
 
Kysymys: Onko tutkimuksen johtajan/vastaavan tutkijan tieteenalan oltava sosiaalityö? 
Vastaus: Tutkimuksen johtajan/vastaavan tutkijan tieteenalaa ei ole rajattu. 
 
Kysymys: Kuinka pitkä tutkimussuunnitelma voi olla? 
Vastaus: Tutkimussuunnitelman pituus on enintään 12 sivua, jos tutkimushakkeessa on vain yksi toteut-
taja, jos tutkimushankkeessa on myös osatoteuttajia, suunnitelman pituus on enintään 15 sivua. Fontti on 
Times New Roman 12 pt, riviväli 1,15 ja marginaalit 20 mm. Lähdeviitteet on lisättävä suoraan tekstiin 
(esim. tekijä, vuosiluku tai [numero]). Sivun alaviitteitä ei voi käyttää. Lähdeluetteloa (enintään kaksi si-
vua) ei lasketa tutkimussuunnitelman pituuteen mukaan. (Suomen Akatemian mallipohja.) 
 
Kysymys: Millä kielellä hakemus tulee laatia? 
Vastaus: Hakemus tulee laatia suomeksi tai ruotsiksi. Tutkimussuunnitelma voi olla suomeksi, ruotsiksi tai 
englanniksi. 
 
Kysymys: Hyväksytäänkö yliopistojen yleiskustannukset valtionavustukseen oikeuttaviksi kustannuk-
siksi? 
Vastaus: Yleiskustannuksia hyväksytään, jos hankkeen hallinnoija pystyy osoittamaan hankkeelle kuulu-
van osuuden laskelmalla. Yliopiston taloushallinnon on pystyttävä avaamaan hankkeen kirjanpitoon, mitä 
toteutuneet yleiskustannukset muodostuvat. Laskelma voi olla esimerkiksi sellainen, jossa kerätään vuok-
rakustannukset, tietotekniikkakuluja, siivous- ja muita yleiskuluja ja näistä kuluista osoitetaan hankkeen 
osuus. Yleiskustannuksia ei ole välttämätöntä avata vielä hakemuksen talousarviosuunnitelmassa, kirjan-
pidossa on sitten avattava. 
 
Kysymys: Miten hankkeen osatoteuttajien kanssa hallinnollisesti toimitaan? 
Vastaus: Valtionavustus maksetaan hankehallinnoijalle (yhdelle hakijaorganisaatiolle), jonka tulee tehdä 
kaikkien muiden hanketta toteuttavien tahojen (osatoteuttajat) kanssa sopimus valtionavustuksen käy-
töstä, käytön valvonnasta ja niiden ehdoista (liitettävä sopimukseen sosiaalityön tutkimusrahoituksen 
valtionavustusehdot). Hankehallinnoija on vastuussa avustuksen oikeasta käytöstä koko avustettavan 
hankekokonaisuuden osalta. Sopimus tulee liittää sopijaosapuolten kirjanpitoon. 
 
Kysymys: Vaikuttavuutta on vaikea mitata kaksivuotisissa hankkeissa. Mikä ratkaisuksi? 
Vastaus: Tämän rahoituksen osalta jatkossa tullee mahdolliseksi hakea jo avustetulle hankkeelle jatkora-
hoitusta. – Harkitaan vielä asiaa, asiasta ei ole tehty vielä linjausta ministeriössä. 
 
Kysymys: Voiko THL:stä ostaa palveluja tästä rahasta? 
Vastaus: THL valtion tutkimuslaitoksena ei voi hakea/hallinnoida ko. tutkimusrahoitusta. THL ei voi toimia 
myöskään hankkeen osatoteuttajana. THL:n asiantuntija voi toimia tutkimushankkeen johtajana tai tutki-
jana, mutta valtionavustuksella ei voida kattaa THL:lle aiheutuvia palkkakuluja. Tämä tarkoittaa sitä, että 
asiantuntijan tulisi osin tai kokonaan hakeutua hanketta hallinnoivaan tai hanketta toteuttavaan organi-
saatioon/sen palkkalistoille, jotta asiantuntijan palkkakulut voitaisiin kattaa avustuksella. Rahoitusta saa-
nut hanke voi kyllä ostaa THL:ltä asiantuntijapalveluja hankkeeseen huomioiden hankintalain (laki julki-
sista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista, 1397/2016) säännökset. 
 
Kysymys: Voiko STEA:n rahoitusta saanut järjestö olla mukana tutkimushankkeessa?  
Vastaus: Kyllä voi, mutta on varmistettava, ettei järjestölle tule päällekkäistä valtionrahoitusta. 


