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UTREDNINGS- OCH FORSKNINGSPLAN TILL STÖD FÖR STATSRÅDETS BESLUTSFAT-
TANDE 2018

Planens målsättningar

Målet med utrednings- och forskningsplanen till stöd för statsrådets beslutsfattande är att säker-
ställa en stark och horisontell kunskapsbas som stöd för det samhälleliga beslutsfattandet.

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 med planen är även att skapa en grund för systematisk och omfattande användning av ut-
rednings- och forskningsinformation i statsrådets och dess ministeriers beslutsfattande samt att
stärka kunskapsbasen för regeringens och dess ministeriers beslutsfattande, en kunskapsbaserad
verksamhetspolitik och en strategisk helhetssyn.

Planen omfattar utrednings- och forskningsteman inklusive kostnadsförslag samt fördelningen av
det berednings- och styrningsansvar som hör till ärendet. Temaområdena har en klar koppling till
informationsbehovet och frågorna i anslutning till regeringens beslutsfattande.

Innehållet i och verkställandet av utrednings- och forskningsplanen samt ansvarsför-
delningen

Planen omfattar fokusområden/teman inklusive kostnadsförslag för den forsknings- och utred-
ningsverksamhet som genomförs med anslag under statsrådets kanslis moment 23.01.22, Statsrå-
dets forsknings- och utredningsverksamhet (10,5 miljoner euro, reservationsanslag 3 år), samt
fördelningen av det berednings- och styrningsansvar som hör till ärendet. Anslagets användnings-
syfte definieras i motiveringen till momentet.

Handlingsplanen för genomförande av spetsprojekten och reformerna i det strategiska regerings-
programmet har använts som utgångspunkt vid identifieringen av informationsbehoven i samband
med utarbetandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan. Numreringen i statsrådets utred-
nings- och forskningsplan följer numreringen i handlingsplanen.

I fråga om de utrednings- och forskningsprojekt som fastställs senare prioriteras informationsbe-
hov som kan genomföras som en randomiserad kontrollerad studie.
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FOKUSOMRÅDE 1. SYSSELSÄTTNING OCH KONKURRENSKRAFT

FOKUSOMRÅDE 2. KOMPETENS OCH UTBILDNING

FOKUSOMRÅDE 3. VÄLFÄRD OCH HÄLSA

FOKUSOMRÅDE 4. BIOEKONOMI OCH REN TEKNIK

UTREDNINGS-/FORSKNINGSTEMA ANSVA-
RIGT
MINIS-
TERIUM

ÖVRIGA
MINISTE-
RIER

KOSTNADS-
FÖRSLAG
(€)

1.1 Utkomststöd och boendekostnader FM SHM, MM 200 000

1.2 Den flexibla vårdpenningens inverkan på sysselsättningen och arbetstimmar FM ANM 150 000

1.3 Sysselsättning och incitament: förslag om genomförande av ett vetenskap-
ligt försök som gäller informations- och byråkratifällor

FM SRK, SHM,
ANM

200 000

1.4 Möjligheterna till och konsekvenserna av regional rörlighet och multilokalitet ANM FM, UKM,
JSM, KM,
SHM, MM

300 000

1.5 Utvärdering av de regelbundna intervjuerna med arbetslösa ANM SRK, FM,
SHM

200 000

1.6 Byggbranschens konkurrenskraft och byggkvaliteten i Finland ANM FM, MM 200 000

1.7 Kommunernas bostadspolitik och planläggning – sporrande element i stats-
andelssystemet?

FM SRK, MM 100 000

1.8 Företagsstödens konsekvenser för den globala konkurrenskraften ANM FM, MM,
JSM, SRK

350 000

1.9 Långsiktig plan för strukturförändring av beskattningen FM SRK, ANM 200 000

UTREDNINGS-/FORSKNINGSTEMA ANSVA-
RIGT
MINIS-
TERIUM

ÖVRIGA
MINISTE-
RIER

KOSTNADS-
FÖRSLAG
(€)

