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UTREDNINGS- OCH FORSKNINGSPLAN TILL STÖD FÖR
STATSRÅDETS BESLUTSFATTANDE 2015
Planens målsättningar
Målet med utrednings- och forskningsplanen till stöd för statsrådets beslutsfattande är att säkerställa en stark och horisontell kunskapsbas som stöd för det samhälleliga beslutsfattandet. Många
utmaningar i samhället är mångfasetterade och tangerar flera olika förvaltningsområden. För att
svara på utmaningarna krävs förvaltningsövergripande forsknings-, framsyns-, uppföljnings- och
utvärderingsinformation där tyngdpunkten ligger på funktionerna som en helhet. Med hjälp av planen riktas utrednings- och forskningsverksamheten in på de fokusområden som regeringen har
valt och som är väsentliga för regeringens och ministeriernas verksamhet.
Målet är även att skapa en grund för systematisk och omfattande användning av utrednings- och
forskningsinformation i statsrådets och dess ministeriers beslutsfattande samt stärka kunskapsbasen för regeringens och dess ministeriers beslutsfattande, en kunskapsbaserad verksamhetspolitik
och en strategisk helhetssyn.
Innehållet i och verkställandet av utrednings- och forskningsplanen samt ansvarsfördelningen
Planen omfattar fokusområden/teman inklusive kostnadsförslag för den utrednings- och forskningsverksamhet som genomförs med anslag under statsrådets kanslis moment 23.01.22, Statsrådets forsknings- och utredningsverksamhet (6,4 miljoner euro, reservationsanslag 3 år), samt fördelningen av det berednings- och styrningsansvar som hör till ärendet. Forskningsfrågorna för temana inom fokusområdena har en klar koppling till kunskapsbehovet och frågeställningarna inom
regeringens beslutsfattande.
Under momentet reserveras 400 000 euro att anvisas för brådskande utrednings- och forskningsbehov som behövs för verkställandet av det nya regeringsprogrammet och som det fattas beslut
om senare.
I tabellen anges forskningens fokusområden och teman inklusive kostnadförslag samt de ansvariga
ministerierna för temana.
Verkställandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan
I statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet iakttas följande:
Anslaget för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (moment 23.01.22, reservationsanslag tre år), som i statsbudgeten finns under statsrådets kanslis huvudtitel 23, får användas
1) till statsrådets och dess ministeriers utrednings- och forskningsverksamhet och
2) till betalning av konsumtionsutgifter som föranleds av utrednings- och forskningsverksamhet.
Anslaget får användas till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 45
årsverken vid statens ämbetsverk och inrättningar (~1 årsverke/110 000 €).
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Ansvarigt
ministerium

Kostnadsförslag / €

ANM

150 000

1) FM

1) 100 000

2) FM

2) 100 000

3) JSM

3) 200 000

4) ANM

4) 200 000

1.3. Hur stöder vi lösningar som främjar
kretsloppsekonomi i Finland?

MM

250 000

1.4. Vilka är de viktigaste åtgärderna för
att förlänga tiden i arbetslivet och höja
sysselsättningsnivån?

SHM

300 000

1.5. Hur kan stordata utnyttjas till fullo för
att förnya näringsverksamheten och verksamhetssätten?

KM

150 000

1.6. Hur gör man digitala tjänsteekosystem och digitala plattformar till en framgångsfaktor för Finland?

ANM

200 000

1.7. Styrmedel för utnyttjande av kunnandet: hur säkerställs en effektivare allokering av de offentliga resurserna för forsknings- och utvecklingsarbete?

