HAKUINFO: 8.5 MENETTELYTAVAT TUTKIMUS- JA INNOVAATIOTOIMINNAN
STRATEGISILLE VALINNOILLE
21.9.2017 klo 10-11, Tieteiden talo
Sari Löytökorpi (VNK) esitteli Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan periaatteita.
Hakijoina voivat olla organisaatiot, eivät yksilöt. Konsortioissa voi olla mukana myös kansainvälisiä toimijoita ja alihankkijoita. Päävastuullinen vastaa hankkeesta. Ks. tarkemmin VN
TEAS –toiminnan yleiset ehdot 2017 ja kalvoesitys. Tavoiteaikatauluna on, että päätös tehtäisiin viimeistään 16.10.2017 mennessä. Tämän jälkeen valitusaika 14 vrk.
Matti Kajaste (OKM) esitteli hankkeen sisällön ja tavoitteet, ks. kalvoesitys. Tavoitteena
muodostaa laajasti osallistava menettelytapa strategisten valintojen tueksi.
TEEMAKOHTAISET KYSYMYKSET JA VASTAUKSET:
Osa I Kokonaiskuvan muodostaminen TKI-toimintaa koskevien strategisten valintojen tekemisen nykyisistä menettelyistä eri hallinnonaloilla
Kysymys: Mikä valmisteluryhmä on valmistellut tämän hankepyynnön?
Vastaus: Tutkimus- ja innovaationeuvoston (TIN) valmistelutyöryhmä (OKM, TEM ja VNK).
Hankkeen ohjausryhmään osallistuu asiantuntijoita myös muista ministeriöistä.
Kysymys: Miten on huomioitu keskushallinnon kokonaisuudistus ja miten haussa oleva
hanke liittyy muihin kehittämishankkeisiin?
Vastaus: Olemassa olevat strategiaprosessit ja menettelytavat tulee ottaa aineistohankinnassa huomioon ja kytkeä ne relevantein osin hankkeen sisältöihin.
Kysymys: Missä määrin hanke painottuu ennakointitietoon ja sen hyödyntämiseen?
Vastaus: Hankkeessa tulee ottaa huomioon valtioneuvoston ennakointitieto, mutta tämä
on vain yksi mahdollisista tietolähteistä.
Kysymys: Miten elinkeinoelämän strategiat otetaan huomioon?
Vastaus: Siltä osin kuin ne on huomioitu eri hallinnonalojen strategioissa.
Osa II Uuden menettelytavan rakentaminen TKI-toimintaa ja uudistumista koskevien kansallisten valintojen tueksi
Kysymys: Millaisella aikasyklillä käyttöönotettava strategiaprosessi on jatkossa tarkoitus
toteuttaa?
Vastaus: Tästä ei ole etukäteisarviointia. Selviää hankkeen kuluessa.
Kysymys: Pitääkö I vaiheessa arvioida julkishallinnon osaamista ja kyvykkyyksiä strategisten valintojen prosessissa?
Vastaus: Osaamistarvetta voidaan arvioida, mutta hakemuksen yhteyteen ei ole tarvetta
laatia suunnitelmaa hallinnon toimijoiden osaamisen kehittämiseen.

Kysymys: Tulisiko menettelytavan muodostamisessa arvioida sähköisten järjestelmien roolia?
Vastaus: Sähköiset järjestelmät eivät ole tämän hankkeen keskiössä, mutta niiden hyödyntämistä voidaan arvioida ja sisällyttää osana.
Kysymys: Onko tarkoitus rakentaa prosessi vai toimintamalli?
Vastaus: Tässä hankkeessa pääpaino on toimintamallin kehittämisessä, ei niinkään teknisessä toteuttamisessa. I osahankkeessa voidaan tunnistaa olemassa olevia järjestelmiä,
joita voitaisiin hyödyntää toimintamallin yhteydessä.
