
	

5.1 Bedömning av försökskulturens utveckling i Finland

Övre gräns för det disponibla anslaget: 150 000 €
Tidsplan: 2/2018–12/2018

Beskrivning och motivering av informationsbehovet:

I statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram ingår målsättningen att införa en försökskultur och
regeringen har förbundit sig att göra Finland till världens bästa innovations- och försöksmiljö.
Spetsprojektet  ”Införande av  en försökskultur”  har  visat  på  behovet  av  att  utreda nuläget  i  den
finländska försökskulturen och bedöma projektets konsekvenser för den. Utmaningen här är hur
förändringarna i kulturen och arbetssätten ska kunna följas upp och mätas på ett systematiskt
sätt.

I det försökskulturfrämjande arbetet enligt ”Finlandsmodellen” ingår tanken att försöken är såväl
ett medel för förändring (från planeringskultur till handlingskultur och förmåga att tåla osäkerhet,
till och med misslyckanden) som ett sätt att skaffa sig information om nyttan och konsekvenserna
av åtgärderna och förändringarna innan de införs mer omfattande. ”Finlandsmodellen” inkluderar
allt från snabba försök till forskningsbaserade försök (randomiserade kontrollerade studier,
Randomized Controlled Trials) och pilotprojekt (test av den tänkta handlingsmodellen och
försöksresultatet). Försökskulturen ser försöken framför allt som ett medel för lärande: i försöken
är det tillåtet att misslyckas, men man har en skyldighet att lära sig av dem.

Statsrådets kansli och dess omfattande nätverk har under den här regeringsperioden eftersträvat
att stärka försökskulturen på många olika sätt. Ett av dessa sätt är plattformen för gemensamt
utvecklande, Kokeilun paikka (kokeilunpaikka.fi). Vidare har man skapat nya nätverk, ordnat en
rad evenemang som till exempel en turné genom hela Finland, samlat in, förädlat och producerat
material och utredningar, skapat kontakter och tagit initiativ samt utvecklat kommunikationssätt
såväl inom sociala medier som inom traditionell projektkommunikation. När nu projektet och
valperioden närmar sig sitt slut är det viktigt att sammanställa lärdomarna för nästa regering.

Forskningsfrågor:

- Vad  har  spetsprojektet  Införande  av  en  försökskultur  haft  för  betydelse  för  att  förändra
försökskulturen hittills?

- Hur kan en bestående och systematisk handlingsmodell och bedömningsram för att följa
framstegen i försökskulturen se ut?

- Har kunskapen och förståelsen ökat om hur man kan lära sig genom försök och om vilka försök
som lämpar sig för vilka ändamål?

- Vilken betydelse har regeringens strategiska försök i reformen av samhällspolitiken och
verksamhetskulturen?

- Hurdan försökskultur är det värt att fortsätta med och på vilket sätt? Vilka åtgärder bör nästa
regering vidta inom försökskulturen?

Samband med genomförandeplanen för regeringsprogrammet, statsrådets strategier
och annan utrednings- och forskningsverksamhet:

- Stöder genomförandet och bedömningen av spetsprojektet ”Införande av en försökskultur”
samt det mål regeringen satte vid sin halvtidsöversyn att göra Finland till världens ledande
försöks- och innovationsmiljö

- Tidigare utredningar bland annat Näkökulmia kokeilurahoitukseen – Ehdotus kokeilurahoitus-
alustan perustamisesta (2016); Yhteiskunnalliset kokeilut Suomessa – tutkimuksen, etiikan ja
juridiikan näkökulmasta (2016).

http://valtioneuvosto.fi/sv/genomforandet-av-regeringsprogrammet/spetsprojekten
http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=11007
http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=11007
http://kokeilevasuomi.fi/documents/1777665/1915666/Yhteiskunnalliset+kokeilut+Suomessa.pdf/1e3a0606-b700-4bb6-a645-1f424705cf31
http://kokeilevasuomi.fi/documents/1777665/1915666/Yhteiskunnalliset+kokeilut+Suomessa.pdf/1e3a0606-b700-4bb6-a645-1f424705cf31


	

Informationsproduktionens huvudsakliga former och rapportering:

- Information till stöd för genomförandet av regeringens strategi, inklusive analyser av
lägesbilden, bedömningsramar och bedömningssätt



	

5.2 Programhelheten för artificiell intelligens

A) Helhetsbilden och en nationell kompetenskartläggning i fråga om artificiell
intelligens

Övre gräns för det disponibla anslaget: 250 000 €
Tidsplan: 2/2018–12/2018

Beskrivning och motivering av informationsbehovet:

Digitaliseringen är ett av fokusprogrammen för statsminister Sipiläs regering. Den artificiella
intelligensen utvecklas i rask takt inom den moderna mjukvarutekniken och är en viktig accelerator
för det digitala genombrottet. Såväl inom den offentliga sektorns som inom affärsverksamhetens
och industrins alla sektorer måste man kunna utnyttja artificiell intelligens på ett systematiskt sätt
för att det mervärde och den produktivitetsökning som digitaliseringen möjliggör ska kunna uppnås
maximalt.

För att kunna inse och effektivt utnyttja möjligheterna med artificiell intelligens förutsätts att både
beslutsfattarna  och  de  genomförande  aktörerna  på  rätt  nivå  förstår  och  har  insikter  i  artificiell
intelligens som en omfattande enhet. På samma sätt krävs det en övergripande helhetssyn för att
kunna  skapa  sig  en  bild  av  de  utmaningar  artificiell  intelligens  för  med  sig  och  för  att  lösa  dem
kreativt. Att kunna hantera artificiell intelligens och säkerställa att sådan finns är centrala
förutsättningar för konkurrenskraften och bör ombesörjas på nationell nivå.

Den här utredningen bygger upp dels förståelse, dels en kunskapsbas för strategisk planering inom
olika förvaltningsområden och för applikationsvisa projekt. Eftersom det här projektet är ämnat att
skapa en kunskapsbas granskar det inte tillämpningen av artificiell intelligens och inte heller dess
konsekvenser, utan dessa bör granskas inom andra projekt utifrån denna helhetsbild. Utredningen
bör vara en lättfattlig meta-analys som ger i synnerhet beslutsfattarna i den offentliga sektorn en
strukturerad helhetsbild av artificiell intelligens och relaterad kompetens och kompetensbrist.

Utredningen ska ge en helhetsbild av artificiell intelligens på ett kompetensbaserat sätt:

I. En vetenskaplig-teknologisk kartläggning av den artificiella intelligensens olika dimensioner
och delområden samt en konceptuell strukturering som grund för

II. Utredning av kompetensnivån inom olika delområden i Finland i förhållande till den
vetenskaplig-teknologiska framkanten i branschen.

Del  I. För förståelsen av den artificiella intelligensens väsen, uttryckssätt och mångdimensionella
utveckling produceras en strukturerad helhetsbild av den artificiella intelligensens breda
vetenskaplig-teknologiska bas, inbegripet de centrala tvärvetenskapliga kompetensområden som
behövs för utnyttjandet och hanteringen av artificiell intelligens:

1. Dataanalys
2. Observation och situationsmedvetenhet
3. Naturligt språk och kognition (särskild hänsyn till finskan och dess applikationslämplighet)
4. Interaktion med människan
5. Digitala färdigheter i arbetslivet, problemlösning och komputationell kreativitet
6. Maskininlärning
7. Systemnivå och systemkonsekvenser



	

8. Beräkningsmiljöer för artificiell intelligens; plattformar och tjänster, ekosystem
9. Robotteknik och maskinautonomi – den artificiella intelligensens fysiska dimension
10. Etik, moral, reglering och lagstiftning

Den  struktur  som  utredningen  kommer  fram  till  ska  täcka  de  centrala  disciplinerna  och
teknologiområdena  för  de  tio  kompetensområdena  som  nämns  ovan  samt  ge  en  bild  av  den
internationella spetsen (state-of-the-art). Samtidigt är helhetsbilden av artificiell intelligens
flerdimensionellt komplex och stadd i dynamisk utveckling där delområdena är kopplade till
varandra på olika sätt beroende på på vilken nivå och ur vilket perspektiv granskningen görs. Det är
viktigt att ämnets många dimensioner beaktas vid granskningen; presentationen av resultatet ska
beakta funktionaliteten och användbarheten på målgruppens olika nivåer.

