
 

Inbjudan att lämna in ansökan om utrednings- och forskningsverksamhet till stöd för 
statsrådets beslutsfattande 
 
Statsrådets kansli kungör att anslagen för utrednings- och forskningsverksamhet till stöd för 
statsrådets beslutsfattande kan sökas. Ansökan baserar sig på utrednings- och forskningsplanen till 
stöd för statsrådets beslutsfattande (10 april 2014), som syftar till att skapa en grund för 
systematisk och omfattande användning av forskningsdata i beslutsfattandet, kunskapsbaserad 
styrning och verksamhetspraxis. Forskningsplanen innefattar fem fokusområden och för dem valda 
huvudteman. De projekt som ingår i helheten ska genomföras under 2014–2016.  
 
Statsrådet godkände vid sitt allmänna sammanträde den 10 april 2014 en utrednings- och 
forskningsplan till stöd för statsrådets beslutsfattande för 2014. Genomförandet av planen är en del 
av totalreformen av statens forskningsinstitut och forskningsfinansiering (statsrådets principbeslut 
av den 5 september 2013 om en totalreform av statens forskningsinstitut och 
forskningsfinansiering), vars syfte är att skapa en systematisk verksamhetsmodell som säkerställer 
en stark och horisontell kunskapsbas som stöd för beslutsfattandet i samhället. Genom planen styrs 
utrednings- och forskningsverksamheten in på sådana av regeringen utvalda fokusområden som 
svarar mot regeringens och ministeriernas informationsbehov. Den arbetsgrupp som koordinerar 
statsrådets forsknings-, framsyns- och utvärderingsverksamhet (arbetsgruppen) är beställargrupp 
och följer genomförandet av utrednings- och forskningsplanen som helhet. Planen innefattar fem 
fokusområden och för dem valda huvudteman. Fokusområdena koordineras av arbetsgruppens 
sektioner. För varje huvudtema har ett ansvarigt ministerium utsetts som svarar för beredningen av 
inbjudan att lämna in ansökan och för administrationen och övervakningen av och rapporteringen 
om de projekt som ska inledas. Närmare information om utrednings- och forskningsverksamhet till 
stöd för statsrådets beslutsfattande finns på adressen: http://valtioneuvosto.fi/toiminta/tutkimus-ja-
selvitys/sv.jsp. 
 
Utredningarna och forskningarna upphandlas genom två öppna ansökningstillfällen (den andra 
omgången börjar i augusti). Ansökningstillfällena är avsedda för olika organisationer, till exempel 
högskolor, forskningsinstitut, företag och organisationer, eller konsortier av dessa, vilka även kan 
omfatta internationella organisationer. 
 
Fokusområdena, huvudtemana och diarienumren är följande: 
 

I Bildning, gemenskap och delaktighet som grund för välfärden  
 1. Förebyggande av polarisering i samhället (VNK/459/48/2014) 
 2. Konsekvenserna av utbildningsmässig jämställdhet (VNK/460/48/2014) 
 3. Öppet och jämställt deltagande (VNK/461/48/2014) 
II Förhållandet mellan arbete, kunnande och företagande  
 1. Arktiska möjligheter (VNK/462/48/2014) 
 2. De möjligheter som knapphet och grön tillväxt innebär (VNK/463/48/2014) 
 3. Inverkan av och alternativ för arbetspolitiska åtgärder (VNK/464/48/2014) 
 4. Industriella Internet och automatisering (VNK/465/48/2014) 
III En hållbar offentlig ekonomi  
 1. Den offentliga ekonomins hållbarhet och struktur (VNK/466/48/2014) 
 2. Den offentliga ekonomins stabilitet och finanspolitiken (VNK/467/48/2014) 
 3. Utrednings- och utvärderingsverksamhet som upphandlas till stöd för utvärderingen 
 av den ekonomiska politiken (VNK/468/48/2014) 

 4. Utvecklande av markanvändning och boende (VNK/469/48/2014) 
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IV Ett tryggt samhälle 
 1. Tryggt i vardagen, trygg vardag för individer (VNK/470/48/2014) 
 2. Ett tryggt samhälle som möjliggör framgång och välbefinnande (VNK/471/48/2014) 
 3. Ny teknik som möjlighet och hot (VNK/472/48/2014) 
V Förvaltningen som ett verktyg  
 1. Konsekvenserna av EU:s nya klimat- och energimål 2030 för Finland 
 (VNK/473/48/2014) 
 2. Kunskap som konkurrensfördel för samhället (VNK/474/48/2014) 
 3. Effektivisering av utvärderingarna av konsekvenserna av EU-initiativ 
 (VNK/475/48/2014) 
 4. Nya verktyg för styrning och stöd för en försökskultur (VNK/477/48/2014) 

 
En mer detaljerad beskrivning av huvudtemana finns i bilagorna 1–5. 
 