Kysymys: Mitä strategisilla valinnoilla tarkoitetaan?
Vastaus: Strategiset valinnat voivat olla sisällöllisiä, toimintatapoihin, rakenteisiin tai prosesseihin liittyviä.
Kysymys: Liittyykö tämä tutkimus- ja innovaationeuvoston linjauksiin?
Vastaus: Kyllä, menettelytavan kehittäminen on yksi TIN vision tavoite. Menettelytavalla
pyritään jatkossa viemään TINn muita tavoitteita käytäntöön.
Kysymys: Miten elinkeinoelämän uusia aloja ja tarpeet tulisi huomioida?
Vastaus: Tätä tulee hankkeen toteuttajat itse arvioida ja määritellä se hakemuksessaan.
Osa III Osallistava kokeilu uuden strategiamenettelyn poikkihallinnollisesta
mallista
Kysymys: Kuinka vahvasti ministeriöt ovat tietoisia tästä hankkeesta?
Vastaus: TEM:iä ja OKM:tä lukuun ottamatta muut ministeriöt eivät ole olleet mukana TIN
vision laatimisessa ja tästä syystä tietoisuus vielä vähäistä. Tavoitteena on, että jatkossa
ohjausryhmän jäsenet motivoivat ministeriöiden edustajia osallistumaan hankkeeseen aktiivisesti. TIN työryhmä järjestänyt eri tilaisuuksia, joissa on visiosta käyty keskustelua tästä
aihepiiristä.
Kysymys: Tähdätäänkö hankkeella hallitusohjelman sisältövalmisteluun? Hyödynnetäänkö
esimerkiksi kokeilun tuloksia seuraavan hallitusohjelman valmistelussa?
Vastaus: Hankkeessa tulee kehittää uutta menettely- ja toimintatapaa, joka olisi käytettävissä tulevaisuudessa. Kaikki hankkeessa syntyvä tieto käytetään mahdollisuuksien mukaan
seuraavan hallitusohjelman valmistelussa.
Kysymys: Millä tavoin elinkeinopolitiikan uudistamisen näkökulmat huomioidaan hankkeessa?
Vastaus: Elinkeinopolitiikan ja innovaatiopolitiikan raja-aita on häilyvä. Elinkeinopolitiikka
huomioidaan sikäli, kun se liittyy innovaatiopohjaisen kasvun edistämiseen.
Kysymys: Miten innovaatioekosysteemit tulisi huomioida?
Vastaus: Tämä jätetään hankkeen toteuttajien arvioitavaksi ja määriteltäväksi.
Kysymys: Mikä olisi yksi asia joka osoittaisi hankkeen onnistuneisuuden?
Vastaus: Hankkeessa kehitetty menettelytapa tulee oikeasti käyttöön valtionhallinnossa ja
se koetaan hyödylliseksi.

Kysymys: Mille tasolle lopputuloksen tulisi päätyä? Voisiko sähköinen alusta olla lopputulos?
Vastaus: Mahdollisesti sekin voi olla, mutta tärkeintä on, että menettelytapa on toimiva.
YLEISET KYSYMYKSET JA VASTAUKSET
Kysymys: Miten hankkeesta tulisi viestiä? Mitä tarkoittaa aktiivinen viestintä?
Vastaus: Osallistetaan hankkeen aikana relevantit tahot mukaan I-III:osissa ja mahdollisimman laajasti. Valtioneuvosto päättää otetaanko menettelytapa käyttöön. Hakemuksen
liitteenä olevassa viestintäsuunnitelmassa tulee kertoa, millä tavoin toimijoita osallistetaan
prosessiin.
Kysymys: Voidaanko hankkeen aikana syntyvää aineistoa julkaista muussakin yhteydessä?
Vastaus: Tästä päätetään ohjausryhmässä myöhemmin. Yleisperiaatteena on, että hankkeessa tuotettu tieto on avointa ja julkaistavissa.