De olika områden som ingår i helheten ska i tillämpliga delar granskas ur olika dimensioner och
perspektiv och även deras utveckling förutses. Perspektiven här är bland annat: prestanda,
autonomigrad, interaktion med människan och omgivningen, öppenhet, risker, planeringsmetoder,
valideringspraxis.

Del II. Utifrån den framtagna strukturen utreds kompetensbasen inom olika delområden i Finland.
Centrala frågor som bör granskas är bland annat nivån på och omfattningen av kompetensen samt
hur utbildning och forskning är ordnade i Finland jämfört med den internationella vetenskaplig-
teknologiska framkanten i branschen.

Projektet ska producera en klar och lättfattlig rapport som man på ett enkelt sätt ska kunna
använda sig  av  och där  det  senare  är  enkelt  att  uppdatera  kompetenskartan,  liksom en nationell
lägesutredning och jämförelseanalys av den nationella kompetensen i ett internationellt perspektiv
(universitet, högskolor, forskningsinstitut, företag, internationella kompetensnätverk) vs.
branschens state-of-the-art. Analysen ska inbegripa bland annat en identifiering av styrkor och
kompetensbrister. Arbetet bör utformas och struktureras så att det senare är möjligt att följa upp
och uppdatera kompetenskartan. Utredningen förväntas utifrån analysen erbjuda även
rekommenderade åtgärder för att utveckla och säkerställa kompetensen.

Eftersom ämnet är krävande förutsätter det att den aktör/det konsortium som driver projektet har
bred förståelse och tvärvetenskaplig expertis samt förmåga till analys av ämnesrelaterat
vetenskapligt källmaterial. Inom projektet bör man även utnyttja de nationella utredningar som
tagits fram på senare tid.

Samband med genomförandeplanen för regeringsprogrammet, statsrådets strategier
och annan utrednings- och forskningsverksamhet:

Utredningsarbetet skapar förståelse av och en kunskapsbas för beslutsfattande som avser
fokusområde 5 i statsminister Sipiläs regeringsprogram. ”Digitalisering, försöksverksamhet och
avveckling av normer” -> Digitalisering; i synnerhet områdets spetsprojekt 1 ”Digitalisering av
offentliga tjänster” och 2 ”Skapande av en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet”.

Utredningen har en central anknytning till regeringens nya initiativ ”Program för artificiell
intelligens”, som syftar till att precisera de ändringar som behövs bland annat i lagstiftningen,
utbildningssystemet, den offentliga finansieringen, arbetssätten och samarbetsstrukturerna så att
verksamhetsmiljön på bästa möjliga sätt stöder ett utnyttjande av artificiell intelligens och
robotteknik.

http://valtioneuvosto.fi/sv/genomforandet-av-regeringsprogrammet/spetsprojekten
http://valtioneuvosto.fi/sv/genomforandet-av-regeringsprogrammet/spetsprojekten
http://tem.fi/sv/programmet-for-artificiell-intelligens
http://tem.fi/sv/programmet-for-artificiell-intelligens


	

Utredningen ska resultera i en lättfattlig struktur för artificiell intelligens som kan utnyttjas såväl
inom den offentliga förvaltningen som i samhället i övrigt samt enhetliga begrepp till nytta för den
offentliga debatten.

Informationsproduktionens huvudsakliga former och rapportering:

- analys av lägesbilden som stöder genomförandet av strategin



	

5.2 Programhelheten för artificiell intelligens

B) Artificiell intelligens i myndighetsverksamheten och krav på reform av
informationsinfrastrukturen
DEL I) Utnyttjande av robotteknik och artificiell intelligens i myndighetsverksamheten

Övre gräns för det disponibla anslaget: 100 000 €
Tidsplan: 2/2018–9/2018

Beskrivning och motivering av informationsbehovet:
En målsättning i statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram är att förnya produktionsprocesserna
och förbättra ledarskapet i den offentliga förvaltningen.

