
sote-johtamista?
Vastuuministeriö STM & vastuuvirkamies Saara Leppinen
Uuden SOTEn mittaristo (196 308 €)
Toteuttajataho: NHG Consulting Oy, SITRA
6.1.3 Mitkä ovat sote-palveluiden ja asiakastietojärjestelmien integraation taloudelliset vaikutukset sekä vaikutukset palvelujen laatuun ja vaikuttavuuteen?
Vastuuministeriö STM & vastuuvirkamies Saara Leppinen
Sote-palveluiden ja asiakastietojärjestelmien integraation vaikutukset (100 000 €)
Toteuttajataho: Tampereen yliopisto
6.1.4 Miten sisäistä työnjakoa ja henkilöstön osaamisresurssien käyttöä uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollossa kustannustehokkuuden ja tuottavuuden lisäämiseksi?
Vastuuministeriö STM & vastuuvirkamies Saara Leppinen
Työn uusjako – ammattilaiset ja automatiikka (99 939 €)
Toteuttajataho: Itä-Suomen yliopisto, THL, Demos Helsinki
6.2.1 Mitkä ovat uuden varhaiskasvatuslain kokonaisvaikutukset?
Vastuuministeriö OKM & vastuuvirkamies Kirsi Alila
Selvitys Varhaiskasvatuslain kokonaisvaikutuksista (VakaVai) (150 000 €)
Toteuttajataho: Oulun yliopisto
6.2.2 Miten sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontaa ja sen vaikuttavuutta voidaan
parantaa ottamalla käyttöön uusia kustannustehokkaampia toimintatapoja?
Vastuuministeriö STM
Ei hakemuksia
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6.4.1 Miten aluejärjestelmä sekä ELY-keskusten ja TE-toimistojen palveluiden
asiakaslähtöisyys, kustannustehokkuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus huomioidaan kaavaillussa aluehallintouudistuksessa?
Vastuuministeriö TEM & vastuuvirkamies Mikko Kuoppala
VAAKA – Vaikuttavuus, aluejärjestelmä, asiakaslähtöisyys ja kustannustehokkuus aluehallintouudistuksessa (176 353 €)
Toteuttajataho: MDI Public Oy, Tempo Economics Oy, Melkior Oy

VII Hallituksen kivijalkahankkeet
7.1.1 Miten globaalin ja alueellisen toimintaympäristömme muutokset määrittävät
suomalaisen yhteiskunnan toiminta- ja kilpailukykyä?
Vastuuministeriö UM & vastuuvirkamies Antti Kaski
Maailmanpolitiikan kiristyvä kilpailu ja Suomi (259 914€)
Toteuttajataho: Ulkopoliittinen instituutti
7.2.1 Millainen on Suomen valmius toteuttaa YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelmaa?
Vastuuministeriö VNK & vastuuvirkamies Marja Innanen
Kestävän kehityksen avainkysymykset ja toimintasuunnitelma 2030 (Avain2030) (50 000 €)
Toteuttajataho: Suomen ympäristökeskus, Demos Helsinki
7.4.1 Miten kokonaismaanpuolustuksen konsepti ja lainsäädäntö ovat kehittyneet
Pohjois-Euroopassa?
Vastuuministeriö PLM
Ei hakemuksia
7.4.2 Mitä Suomessa tehty viimeaikainen tutkimus kertoo Venäjän kehitystrendeistä ja miten kehityskulut vaikuttavat Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen
asemaan ja puolustuspoliittisiin kysymyksiin?
Vastuuministeriö PLM & vastuuvirkamies Charlotta Collén
Venäjän kansallisen turvallisuuden kehitystrendit ja Suomen valinnat (89 918€)
Toteuttajataho: Aleksanteri-instituutti
7.6.1 Minkälainen on Arktisen alueen poliittis-taloudellinen tilanne erityisesti arktisen neuvoston Suomen puheenjohtajuuskaudelle (2017–19) asettamien teemojen lähtökohdista?
Vastuuministeriö UM & vastuuvirkamies Antti Kaski
Suomen puheenjohtajuus arktisessa neuvostossa kasvaneen epävarmuuden aikakaudella
(179 972€)
Toteuttajataho: Lapin yliopisto, Suomen ympäristökeskus, Ulkopoliittinen instituutti
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7.6.2 Mitkä ovat Suomen arktisen osaamisen tuotteistamisen, kaupallistamisen,
viennin ja näkyvyyden lisäämisen esteet, instrumentit ja kannustimet?
Vastuuministeriö LVM & Vastuuvirkamies Johanna Ikävalko
Suomen arktisen osaamisen tuotteistamisen, kaupallistamisen, viennin ja näkyvyyden lisäämisen esteet, instrumentit ja kannustimet (99 700€)
Toteuttajataho: Ramboll Management Oy, Verde Consulting, Hellenberg International
7.9.1 Vaikuttavatko rike- ja päiväsakkojen korotukset liikenneturvallisuuteen?
Vastuuministeriö OM & vastuuvirkamies Ville Hinkkanen
Sakkojen korotuksen vaikutus liikennenopeuksiin, rikesakkojen määrään ja uusintarikollisuuteen (79 234 €)
Toteuttajataho: Helsingin yliopisto

VIII Muut tietotarpeet
8.1 Miten varmistetaan hallittu maahantulo, tehokas turvapaikkaprosessi ja hyvä
kotouttaminen kaikissa olosuhteissa?
Vastuuministeriö SM & vastuuvirkamies Harri Martikainen
Selvitys- ja tutkimushakemukset eivät täyttäneet arvioinnin perusteella haun tavoitteita ja
valtioneuvoston kanslia päätti näin ollen olla käynnistämättä teemasta hanketoimintaa.
8.2 Mikä on ollut Suomessa kansainvälisellä rahoituksella toteutetun tutkimustoiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus?
Vastuuministeriö TEM & vastuuvirkamies Kai Husso
Selvitys- ja tutkimushakemukset eivät täyttäneet arvioinnin perusteella haun tavoitteita ja
valtioneuvoston kanslia päätti näin ollen olla käynnistämättä teemasta hanketoimintaa.
8.3 Kuinka innovatiivisia julkisia hankintoja ja niiden potentiaalia voidaan hyödyntää yhteiskunnallisten tavoitteiden ja yritysten uudistumisen välineinä?
Vastuuministeriö TEM & vastuuvirkamies Mikko Martikainen
Tiekartta vaikuttaviin innovatiivisiin hankintoihin (192 727 €)
Toteuttajataho: VTT, Suomen ympäristökeskus
8.4 Mitä oppeja kansainväliset kokemukset antavat alkuperäiskansa-asioista?
Vastuuministeriö OM & vastuuvirkamies Satu Kaskinen
Saamelaisten oikeuksien toteutuminen: kansainvälinen oikeusvertaileva tutkimus (164 995 €)
Toteuttajataho: Lapin yliopisto, Luulajan teknillinen korkeakoulu

