Hakuilmoitus: Valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan vuoden 2022 haku
Valtioneuvoston kanslia avaa 30.11.2021 haettavaksi valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahat. Haku perustuu valtioneuvoston päätöksentekoa tukevaan vuoden 2022 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaan.
Hakemus liitteineen jätetään sähköiseen haku- ja asiointijärjestelmään vnteas-asiointi.fi
12.1.2022 klo 16.00 mennessä.
Mikäli hakuasiakirjoista ei löydy vastausta hakijan kysymykseen, voi hakija lähettää viimeistään 14.12.2021 mahdolliset kysymykset viestinä asiointijärjestelmästä. Vastaukset kaikkiin
määräaikaan mennessä saapuneisiin kysymyksiin julkaistaan viimeistään 21.12.2021 mennessä osoitteessa: tietokayttoon.fi.
Osasta selvitys-/tutkimusteemoja järjestetään verkkopohjaisia hakuinfotilaisuuksia. Päivitetyt tiedot tilaisuuksien ajankohdista löytyvät osoitteesta: 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. päivitetyt 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
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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.
Haettavat teemat
Katso teemakuvaukset hakusivulla olevasta erillisestä liitteestä. Haettavat teemat on ryhmitelty pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisille painopisteille.

1. Kestävän talouden Suomi
selvitys-/tutkimusteema
1.1. Ilmastonmuutoksen torjunta, talouden rakennemuutos ja kilpailukyky

kustannusarvio (€)
200 000

1.2. Monipaikkaisuuden vaikutukset kuntien taloudelle

150 000

1.3. Yhteishankintojen kustannusvaikuttavuus

200 000

2. Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi sekä asuntopolitiikka

2.1. Suomen Agenda2030 -toimeenpanon arviointi

kustannusarvio (€)
130 000

2.2. Oppilaitosrakennusten kunnon ja sisäilmaston nykytilanne

275 000

2.3. Merenpohjan mineraalien hyödyntämistä koskeva lainsäädäntö ja
sen kehittämisvaihtoehdot

200 000

2.4. Liikenteen uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitejärjestelmän
uudistaminen(RED III)

100 000

2.5. Talteen otetun hiilidioksidin hyödyntäminen, varastointi ja poistoratkaisut

150 000

selvitys-/tutkimusteema

2.6. Rakennusten ilmanvaihtojärjestelmien mitoituksen resilienssi läm- 270 000
pöaaltoja ja hengitystieinfektioita vastaan
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selvitys-/tutkimusteema
2.7. Rannikkovesien ravinteiden kuormituskatot ja kuormituksen vähentämisen taakanjako

kustannusarvio (€)
260 000

2.8. Elinkeinosektoreiden ja alueiden edellytykset vihreään siirtymään

270 000

2.9. Kestävä kulutus ja ohjauskeinot

290 000

2.10. Kuntien ja hyvinvointialueiden toiminta ikääntyneiden asumisessa
ja asumispalveluissa

200 000

3. Suomi kokoaan suurempi maailmalla
selvitys-/tutkimusteema
3.1. Suomen Afganistaniin kohdistamien kokonaisvaltaisten kriisinhallintatoimien vaikuttavuus vuosina 2002–2021

kustannusarvio (€)
240 000

3.2. Suomalaisyritysten kohtaamat kaupanesteet

100 000

3.3. Monenkeskisen yhteistyön muutokset Suomen näkökulmasta

120 000

4. Turvallinen oikeusvaltio Suomi, sen kehittäminen ja puolustuspolitiikka

4.1. Viranomaisten oma-aloitteinen tietojenvaihto

kustannusarvio (€)
150 000

4.2. Naisiin kohdistuva digitaalinen väkivalta

100 000

4.3. Monimuotoisten perheiden kohtaamat lainsäädännölliset haasteet ja niiden ratkaisumallit

200 000

4.4. Sosiaalisen median hyödyntäminen suuronnettomuuksien ja valtakunnallisen johtamisen tukena

100 000

4.5. Syrjäytymisen ja huono-osaisuuden yhteys turvallisuuteen

130 000

4.6. Siviilivalmiuden järjestelmän kehittämistarpeet

150 000

4.7. Turvallisuusviranomaisiin kohdistuvan laillisuusvalvonnan vaikuttavuus

150 000

selvitys-/tutkimusteema
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5. Elinvoimainen Suomi, liikenneverkot ja maatalous
selvitys-/tutkimusteema
5.1. Kotimaista kalaa ravinnoksi monipuolisemmin ja turvallisemmin

kustannusarvio (€)
350 000

5.2. Suomen zoonoositilanne ja -riskit yhteisen terveyden näkökulmasta

100 000

5.3. Liikennehankkeiden maankäyttövaikutusten jälkiarviointi

150 000

5.4. Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistoimien kokonaiskustannusten arviointi

150 000

6. Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi
selvitys-/tutkimusteema
6.1. Listayhtiöiden hallitus- ja johtoryhmätehtävät – naisten urakehityksen haasteet

kustannusarvio (€)
150 000

6.2. Kuntien myöntämät yritystuet Suomessa

100 000

6.3. Yritysten tuottavuuserot ja tuottavuuden eturintama

170 000

7. Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi
selvitys-/tutkimusteema
7.1. Digitaalisten palveluiden vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa

kustannusarvio (€)
300 000

7.2. Ekologisesti kestävä kehitys osana sosiaali- ja terveydenhuollon
ohjausmekanismeja

250 000

7.3. Sairauspäivärahakausien tarkistuspisteet: Kuntoutuksen ja työhön paluun toteutuminen

150 000

7.4. Mielenterveysvaikutusten ennakkoarviointi

150 000

7.5. LASTA-seula -mallin vaikuttavuus lapsiin kohdistuvien rikosten
ehkäisyssä ja lasten suojaamisessa

150 000

7.6. Sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain rajapinta lasten ja perheiden tukemisessa

250 000
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8. Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

8.1. Vihreän siirtymän koulutus- ja osaamistarpeet

kustannusarvio (€)
300 000

8.2. Kulttuurihyvinvoinnin kustannushyötyvaikutukset

200 000

8.3. Lukio-opiskelijoiden ainevalintojen syyt ja niiden suhde tasa-arvoon

150 000

8.4. Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen osaamistavoitteiden ja
oppilaitosdemokratian toteutuminen

120 000

8.5. Yhteiskunnallisten yritysten sosiaaliset innovaatiot

200 000

8.6. Missiolähtöisen innovaatiopolitiikan kulmakivet ja Suomen toimintamalli

200 000

selvitys-/tutkimusteema