Projektet ska utreda möjligheterna att utnyttja mjukvarurobotteknik och artificiell intelligens i
myndigheternas beslutsprocesser ur lagstiftningssynvinkel. Projektet bör utreda vilka möjligheter
och utmaningar det finns i anslutning till olika bestämmelser för att robotteknik och artificiell
intelligens självständigt eller som en del av myndigheternas beslutsprocess ska kunna tas i bruk
med nuvarande bestämmelser samt under vilka förutsättningar och med vilka författningsändringar
robotteknik och artificiell intelligens kan användas i myndighetsverksamheten. Projektet bör gå
igenom internationella utredningar och olika alternativa strategiska mål samt analysera den
nationella lagstiftningen i förhållande till utveckling som kan ses på annat håll.

Användningsobjekt för mjukvarurobotteknik i den offentliga förvaltningen är till exempel:

- Lagenliga myndighetsbeslut som baserar sig på information och kriterier
- Myndigheternas kontakt med allmänheten och sammanslutningar
- Hämtning av information hos externa instanser för myndighetsbruk
- Sammanställning av information från olika informationskällor för nya användningsändamål (t.ex.

anonymiserat)
- Upphandlings-, avtals-, order- och betalningsprocesser
- Interna processer inom ekonomi- och personalförvaltning

Centrala författningar som bör granskas i projektet:

- Grundlagen
- Förvaltningslagen
- Lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet
- Lagen och förordningen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
- Lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen
- Arkivlagen
- Lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet
- Registerlagstiftningen (lagstiftningen för flera sektorer)
- EU:s allmänna dataskyddsförordning
- Statsrådets förordning om informationssäkerheten inom statsförvaltningen
- Personuppgiftslagen

Användningen av mjukvarurobotteknik och artificiell intelligens uppskattas ge betydande
besparingar i den offentliga förvaltningen. Dessutom antas myndigheternas verksamhet på detta
sätt blir snabbare, mer felfri och oberoende.

Projektet kan genomföras antingen av en eller flera uppdragstagare. Uppdragstagarna ska dock
säkerställa att det finns ett kontextuellt samband mellan projekten.



	

Forskningsfrågor:

- Hurdana internationella författningsutredningar, planer för och erfarenheter av implementerad
lagstiftning om utnyttjande av artificiell intelligens och robotsystem finns det för
användningsobjekt inom den offentliga förvaltningen?

- Vilka möjligheter och hinder innebär lagstiftningen för användningen av mjukvarurobotar och
artificiell intelligens i myndighetsverksamheten?

- Vilka ändringar och kompletteringar behöver det göras i den gällande lagstiftningen för att
skapa förutsättningar för användningen av robotteknik och artificiell intelligens i den offentliga
förvaltningen?

- Vilken är mjukvarurobotarnas och den artificiella intelligensens juridiska ställning i ansvarsfrågor
i anslutning till exempelvis tjänsteansvar och felaktiga beslut?

- Hur tryggas de lagstadgade grundläggande fri- och rättigheterna och god förvaltning vid
användning av mjukvarurobotar och artificiell intelligens?

Framgång  i  projektet  kräver  att  den  genomförande  aktören  är  väl  insatt  i  författningarna  och
principerna för verksamheten i den offentliga förvaltningen. Vidare förutsätts att aktören är insatt i
forskningen och tillämpningen av mjukvarurobotar och artificiell intelligens. De sökande ska i sin
ansökan ange vilket material de har tillgång till för analys.

Samband med genomförandeplanen för regeringsprogrammet, statsrådets strategier
och annan utrednings- och forskningsverksamhet:

- Fokusområdet i statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram: Digitalisering, försöksverksamhet
och avveckling av normer -> Digitalisering och spetsprojektet Digitalisering av de offentliga
tjänsterna i regeringsprogrammets handlingsplan,

- Projektet för gemensam informationsförvaltning (VM075:00/2016) samt
- Arbetsgruppen för utredning av utvecklandet av lagstiftningen om den offentliga förvaltningens

informationshantering – Reform av lagstiftningen om informationshantering (VM098:00/2016)

Informationsproduktionens huvudsakliga former och rapportering:

- Framsynsinformation och bakgrundsteckning

Projektet ska producera en internationell jämförelse av och förteckning över centrala författningar
och en analys av dessa. Av den genomförande aktören förväntas en preliminär rapport om nuläget,
en internationell jämförelse av författningarna och preliminära författningsändringar under våren
2018. Rapporten om nuläget publiceras separat.

http://valtioneuvosto.fi/sv/genomforandet-av-regeringsprogrammet/spetsprojekten
http://valtioneuvosto.fi/sv/genomforandet-av-regeringsprogrammet/spetsprojekten
http://vm.fi/sv/gemensam-informationsforvaltning
http://vm.fi/sv/reformeringen-av-informationshanteringslagstiftningen
http://vm.fi/sv/reformeringen-av-informationshanteringslagstiftningen


	

5.2 Programhelheten för artificiell intelligens

B) Artificiell intelligens i myndighetsverksamheten och krav på reform av
informationsinfrastrukturen
DEL II) Förutsättningar för utnyttjande av information hos den offentliga förvaltningen
– Robotteknikens och den artificiella intelligensens krav på utveckling av
informationsinfrastrukturen

Övre gräns för det disponibla anslaget: 120 000 €
Tidsplan: 2/2018–6/2018

Beskrivning och motivering av informationsbehovet:

Bakom informationsbehovet finns målen i regeringsprogrammets spetsprojekt Digitalisering av
offentliga tjänster som handlar om att förnya den offentliga förvaltningens arbetssätt och processer.

I projektet utreds de allmänna principerna och kraven för att den offentliga förvaltningens datalager
ska kunna utnyttjas av mjukvarurobotar och artificiell intelligens med beaktande av
myndigheternas, företagens och allmänhetens användningsbehov samt av informationssäkerhet och
datasekretess. Dessutom bör man tänka på under vilka tekniska förutsättningar man med hjälp av
artificiell intelligens och robotsystem mer effektivt än för närvarande ur olika källor kan samla in
information som den offentliga förvaltningen behöver. Projektet bör granska alternativa modeller för
hur information från den offentliga förvaltningen anonymiserat ska kunna erbjudas som lärplattform
för applikationer inom artificiell intelligens.

Inom projektet utreds kriterier och bedömningsmodeller för val och planering av processer för
utveckling inom den offentliga förvaltningen.

Användningsobjekt för mjukvarurobotteknik i den offentliga förvaltningen är till exempel:
- Lagenliga myndighetsbeslut som baserar sig på information och kriterier
- Myndigheternas kontakt med allmänheten och sammanslutningar
- Myndigheternas informationshämtning och insamling av informationsmaterial ur öppna källor
- Sammanställning av information från olika informationskällor för nya användningsändamål (t.ex.

anonymiserat)
- Upphandlings-, avtals-, order- och betalningsprocesser
- Interna processer inom ekonomi- och personalförvaltning

Användningen av mjukvarurobotteknik och artificiell intelligens uppskattas ge betydande
besparingar i den offentliga förvaltningen. Dessutom antas myndigheternas verksamhet på detta
sätt blir snabbare, mer felfri och oberoende.

Projektet kan genomföras antingen av en eller flera uppdragstagare. Uppdragstagarna ska dock
säkerställa att det finns ett kontextuellt samband mellan projekten.

Forskningsfrågor:

- Hur och under vilka tekniska förutsättningar har robotar och artificiell intelligens utnyttjats
nationellt och internationellt i olika organisationers besluts- och stödprocesser?

- Enligt  vilka  kriterier  bör  man  välja  myndighetsprocesser  för  utnyttjande  av  robotteknik  och
artificiell intelligens?

- Med vilka bedömningsmodeller kan man bedöma den ekonomiska, funktionella och samhälleliga
nyttan (i synnerhet konsekvenserna för kunderna) av projekt för robotteknik och artificiell



	

intelligens?
- I vilka centrala myndighetsprocesser kan man med de valda kriterierna och

bedömningsmodellerna få omedelbara och avsevärda besparingar, förbättringar i
verksamhetens kvalitet och positiva kundeffekter?

