Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan vuoden 2020 1. täydentävään hakuun liittyvät kysymykset ja vastaukset
Teema 1.1 Yritystukien kokonaistaloudelliset vaikutukset
Kysymys: Voiko loppuraportti olla englanninkielinen?
Vastaus: Kyllä voi. Hankkeen tuotoksista on kuitenkin tuotettava myös suomenkielinen tiivistelmä ja tiedote.
Teema 1.6 Aineettomien oikeuksien tilanne Suomessa 2020: IPR-strategian
taustoitus
Kysymys: Voiko loppuraportti olla englanninkielinen?
Vastaus: Loppuraportti voi olla englanninkielinen. Hanketoimijan tulee kuitenkin kääntää
julkaisun kuvailusivut sekä suomeksi että ruotsiksi ja laatia suomenkielinen tiedote.
Teema 1.7 Kaivosveron vaihtoehdot ja niiden vaikutukset
Kysymys: Tutkimuskysymyksenä on esitetty seuraavaa:
− Mitkä ovat verovaihtoehtojen vaikutukset kaivostoimintaa harjoittaville ja muille kaivostoimintaan läheisesti liittyville yrityksille, julkiseen talouteen ja ympäristöön ottaen
huomioon myös muut kaivoksiin kohdistuvat veromuutokset ja maksuvelvoitteet?
− Minkälainen kaivosvero (kohdentuminen, veromalli, verotaso) olisi veron tavoitteen ja
toteuttamiskelpoisuuden kannalta optimaalisin? Miten kaivosveron veropohja tulisi
määritellä ja millä perusteella verotaso tulisi asettaa? Mitä käytännön vaikutuksia eri
veromalleilla olisi veronkantoon ja verotuksen ennakoitavuuteen?
Onko mallinnus tarkoitettu tehtävän ekonometrisenä mallina, vai millaista metodiikkaa toivotaan hyödynnettävän mallinnuksen tekemisessä?
Vastaus: Mallinnus ei välttämättä ole tarpeen toteuttaa ekonometrisena mallina, jos kysymyksiin voidaan vastata jollain muulla kvantitatiivisella menetelmällä riittävän uskottavasti.
Teema 2.15 Ilmastonmuutos ja toimimattomuuden hinta: varautumattomuuden,
sopeutumisen ja vahinkojen korvaamisen kustannukset
Kysymys: Voiko loppuraportti olla englanninkielinen?
Vastaus: Loppuraportin tulisi olla pääsääntöisesti suomeksi, vähintään 70%.

Kysymys: Voiko konsortio itse määritellä mihin skenaarioon/kehityspolkuun globaali toimimattomuus sidotaan (esim. IPCC: RCP6.0)?
Vastaus: Konsortio voi itse määritellä mihin skenaarioon/kehityspolkuun toimimattomuus
sidotaan.
Teema 4.11 Julkisen oikeusavun tulorajat
Kysymys: Onko Romeossa tieto oikeusavun saajien mahdollisesta oikeusturvavakuutuksesta tai mistä muusta tietolähteestä tieto muutoin voisi olla saatavissa?
Vastaus: Romeoon kirjataan tieto oikeusturvavakuutuksesta, joten se on saatavissa tutkimusta varten tehtävään aineistopoimintaan mukaan.
Kysymys: Onko tilaajan tiedossa, onko oikeusturvavakuutusten yleisyydestä ylipäätänsä
tietoa (esim. FK/vakuutusyhtiöt)?
Vastaus: Oikeusturvavakuutusten lukumäärästä on saatavilla tietoa ainakin Tilastokeskuksesta: https://www.stat.fi/til/vato/2018/vato_2018_2019-10-31_tau_004_fi.html. FK:n tilastoja on käytetty aiemmin mm. oheisessa tutkimuksessa: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/152564/TTA_119_Lasola_Rissanen_2013.pdf?sequence=2&isAllowed=y
Teema 7.10 Lapsiin kohdistuva epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointi
Kysymys: Onko teemaan liittyvä määräraha tarkoitettu yhdelle vai useammalle hankkeelle
ja tarkoituksena on ilmeisesti se, että hanke vastaa kaikkiin tutkimuskysymyksiin ja kustannukset voivat olla maksimissaan 200 000 €?