2.1 Granskning av yrkeskvalifikationer och behörighetsvillkor UKM FM, SHM 200 000

2.2 Situationen och utvecklingsbehoven i fråga om ekosystemen för den krea-
tiva ekonomin i Finland – en utredning som grundar sig på internationella jämfö-
relser

UKM SRK, UM,
ANM

150 000

2.3 Bedömning av behoven av att utveckla specialundervisningen inom små-
barnspedagogiken och i förskoleundervisningen och den grundläggande utbild-
ningen

UKM SHM 200 000

UTREDNINGS-/FORSKNINGSTEMA ANSVA-
RIGT
MINIS-
TERIUM

ÖVRIGA
MINISTE-
RIER

KOSTNADS-
FÖRSLAG
(€)

3.1 Ekonomiska och övriga styrmedel för att främja hälsosamma kostvanor FM JSM, ANM,
SHM

200 000

UTREDNINGS-/FORSKNINGSTEMA ANSVA-
RIGT
MINIS-
TERIUM

ÖVRIGA
MINISTE-
RIER

KOSTNADS-
FÖRSLAG
(€)

4.1 Riskbedömning av livsmedelssystemets konsekvenser för folkhälsan JSM ANM, SHM,
MM

150 000

4.2 De klimat- och miljökonsekvenser fram till 2030 som medförs av att minska
matsvinnet och äta i enlighet med näringsrekommendationerna

JSM SHM, MM 250 000

4.3 Invasiva främmande arters utbredning, spridningsvägar och risker samt
prioritering av bekämpningsåtgärder

JSM KM, MM 100 000
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FOKUSOMRÅDE 5. DIGITALISERING, FÖRSÖKSVERKSAMHET OCH AVVECKLING AV NORMER

6. REFORMER

4.4 Möjligheterna till samt kostnaderna och de totala konsekvenserna av de
åtgärder inom markanvändningssektorn (beskogning, skötsel av jordbruksmark,
minskad avskogning) som vidtas för att uppnå klimatmålen

JSM FM, MM 300 000

4.5 Vattentjänsternas tillstånd och omstrukturering av tjänsterna JSM SHM, MM 150 000

4.6 Kostnadseffektiva sätt att främja anskaffning av elbilar och gasbilar KM FM, ANM,
MM

100 000

4.7 Målet på 30 procent i fråga om biodrivmedel för trafiken samt förslaget till
direktiv om förnybar energi för 2021–2030 (RED II): konsekvensbedömning av
förverkligandet av en kostnadseffektiv väg mot biodrivmedel

ANM FM, JSM,
KM, MM

100 000

4.8 Nya verktyg för att integrera skyddet av naturens mångfald och tryggandet
av ekosystemtjänster DEL A) Naturbaserade lösningars genomslagskraft och
effektivitet vid bemötandet av samhälleliga utmaningar: anpassning till klimat-
förändringen som exempel DEL B) Kompensation i den nationella regleringen av
miljön, naturskyddet och naturresurserna samt utvecklingsbehoven i fråga om
styrmedel

MM JSM, ANM 300 000

4.9 Hållbar och säker cirkulär ekonomi MM JSM, ANM,
SHM

300 000

4.10 Främjande av cirkulär ekonomi genom höjd återvinningsgrad för kommu-
nalt avfall

MM ANM, JSM 150 000

UTREDNINGS-/FORSKNINGSTEMA ANSVA-
RIGT
MINIS-
TERIUM

ÖVRIGA
MINISTE-
RIER

KOSTNADS-
FÖRSLAG
(€)

5.1 Bedömning av försökskulturens utveckling i Finland SRK ANM, SHM,
MM

150 000

5.2 Programhelheten för artificiell intelligens

A. Helhetsbilden och en nationell kompetenskartläggning i fråga om artifi-
ciell intelligens (250 000)

B. Artificiell intelligens i myndighetsverksamheten och krav på reform av
informationsinfrastrukturen (220 000)

C. Möjligheterna att utnyttja blockkedjeteknik och programmerbara
pengar i beskattningen av löneinkomster (100 000)

D. Etiken och den samhälleliga godtagbarheten i fråga om regleringen och
utnyttjandet av robotik och artificiell intelligens (100 000)