- Med vilka alternativa verksamhetsarkitekturer kan man möjliggöra robotteknik och artificiell
intelligens i den offentliga förvaltningen?

- Enligt vilka allmänna tekniska förutsättningar ska informationen vara ordnad och tillgänglig för
att tekniker som robotar och artificiell intelligens ska kunna utnyttjas effektivt?

- Genom vilka konkreta åtgärder bör den offentliga förvaltningens datalager, datatjänster och
informationsförmedling utvecklas för att användningen av robotar och artificiell intelligens ska
vara tekniskt möjlig?

- Vilka informationssäkerhets- och dataskyddsaspekter ska beaktas vid användningen av robotar
och artificiell intelligens?

Framgång  i  projektet  kräver  att  den  genomförande  aktören  är  väl  insatt  i  den  offentliga
förvaltningens processer för serviceproduktion samt beskrivningar och analyser av
verksamhetsarkitekturen. Dessutom förutsätts att aktören är insatt i forskningen om
informationshantering, robotsystem och artificiell intelligens. De sökande ska i sin ansökan ange
vilket material de har tillgång till för analys.

Samband med genomförandeplanen för regeringsprogrammet, statsrådets strategier
och annan utrednings- och forskningsverksamhet:

- Fokusområdet i statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram: Digitalisering, försöksverksamhet
och avveckling av normer -> Digitalisering och spetsprojektet Digitalisering av offentliga tjänster
i regeringsprogrammets handlingsplan, Projektet för gemensam informationsförvaltning
(VM075:00/2016) och

- Arbetsgruppen för utredning av utvecklandet av lagstiftningen om den offentliga förvaltningens
informationshantering – Reform av lagstiftningen om informationshantering (VM098:00/2016).

Informationsproduktionens huvudsakliga former och rapportering:

- Rapporteringen förväntas innehålla en beskrivning av bedömningsmodellen och
urvalskriterierna, beskrivningar av arkitekturen och processerna och en jämförelse av olika
alternativ samt en kravförteckning som avser bland annat information, informationssystem,
dataöverföring och teknik. Utöver slutrapporten på finska ska projektet producera en
mellanrapport över de preliminära tekniska förutsättningarna och eventuella utvecklingsobjekt
under våren 2018. Rapporten publiceras separat.

http://valtioneuvosto.fi/sv/genomforandet-av-regeringsprogrammet/spetsprojekten
http://valtioneuvosto.fi/sv/genomforandet-av-regeringsprogrammet/spetsprojekten
http://vm.fi/sv/gemensam-informationsforvaltning
http://vm.fi/sv/reformeringen-av-informationshanteringslagstiftningen
http://vm.fi/sv/reformeringen-av-informationshanteringslagstiftningen


	

5.2 Programhelheten för artificiell intelligens

C)  Möjligheterna  att  utnyttja  blockkedjeteknik  och  programmerbara  pengar  i
beskattningen av löneinkomster

Övre gräns för det disponibla anslaget: 100 000 €
Tidsplan: 2/2018–11/2018

Beskrivning och motivering av informationsbehovet:

I dagsläget grundar sig beskattningen av privatpersoners löneinkomster på betalningar som
arbetsgivaren gör i samband med lönebetalningen och där arbetsgivaren som tredje part erlägger
de avtalsenliga betalningarna mellan den anställda och staten.
I projektet bör utredas om man med hjälp av blockkedjeteknik och programmerbara pengar utgivna
av centralbanken kan skapa ett personligt skattekonto som skulle sköta betalningarna i anknytning
till inkomstbeskattningen utan arbetsgivarens separata betalningsprocesser. Projektet bör bedöma
och beskriva kostnaderna för och nyttan av de nuvarande och reviderade processerna samt
verkningarna på skattelagstiftningen. Processen ska beskriva alternativa verksamhetsarkitekturer
för genomförandemodellen och på ett mer allmänt plan lista betalningstransaktioner som utnyttjar
blockkedjeteknik, smarta kontrakt och programmerbara pengar för betalningar och avtalsbaserade
betalningstransaktioner.