Vastaus: Parhainta olisi saada yksi toteuttajakonsortio, joka katsoisi kokonaisuutta. Lähtökohtana on, että kaikki tutkimuskysymykset huomioidaan, mutta painopisteet voivat toki
vaihdella. Käytettävissä oleva määräraha on maksimissaan 200 000 €
Teema 7.12 Kuuroihin ja viittomakieltä käyttäviin kohdistuneet oikeudenloukkaukset
Kysymys: Ovatko yhteisöt ja niiden edustamat liitot mukana tutkimuksen ohjausryhmätyöskentelyssä ja onko olemassa muuta rakennetta, jolla tutkimus kytketään osaksi valtiollista sovintoprosessia?
Vastaus: Ohjausryhmä koostuu ministeriöiden virkamiehistä, mutta voi kutsua kokouksiin
muita tarvittavia ulkopuolisia asiantuntijoita. Yhtenä tutkimuskysymyksenä on selvittää vaihtoehtoja millä tavalla sovintoprosessia tulisi viedä eteenpäin.

Teema 8.3 Jatkuvan oppimisen uusien nopeavaikutteisten toimien seuranta- ja
vaikuttavuustutkimus
Kysymys: Teemakuvauksessa mainitaan "Tutkimus- ja selvityshankkeessa tulisi hyödyntää
myös opetushallinnon sekä KELAn ja verohallinnon tietoaineistoja". Mihin aineistoihin tässä
viitataan ja miten ne saa tutkimuksen käyttöön? Lisäksi, onko teillä mahdollisesti arviota tutkimuslupa- ja aineistopyyntöjen toteuttamiseen kuluvasta ajasta ko. aineistojen kohdalla
(esim. keskimääräisiin käsittelyaikoihin perustuen)?
Vastaus: Opetushallinnon osalta esim. Vipunen-tietokantaan, KELA:n ja Verohallinnon
osalta etuus-, tuki-, ja tulotietoon. Aineistoja tulee käyttää, jos ne ovat relevantteja tutkimusasetelman kannalta. Meillä ei ole tietoa tutkimuslupa- tai aineistopyyntöjen toteuttamiseen kuluvasta ajasta.
Kysymys: Hakuilmoituksessa on määritetty menetelmiä ja aineistoja määrällisten aineistojen keräämiseen. Onko tilaajalla näkemyksiä kerättävistä laadullisista aineistoista, vai ovatko
nämä vapaasti konsortion määritettävissä?
Vastaus: Ovat vapaasti konsortion määriteltävissä.
Teema 10.2.1 Ilmastopolitiikka ja työllisyys
Kysymys: Voiko loppuraportti olla englanninkielinen?
Vastaus: Kyllä voi. Hankkeen tuotoksista on kuitenkin tuotettava myös suomenkielinen tiivistelmä ja tiedote. Hanketoimijan tulee kääntää julkaisun kuvailusivu myös ruotsiksi.
Yleiset kysymykset
Kysymys: Voiko sama organisaatio hakea erikseen useampaan kuin yhteen tutkimushankkeeseen?
Vastaus: Kyllä voi.
Kysymys: Onko mahdollista, että työkielenä on englanti (esim. väliraportit, tapaamiset
jne)?
Vastaus: Tähän kysymykseen emme pysty antamaan yksiselitteistä vastusta kaikkien teemojen osalta. Toki englanninkielinen työskentely valtioneuvoston piirissä on mahdollista,
mutta väliraportteja ja esim. tilaisuuksia koskevat kielivaatimukset riippuvat käyttötarkoituksesta ja kohderyhmistä.