SRK UM, JM, IM,
FSM, FM,
KM, ANM,
SHM, MM

670 000

5.3 Tillståndsförfarandet i fråga om eldistributionsnät, elleveranssäkerheten
samt distributionens kostnadseffektivitet

ANM KM, MM 75 000

5.4 Internationell jämförelse av lobbyregister och av sätt att verkställa dem FM JM 50 000

UTREDNINGS-/FORSKNINGSTEMA ANSVA-
RIGT
MINIS-
TERIUM

ÖVRIGA
MINISTE-
RIER

KOSTNADS-
FÖRSLAG
(€)

6.1 Utvecklingsbehoven i fråga om kommunernas och landskapens system för
ändringssökande samt systemets förhållande till systemet för besvärstillstånd

FM MM 100 000

6.2 Utveckling av kommunernas digitala verksamhet och beslutsfattande samt
precisering av den sparpotential som digitalisering möjliggör som en del av be-
sparingarna på en miljard euro i enlighet med planen för de offentliga finanserna

FM ANM, MM 200 000

6.3 Brådskande utredningsbehov som gäller social- och hälsovårds- och land-
skapsreformen och beredningen av valfriheten

A. Tillgodoseendet av kundernas valfrihet i fråga om social- och hälso-
tjänster

B. Förutsättningar för och möjligheter till verksamhet i andelslagsform och
allmännyttiga samfunds verksamhet inom ramen för social- och hälso-

SHM UKM, FM,
ANM, MM

850 000
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7. REGERINGENS VIKTIGASTE GRUNDLÄGGANDE PROJEKT

8. ÖVRIGA

tjänster
C. Modeller för konstituering av landskap med tanke på forsknings-, ut-

vecklings- och innovationsverksamheten inom social- och hälsovårds-
sektorn

D. Konstituering av landskap och samarbetsområden samt landskapens
och samarbetsområdenas beredskap med tanke på informationsledning

6.4 Informationsbehov i anslutning till reformen av den sociala tryggheten;
fastställs senare

SHM FM 250 000

6.5 Det regionala bokföringssystemet och beräkning av nationalprodukten per
landskap

FM ANM, JSM 150 000

6.6 Landskapsreformen och nya samarbetsstrukturer för att främja bildning och
välfärd

UKM FM 100 000

UTREDNINGS-/FORSKNINGSTEMA ANSVA-
RIGT
MINI-
STERIUM

ÖVRIGA
MINISTE-
RIER

KOSTNADS-
FÖRSLAG
(€)

7.1 Konsekvensbedömning av ändringarna i statens ägarstyrning SRK FM 150 000

7.2 Strategisk avskräckande effekt, kärnvapen och Europa: skärpta förhållan-
den, hårdare retorik och kapaciteter i utveckling

UM FSM, IM,
SHM

200 000

7.3 Situationen och utvecklingstrenderna i fråga om det internationella systemet
för mänskliga rättigheter

UM SRK, JM,
IM, FSM,
SHM

150 000

7.4 Tillgången och kvaliteten på rättshjälpstjänster för medborgare och asylsö-
kande

JM IM, MM 200 000

7.5 Kvaliteten på närmiljön som en bidragande faktor till en ökad trygghets-
känsla och förebyggande av brott

JM IM, MM 150 000

7.6 Effektiviteten hos tjänster för unga som uppvisar symptom genom att begå
brott

JM IM, UKM,
SHM

150 000

7.7 EU som en säkerhetsgemenskap – värde- och attitydgrunden FSM UM, JM, IM 150 000

7.8 Förenta staterna, Kina och Ryssland samt världsordningen i omvälvning –
konsekvenserna för Europa och Finland

FSM UM, ANM 150 000

7.9 Individens funktionsförmåga, resiliens och övergripande säkerhet FSM UM, JM, IM,
UKM, MM

300 000

7.10 Innovationerna i anslutning till hållbar utveckling för att stödja genomfö-
randet av Agenda 2030

ANM SRK, UM,
JSM, SHM,
MM

150 000

UTREDNINGS-/FORSKNINGSTEMA ANSVA-
RIGT
MINIS-
TERIUM

ÖVRIGA
MINISTE-
RIER

KOSTNADS-
FÖRSLAG
(€)