Forskningsfrågor:

- Vilka internationella projekt och i dem valda genomförandemodeller och utvecklingsförslag finns
det för tillämpning av blockkedjeteknik vid beskattningen av löneinkomster?

- Vilka olika alternativ finns det med vilka man automatiskt kunde sköta transaktionerna vid
lönebeskattningen med hjälp av blockkedjeteknik och programmerbara pengar utan en tredje
part (i det här fallet arbetsgivaren)?

- Vad vore en lämplig blockkedjeplattform för detta ändamål? Vilka kriterier ska plattformen
uppfylla och hur uppfyller de granskade plattformarna dessa kriterier?

- Hur kan man integrera tjänster inom artificiell intelligens som smarta kontrakt och
maskininlärning i olika plattformar och hur bör detta beaktas vid valet av plattform?

- Case-utredning: Vilka är de praktiska alternativen för utformningen av lönebeskattningen och
med vilka kriterier kan olika alternativ bedömas?

a. På vilket sätt vore det möjligt att bygga ett beskattningssystem på blockkedjeteknik
så att myndigheterna inte behöver veta hur mycket och till vem det rör sig pengar
och  trots  det  vara  säkra  på  att  skatterna  har  betalats  korrekt  (Zero  knowledge-
proof)?

b. Vilka alternativ finns det till smarta kontrakt om lönebeskattning och vem skulle de
gälla?

c. På vilken nivå och hur ofta är det ändamålsenligt att beskriva betalningar och
transaktioner i anslutning till lönen i blockkedjan?

2. Hur bör man ur beskattningens synvinkel hantera det monetära värdet i blockkedjor när
valutan ges ut och transaktionerna godkänns? Till exempel:

a. Vilken reglering behövs för att införa beskattningslogik med smarta kontrakt?
b. Vilka risker innebär tillämpningen av blockkedjeteknik på beskattningen? Till exempel

med hänsyn till dataskydd, systemadministration, servicesäkerhet och beredskap?
c. Vilka faktorer föranleder kostnader och konsekvenser vid övergången från den

nuvarande modellen till blockkedjeteknik?
d. Vilka nya förändringar i arbetssättet skulle smarta kontrakt i beskattningen av



	

löneinkomster möjliggöra? Vilka motsvarande ändringar kan vara tillämpliga på till
exempel inkomstöverföringar?

Framgång i projektet kräver att den genomförande aktören är väl insatt i blockkedjeteknik, smarta
kontrakt och beskattning. De sökande ska i sin ansökan ange vilket material de har tillgång till för
analys. I projektet ska principerna för god vetenskaplig praxis följas.

Samband med genomförandeplanen för regeringsprogrammet, statsrådets strategier
och annan utrednings- och forskningsverksamhet:

Målsättningarna i punkten Digitalisering, försöksverksamhet och avveckling av normer ->
Digitalisering i statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram

Spetsprojektet Digitalisering av offentliga tjänster i handlingsplanen för statsminister Juha Sipiläs
regeringsprogram

Fokusområde: Digitalisering, försöksverksamhet och avveckling av normer -> Digitalisering

Informationsproduktionens huvudsakliga former och rapportering: Projektet är till
karaktären information som stöder genomförandet av strategin, analys av lägesbilden och
jämförelse av olika handlingsalternativ.

Rapporteringen förväntas innehålla en mellanrapport om internationell erfarenhet och
preliminära punkter om förutsättningarna för utnyttjandet av blockkedjor i lönebeskattningen under
våren  2018.  Rapporten  publiceras  separat.  Slutrapporten  är  en  utredningsrapport  på  finska  i  en
eller flera delar som innehåller en jämförelse av handlingsalternativen och granskningar gjorda
enligt valda kriterier. Med finns också arkitekturbeskrivningar av de ingående fallstudierna och
alternativa verksamhetsmodeller.

http://valtioneuvosto.fi/sv/genomforandet-av-regeringsprogrammet/spetsprojekten
http://valtioneuvosto.fi/sv/genomforandet-av-regeringsprogrammet/spetsprojekten


	

5.2 Programhelheten för artificiell intelligens

D) Etiken och den samhälleliga godtagbarheten i fråga om regleringen och utnyttjandet
av robotteknik och artificiell intelligens

