Saapuneiden hakemusten lukumäärä
1. Kestävän talouden Suomi
selvitys-/tutkimusteema

kpl

1.1. Verotus lentoliikenteen päästöohjauksessa

2

1.2. Työn ja pääoman allokaation tehostaminen

3

1.3. Ilmastonmuutoksen talousvaikutukset – julkinen talous

2

1.4. Intressivertailu kaivoslupaprosessin osana

2

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

kpl

2.1. Biokaasun tuotannon ja käytön ympäristö- ja ilmastovaikutus2
ten kartoitus ja kustannustehokkuuden arviointi
2.2. Vesienhoidon tilatavoitteet osana uusien hankkeiden vaiku1
tusten arviointia
2.3. Uusien ydinenergiateknologioiden mahdollisuudet ja kehitys4
tarpeet
2.4. Vetytalous – mahdollisuudet ja rajoitteet

3

2.5. Ympäristönsuojelulain toimivuus- ja vaikuttavuusarvio

1

2.6. Yhdyskuntajätevesien satunnaispäästöjen vesiensuojelullinen
ja hygieeninen merkitys
2.7. Ympäristönsuojelun ennakointi EU:n nollapäästöstrategiaan
kytkeytyvän vaikuttamisen tueksi

3
1

3. Suomi kokoaan suurempi maailmalla
selvitys-/tutkimusteema
3.1. Suurvaltojen taloudellisen ja teknologisen kilpailun vaikutukset Euroopalle ja Suomelle
3.2. Täydentävät laillisen maahanmuuton väylät kansainvälisen
suojelun tarpeessa oleville henkilöille
3.3. Venäjän teknologiaosaaminen ja –politiikka

kpl
1
2
2
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4. Turvallinen oikeusvaltio Suomi, sen kehittäminen ja puolustuspolitiikka
selvitys-/tutkimusteema
4.1. Oikeusvaltion tila ja kehitys Euroopassa Suomen näkökulmasta
4.2. Ihmiskauppaa ja sen lähirikoksia koskevien rangaistussäännösten soveltamiskäytännön arviointi
4.3. Osapuolten kokemukset lähisuhdeväkivallan sovittelusta ja
sen vaikutuksista elämään ja väkivallan vähenemiseen

kpl
1
2
2

4.4. Tapahtumaketjut naisiin kohdistuvissa parisuhdesurmissa

2

4.5. Ulkomaisten lahjusrikosten todisteluvaatimusanalyysi ja kansainvälinen vertailu

1

4.6. Ankkuritoiminnan vaikuttavuuden arviointi

4

4.7. Vihapuheen tuottajat ja levittäjät

3

4.8. Huoltovarmuuden turvaaminen osana kiinteistönomistuksen
valvontaa

3

5. Elinvoimainen Suomi, liikenneverkot ja maatalous
selvitys-/tutkimusteema
5.1. Valtiosääntöoikeudellinen tarkastelu kunnallisen itsehallinnon
laajuudesta
5.2. Julkisten palvelujen kestävä digitalisaatio: ilmasto- ja ympäristövaikutukset
5.3. Mitä on älykäs sopeutuminen Suomessa?
5.4. Liikenneinfrastruktuurihankkeiden rakentamisaikaiset vaikutukset työllisyyteen
5.5. Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen riskien jakaminen

kpl
1
2
4
4
2

5.6. Team Finland -verkoston vaikuttavuuden arviointi

2

5.7. Avaruustoiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus

2

5.8. Alue- ja yhdyskuntarakenteen mahdolliset tulevaisuudet

5
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6. Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi
selvitys-/tutkimusteema

kpl

6.1. Työvoimakoulutuksen toimivuuden ja vaikutusten arviointi

1

6.2. Työllisyyden kuntakokeilujen työllisyys-, kustannus- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
6.3. Palvelujärjestelmän toiminta: osa-aikatyö ja tilapäinen työ
sekä siirtymät kokoaikatyöhön

3
1

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

kpl

7.1. Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimusten vaikutukset Suomessa

2

7.2. Tekoälyn mahdolliset syrjivät vaikutukset

3

7.3. Valtiosääntöoikeudellinen näkökulma sosiaaliturvauudistukseen
7.4. Rakennusinvestointien ja hoitopaikkatarpeen arviointikriteereiden kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollossa
7.5. Nuorten mielenterveys- ja päihdetyö sosiaalihuollossa sekä
sosiaali- ja terveydenhuollon rajapinnoilla
7.6. Lihavuuteen liittyvän stigman tunnistaminen ja keinot sen vähentämiseen
7.7. Lähisuhdeväkivallasta aiheutuvat kustannukset Suomessa
7.8. Vammaisten henkilöiden kokeman lähisuhdeväkivallan yleisyys ja palvelujen saatavuus
7.9. Terveydenhuollon palveluvalikoimaan ja priorisointiin liittyvät
lainsäädännön uudistamisen ja kehittämisen tarpeet
7.10. YK:n vammaissopimus ja rakennetun ympäristön esteettömyys – Tulevaisuuden lainsäädäntö- ja ohjeistustarpeet

1
3
6
1
0
3
2
3

8. Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi
selvitys-/tutkimusteema
8.1. Strategisen tutkimuksen rahoitusinstrumentin toiminnan ja
vaikuttavuuden arviointi
8.2. Neuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyökäytännöt ja palveluohjaus
8.3. Työelämään tutustumisjaksojen (TET-jaksot) toteutus, yhdenvertaisuus ja saavutettavuus perusopetuksen aikana

kpl
4
3
2
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selvitys-/tutkimusteema

kpl

8.4. Koulutusmarkkinat Suomessa

2

8.5. Korkeakoulujen opetus- ja tutkimushenkilöstön muuttuneet
3
työnkuvat sekä työajan jakautuminen
8.6. Innovaatioekosysteemien vaikuttavuuden arviointi ja indikaat7
torit
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