8.1 Utnyttjande av forskningsdata i lagberedningsarbetet och i beslutsfattandet i
anslutning till det

JM SRK, ANM,
MM

150 000

8.2 Miljöbeskattning

A. Skattebehandlingen av olika förpackningsmaterial vid beskattningen av
dryckesförpackningar

B. Konsekvensbedömning av skattestödet för dieselbränsle
C. Bedömning av skattestödet för elström för datorhallar

FM MM 280 000

8.3 Bedömning av de samhällsekonomiska tillväxtförutsättningarna på medel-
lång sikt

FM SRK, ANM 120 000
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Utrednings- och forskningsprojekten i enlighet med statsrådets utrednings- och forskningsplan
väljs genom öppen ansökan och enligt objektiva och icke-diskriminerande kriterier. Vid upphand-
lingen behandlas potentiella leverantörer jämlikt i enlighet med principerna om god förvaltning.

Ansökningsförfarandets gång

Statsrådets kansli beslutar om innehållet i ansökningsannonserna. Statsrådets kansli publicerar ett
meddelande om ansökningsannonsen i annonstidningar som det beslutas om särskilt samt svarar
för översättningen och publiceringen av annonserna i statsrådets webbtjänst. Ansökningsannon-
serna 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.
Urvalskriterierna för projekten är relevans, effekt, användbarhet, kvalitet och genomförbarhet.

Statsrådets kansli fattar beslut om upphandlingarna av utrednings- och forskningsverksamheten
och ingår projektavtal med de aktörer som har huvudansvar för projektet.

Uppföljning och styrning av genomförandet av projekten

Den arbetsgrupp som samordnar statsrådets forsknings-, framsyns- och utvärderingsverksamhet
(TEA-arbetsgruppen) är gemensam beställargrupp för ministerierna och följer upp måluppfyllelsen
för utrednings- och forskningsplanen.

Statsrådets kansli tillsätter en styrgrupp för varje projekt eller projekthelhet inom statsrådets ut-
rednings- och forskningsverksamhet, sköter betalningarna till projektet och följer årligen upp an-
vändningen av anslaget och årsverkena.

Styrgruppen  följer  upp  hur  projektet  framskrider  och  främjar  utnyttjandet  av  resultaten  av  pro-
jektet samt lägger fram förslag för statsrådets kansli om betalning av kostnader i enlighet med hur
projektet framskrider. En företrädare för det ansvariga ministeriet är ordförande för styrgruppen.
Ordförandena för styrgrupperna informerar regelbundet ministergrupperna för respektive fokusom-
råde samt sina ministeriers medlemmar i TEA-arbetsgruppen, som ansvarar för helhetsuppfölj-
ningen av utrednings- och forskningsplanen, om projektets framsteg och ger dem allt material som
är väsentligt med tanke på uppföljningen av projektet.

De ansvariga ministerierna och den som genomför projektet ser tillsammans till att utnyttjandet av
den information som projektet ger upphov till främjas. Slutrapporterna publiceras i publikationsse-
rien för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet.

8.4 Referenslaboratorieverksamhetens ändrade samhälleliga roll vid miljömät-
ningar

MM KM, ANM 80 000

8.5 Utvärdering av början på arbetet i rådet för bedömning av lagstiftningen SRK SRK, MM,
JM

125 000

8.6 Informationsbehov i anslutning till ekonomiska rådet; fastställs senare SRK 250 000

8.7 Utrednings- och forskningsbehov; fastställs senare Samordnas av SRK 600 000

Sammanlagt 10 500 000 €
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Statsrådets kansli meddelar vid behov ministerierna närmare föreskrifter och anvisningar om verk-
ställandet av utrednings- och forskningsplanen.

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen

Understatssekreterare Timo Lankinen


