
Päätöksentekoa tukevan 
tutkimuksen rahoitus – ja miksi siitä 
kannattaa kiinnostua?

11.5.2021    I   Tiedeasiantuntija, VTT, dos. Antti 
Pelkonen, valtioneuvoston kanslia



I Valtioneuvoston kanslia    I vnk.fi2
Lisäksi toki muitakin, esim. BF:n

innovaatiotutkimuksen rahoitus

Päätöksentekoa tukevan tutkimusrahoituksen muodot
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• Tukee valtioneuvoston päätöksentekoa ja sen valmistelua (=kytkentä 
politiikkaprosesseihin). 

• Kohdistuu poikkihallinnollisiin päätöksenteon kysymyksiin ja tuottaa mm. tutkimuksia, 
arviointeja, tilannekuva-analyyseja, ennakointeja ja kansainvälisiä vertailuja. 

• Valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma ohjaa toimintaa, johon 
on käytettävissä noin 9 m€ vuosittain. 

• Vuosittain käynnistetään noin 60-70 selvitys- ja tutkimushanketta.

• VN TEAS -toiminnan tietotarpeiden tunnistamisessa keskeinen rooli on 
hallitusohjelmalla, ministeriöiden politiikkavalmistelulla sekä ennakointitoiminnalla. 
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Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta 
(VN TEAS)
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Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelma

• Valtioneuvosto päätti v. 2021 
selvitys- ja tutkimussuunnitelmasta 
yleisistunnossa 5.11.2020

• 49 selvitys- ja tutkimusteemaa

• 10,03 m€, josta myöhemmin 
määriteltäviin tietotarpeisiin 2,15 m€

• Avoin haku toteutettiin 9.11.2020 –
5.1.2021.

• Hankkeet käynnistyivät helmi-
maaliskuussa 2021
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Kestävän
talouden
Suomi

1. Hiilineutraali 
ja luonnon
monimuotoi-
suuden
turvaava 
Suomi

2. Suomi 
kokoaan 
suurempi 
maailmalla

3. Turvallinen
oikeusvaltio
Suomi

4. Elin-
voimainen 
Suomi

5. Luottamuksen
ja tasa-arvoisten
työmarkkinoiden 
Suomi

6. Oikeuden-
mukainen,
yhdenver-
tainen ja
mukaan 
ottava Suomi

7. Osaamisen,
sivistyksen ja
innovaatioide
n Suomi

Ohjaus-
tavat Muut

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelmat 2020 ja 2021 ja 
PMI Marinin hallitusohjelman strategiset kokonaisuudet (€)
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Strategisen tutkimuksen rahoitus

• Ratkaisukeskeistä, monitieteistä, 
pitkäjänteistä, ohjelmamuotoista
akateemista tutkimusta

• Etsii ratkaisuja suuriin
yhteiskunnallisiin haasteisiin

• Pitkäjänteistä tutkimusta (5-6 
vuotta) 

• Vuosittainen rahoitus noin 55 m€
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Grand 
challenges

Multidisciplinary 
phenomenon-

based research, 
cross-

administrative 
collaboration

Open calls –
all research 
organisatio

ns can 
apply

Relevance, 
impact and 

scientific 
quality

Solution-
oriented 
research, 
evidence-

based policy
Strategic 
research



I Valtioneuvoston kanslia    I vnk.fi

Strategisen tutkimuksen rahoitus
• Rahoituksesta vastaa Suomen 

Akatemian yhteydessä toimiva 
strategisen tutkimuksen neuvosto 
(STN)

• Neuvosto luovuttaa vuosittain 
aloitteen strategisen tutkimuksen 
teemoista valtioneuvostolle

• Valtioneuvosto päättää strategisen 
tutkimuksen teemoista 
yleisistunnossa

• Teemat laaja-alaisia, joissa 
”vapausasteita”
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Vuoden 2022 STN-teemoiksi ehdolla:
• Lapset ja nuoret – hyvinvoivat tulevaisuuden tekijät
• Turvallisuus ja luottamus algoritmien aikakaudella



I Valtioneuvoston kanslia    I vnk.fi

• Vaikuttavuus

• Kuka ei haluaisi, että hänen tutkimuksensa vaikuttaa ja että sillä merkitystä johonkin?

• Esim. VN TEAS -hankkeissa yhteiskunnallinen vaikuttavuuden potentiaali on ”sisäänrakennettu” hankkeisiin 

• Verkostot – sekä tutkijakonsortioissa että valmistelijoiden & päätöksentekijöiden suuntaan

• Hyöty oman tutkimusagendan tai -intressien kannalta – esim. pääsy kiinnostaviin aineistoihin, 
kysymyksenasettelut, kimmokkeet, ”reaalimaalima”

• Tutustuu ja oppii ymmärtämään päätöksenteon ja valmistelun maailmaa

• Monipuolistaa hankeportfoliota – myös osa tutkijan yhteiskunnallista tehtävää?

• Myös lyhytkestoisemmassa päätöksentekoa tukevassa tutkimuksessa (esim. VN TEAS –hankkeet, 
muut hallinnon selvitys- ja arviointihankkeet) on mahdollista tehdä sellaista tutkimustyötä jonka pohjalta 
voi julkaista tieteellisiä artikkeleita. 
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Miksi tutkijan kannattaisi kiinnostua 
päätöksentekoa tukevasta tutkimuksesta?



Kiitos!