UKM

200 000

1.8. Vilket slags kunnande som digitaliseringen förutsätter kommer att behövas i
framtiden?

UKM

200 000

Fokusområde

Tema

1. Främjande av Finlands
konkurrenskraft samt arbete

1.1. Hur påverkar EU2030-riktlinjerna Finlands konkurrenskraft inom olika sektorer
och vilka eventuella motstridigheter finns
det?
1.2. Hur kan ekonomiska styrmedel och
finansieringsmekanismer utvecklas för att
kombinera element för hållbar tillväxt och
produktiv företagsverksamhet?
1) Beskattningens inverkan på investeringar och produktivitet
2) Energibeskattningen
3) Regleringen av och stödstrukturen
för bioekonomin
4) Pådrivande faktorer och flaskhalsar
som påverkar uppstartsföretagens
tillväxt
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2. Den offentliga sektorns
produktivitet och strukturomvandling

2.1. Hur kan den offentliga tjänsteproduktionens produktivitet och effektivitet förbättras i samband med att social- och hälsovårdstjänsterna ses över?

SHM

1) 150 000
2) 230 000
3) 170 000

1) Hur kommer behovet av social- och
hälsovårdstjänster att förändras
regionalt när befolkningen åldras
och bosättningen blir allt mer koncentrerad?
2) Vilka verksamhetsmodeller ökar
kostnadseffektiviteten inom tjänster för barn, unga och familjer i olika organisationer?
3) Vilka nya verksamhetsmodeller
finns det inom tjänsterna för äldre?

3. Hälsosamt byggande och
samhällsplanering

2.2. Hur kan nya modeller för tjänsteproduktion och verksamhetsförändringar
stödjas genom att man inför elektroniska
tjänster inom social- och hälsovårdstjänsterna?

SHM

150 000

3.1. Hur främjas kostnadseffektivt, hälsosamt och tryggt byggande genom samarbete mellan olika förvaltningsområden?

SHM

250 000

3.2. Kostnadseffektivt miljö- och hälsoskydd samt tjänster för högkvalitativt byggande från ett samservicekontor nära
kommuninvånarna – hur samordnas en
splittrad förvaltning?

MM

150 000

3.3. En god livsmiljö och samhällsstruktur
genom samordning av markanvändning,
boende, trafik, service och näringsgrenar

MM

300 000
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4. Samhällets övergripande
säkerhet i en föränderlig
verksamhetsmiljö

4.1. Hur kan en modell för övergripande
säkerhet på bästa sätt möjliggöra framgång och välfärd samt svara på nya typer
av hot?

FSM

400 000

4.2. Hur säkerställer vi att infrastruktur
som är kritisk med tanke på den övergripande säkerheten fungerar i alla förhållanden?

ANM

300 000

4.3. Vilka faktorer inverkar mest centralt
på det finländska samhällets sociala utveckling och värdeutveckling med tanke
på den övergripande säkerheten?

IM

300 000

4.4. Hur säkrar vi en stark internationell
ställning och verksamhetsförutsättningar
för Finland i en föränderlig global verksamhetsmiljö?

UM

300 000

4.5. Hur kan vi anpassa oss till klimatförändringen på kort sikt och förbättra hanteringen och bedömningen av risker som
hänför sig till extrema väderfenomen?

JSM

350 000

4.6. Hur kan sjö- och miljösäkerheten i det
arktiska området förbättras?

KM

1) Vilka åtgärder för förbättrande av
sjösäkerheten och skydd av miljön
kräver genomförandet av den internationella sjöfartsorganisationens (IMO) polarkod i Finland under 2015–2017?
2) Vilka är viktiga miljögiftsfrågor i
Finlands nordliga områden?

1) 100 000
2) 100 000
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5. En bättre helhetsbild av
kunskapsbasen för beslutsfattandet

5.1. Hurdana instrument och verksamhetsmodeller behövs för övergripande informationsledning inom den offentliga
sektorn?

SRK

1) 150 000
2) 150 000

1) Med hurdana verktyg och verksamhetssätt kan man stödja övergripande informationsledning och
bättre utnyttjande av forskningsmaterial i beslutsfattandet?
2) Vad kräver gemensamma elektroniska tjänster och informationsmodeller för att de ska vara till nytta
för informationsledning inom samhällets olika sektorer?
6. Informationsbehov som
definieras senare