Ansökning 
 
De sökande ska lämna in: 
 

1. ansökan (formbunden blankett)  
2. en projektplan 
3. en informationshanteringsplan (formbunden blankett)  
4. en kommunikationsplan (formbunden blankett) 
5. meritförteckningar för de personer som nämns i ansökan 
6. ett registerutdrag för att bestyrka firmateckningsrätten (av huvudsökande) 

 
Ansökningsanvisningar och ansökningsblanketter finns på adressen: 
http://valtioneuvosto.fi/toiminta/tutkimus-ja-selvitys/sv.jsp. Ansökningshandlingarna returneras inte. 
Ansökningshandlingarna är i regel offentliga handlingar. Om ni anser att de handlingar som ni har 
skickat inte är offentliga, ber vi er specificera punkt för punkt till vilka delar de inte är offentliga 
samt precisera den grund för sekretess enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 
med stöd av vilken ni anser att handlingarna eller punkterna i dem inte är offentliga. Ert 
ställningstagande hindrar inte att statsrådets kansli fattar beslut om handlingarnas offentlighet. 
 
Beslut om finansiering av utrednings- och forskningsprojekt som inleds fattas i september 2014. 
Information om besluten ges på statsrådets webbplats på adressen 
http://valtioneuvosto.fi/toiminta/tutkimus-ja-selvitys/fi.jsp. De ansvariga ministerierna för 
huvudtemana ingår avtal om de utrednings- och forskningsprojekt som finansieras med dem som 
valts att genomföra projekten. 
 
Ansökningshandlingarna och samtliga bilagor ska lämnas in både skriftligen och elektroniskt senast 
den 11 augusti 2014 kl. 15.00 till registratorskontoret vid statsrådets kansli på adressen: 
 
Statsrådets kansli 
00023 Statsrådet 
(Besöksadress Riddaregatan 2 B, Helsingfors) 
registratorskontoret@vnk.fi 
  
På kuvertet och i e-postmeddelandets rubrikfält ska ansökans rubrik anges i formen: Ansökan 
(datum) med utrednings- och forskningsplan till stöd för statsrådets beslutsfattande, huvudtema X 
och dess diarienummer (se tabell ovan). 

http://valtioneuvosto.fi/toiminta/tutkimus-ja-selvitys/sv.jsp
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Ansökningar som inkommer efter den utsatta tiden beaktas inte. Statsrådets kansli vidarebefordrar 
ansökningarna till behandling vid det ansvariga ministeriet för respektive huvudtema. 
 
Tidsplan och resurser/finansiering 
 
Utrednings- och forskningsprojekten ska genomföras under 2014–2016. Tidsplanerna och 
finansieringsandelarna för respektiver huvudtema finns i bilagorna 1–5. 
 
Finansieringen får användas för forsknings- och utredningsverksamhet enligt statsrådets utrednings- 
och forskningsplan och för att betala utgiftskostnaderna för denna verksamhet. Godtagbara 
kostnader i projektet är lönekostnader för forsknings- och utredningsarbete, lönebikostnader, 
omkostnader, planenliga resekostnader, köpta tjänster som är väsentliga för projektet, 
förnödenheter och materialanskaffning samt kommunikationskostnader. 
 
Bedömning av ansökningarna 
 
Projekten bedöms utifrån följande kriterier: 
 
1. Lämplighet för målen för statsrådets utrednings- och forskningsplan (relevans) 

- motsvarar de frågor och det kunskapsbehov kring beslutsfattande som framförs i statsrådets 
utrednings- och forskningsplan 

- förmedlar information till dem som utnyttjar informationen i en form som är lättillgänglig och 
lätt att utnyttja även under projektets gång 

- stärker beslutsfattandet och kunskapsunderlaget för beredningen av beslutsfattandet  
 
2. Centrering kring problem och lösningar: 

- identifierar och erbjuder lösningar till problem och frågor som definierats i utrednings- och 
forskningsplanen 

- konsekvens: åstadkommer planerade resultat och fördelar genom sina föreslagna lösningar       
 
Även projektets kvalitet och genomförbarhet bedöms: 

- den sökandes/forskningsgruppens kompetens 
- utrednings- och forskningsplanens genomförbarhet 

 
Ansökningar som inte uppfyller det första bedömningskriteriet avslås. Om ingen ansökan uppfyller 
bedömningskriterierna, kan alla ansökningar avslås. 
 
Närmare kriterier för bedömningen av ansökningarna om respektive huvudtema finns i bilagorna 1–
5, om sådana fastställts.  De ansvariga ministerierna bereder en jämförelse av de inkomna förslagen 
samt förslag till beslut om erhållna projektförslag, och dessa behandlas i arbetsgruppen och dess 
sektioner. Huvudtemats ansvariga ministerium har rätt att förhandla med de sökande om justering 
av projektplanerna, att de föreslagna projekten slås ihop till större helheter eller om eventuella 
behov att inrikta helheterna. 
 
 