För statsrådets och dess ministeriers övriga informationsbehov

SAMMANLAGT

SRK

400 000
6 000 000

Principen om öppen ansökan
Utrednings- och forskningsprojekten i enlighet med statsrådets utrednings- och forskningsplan
väljs genom öppen ansökan och användning av objektiva och icke-diskriminerande kriterier. Vid
upphandlingen behandlas potentiella leverantörer jämlikt i enlighet med principerna om god förvaltning.
I ansökningsförfarandet tillämpas lagen om offentlig upphandling inte på tjänsteupphandlingar
som gäller statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet, utom de som uteslutande är till nytta för en upphandlande enhet i dess egen verksamhet, förutsatt att den tillhandahållna tjänsten
helt betalas av den upphandlande enheten (8 § 1 mom. 6 punkten i lagen om offentlig upphandling (348/2007)).
Uppföljning och styrning av genomförandet av projekten
Den arbetsgrupp som koordinerar statsrådets forsknings-, framsyns- och utvärderingsverksamhet
(TEA-arbetsgruppen) är gemensam beställargrupp för ministerierna och följer upp genomförandet
av målen för utrednings- och forskningsplanen.
Eftersom projekten stöder statsrådets beslutsfattande och på ett betydande sätt kan inverka på
hela samhällets funktioner är uppföljningen och styrningen av dem särskilt viktig. De ansvariga
ministerierna utser ansvariga tjänstemän för varje tema, ansvarar för den innehållsmässiga bedömningen av ansökningarna och lägger fram ett förslag för statsrådets kansli om valet av utrednings- och forskningsverksamhet. Statsrådets kansli tillsätter en styrgrupp för varje projekt eller
projekthelhet inom utrednings- och forskningsplanen till stöd för statsrådets beslutsfattande.
Styrgruppen följer upp hur projektet framskrider och främjar utnyttjandet av resultaten av projektet samt lägger fram förslag om utbetalning av kostnader i enlighet med projektets framskridande
för statsrådets kansli. En representant för det ansvariga ministeriet är ordförande för styrgruppen
och en representant för antingen det ansvariga ministeriet eller forskningsaktören är sekreterare.
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Andra som är viktiga för styrningen av genomförandet av fokusområdet bjuds in i styrgruppen.
Ordförandena för styrgrupperna informerar regelbundet TEA-arbetsgruppen, som ansvarar för helhetsuppföljningen av utrednings- och forskningsplanen, om projektets framskridande och ger arbetsgruppen allt material som är väsentligt med tanke på uppföljningen av projektet.
Ansökningsförfarandets gång
Statsrådets kansli beslutar om innehållet i ansökningsannonserna. I bedömningskriterierna för ansökningarna betonas lämplighet med tanke på målen i statsrådets utrednings- och forskningsplan,
problem- och lösningscentrering samt systematisk kommunikation.
Statsrådets kansli publicerar ett meddelande om ansökningsannonsen i annonstidningar om vilka
beslutas särskilt samt svarar för översättningen och publiceringen av annonserna i sin webbtjänst.
Ansökningsannonserna publiceras dessutom via upphandlingskanalen Hilma och på de ansvariga
ministeriernas webbplatser.
De ansvariga ministerierna ansvarar för den innehållsmässiga bedömningen av ansökningarna och
lägger fram ett förslag för statsrådets kansli om valet av utrednings- och forskningsverksamhet.
Statsrådets kansli fattar beslut om upphandlingen och ingår ett avtal med den som ansvarar för
genomförandet av projektet samt sköter de betalningar som hänför sig till projektet och uppföljningen av projektets genomförande i samarbete med styrgrupperna för projekten. Statsrådets
kansli följer årligen upp användningen av anslaget och årsverkena.
De ansvariga ministerierna och den som verkställer projektet ser tillsammans till att utnyttjandet
av den information som projektet ger upphov till främjas. Rapporterna publiceras i publikationsserien Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet.
Statsrådets kansli meddelar vid behov ministerierna närmare föreskrifter och anvisningar om verkställandet av utrednings- och forskningsplanen.
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