Övre gräns för det disponibla anslaget: 100 000 €
Tidsplan: 4/2018–11/2018

Beskrivning och motivering av informationsbehovet:

Användningen av mjukvarurobotar ökar i arbetslivet i och med att rutinartade, manuella
arbetsuppgifter ersätts av IKT-verktyg. Samtidigt har man också börjat använda artificiell intelligens
inom till exempel medicin till stöd för yrkespersonalen. Både robotteknik och artificiell intelligens
förändrar arbetslivet och sätter såväl attityderna som dagens sätt att förlita sig på det mänskliga
beslutsfattandet på prov.

Innan man aktivt börjar öka användningen av artificiell intelligens i myndighetsverksamheten bör
man utreda etiska aspekter på användningen av robotteknik och artificiell intelligens liksom även
omständigheter som hör ihop med förändringar i människans beteende. Om man vill utnyttja
robotteknik och artificiell intelligens i myndighetsbeslut enligt vissa kriterier behövs information om
under vilka förutsättningar användningen av artificiell intelligens kan godtas så att den inte
föranleder etiska problem i myndighetsverksamheten. Samtidigt bör man utreda vilka
beteendeförändringar hos människan man bör vara beredd på med ökad användning av robotteknik
och artificiell intelligens och när människorna anpassar sitt eget agerande till den nya situationen.
Utvecklingen av den offentliga verksamheten, och i vidare bemärkelse hela samhället, i och med
utvecklingen av robotteknik och artificiell intelligens bör utredas med hänsyn till de grundläggande
fri- och rättigheterna.

Utredningen behövs för att användningen av robotar och artificiell intelligens ska kunna prövas och
främjas inom myndighetsverksamheten på så sätt att den bevarar sin tillförlitlighet och
godtagbarhet.

Forskningsfrågor:
- Hur förhåller sig människorna till användningen av robotar och artificiell intelligens i

myndighetsverksamhet?
- Vilka etiska utmaningar hör ihop med artificiell intelligens och robotteknik i allmänhet och i

tillämpningar för produktion av offentlig service och beslutsfattande i synnerhet?
- Hur uppstår förtroendet för myndighetsverksamheten och hur bevaras det i tjänster där

robotteknik och artificiell intelligens nyttjas?
- Vilka förändringar i beteendet kan förväntas i anslutning till en ökad användning av robotar och

artificiell intelligens?
- Hurdana erfarenheter har man haft i andra arbetskollektiv?
- Vilka omständigheter gör det lättare eller omöjligt att godkänna tilläggsinformation

tillhandahållen av artificiell intelligens och att arbeta tillsammans med robotar?
- Vilka konsekvenser har robottekniken och den artificiella intelligensen för tillgodoseendet av de

grundläggande fri- och rättigheterna?

Framgång  i  projektet  kräver  att  den  genomförande  aktören  är  väl  insatt  i  principerna  för  den
offentliga förvaltningen, den offentliga verksamhetens etik och organisationspsykologi. Dessutom
förutsätts att aktören är insatt i samhällelig forskning om robotteknik och artificiell intelligens. De



	

sökande ska i sin ansökan ange vilket material de har tillgång till för analys och vilka analysmetoder
de tillämpar (t.ex. litteraturöversikt, internationell jämförelse, granskning av handlingsalternativ,
enkäter).

Samband med genomförandeplanen för regeringsprogrammet, statsrådets strategier
och annan utrednings- och forskningsverksamhet:

- Målen i punkten Digitalisering, försöksverksamhet och avveckling av normer -> Digitalisering i
statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram

- Spetsprojektet Digitalisering av offentliga tjänster i handlingsplanen för statsminister Juha
Sipiläs regeringsprogram

- Projektet för gemensam informationsförvaltning (VM075:00/2016)
- Arbetsgruppen för utredning av utvecklandet av lagstiftningen om den offentliga förvaltningens

informationshantering – Reform av lagstiftningen om informationshantering (VM098:00/2016)
- Fokusområde: Digitalisering, försöksverksamhet och avveckling av normer

Informationsproduktionens huvudsakliga former och rapportering:

- Mellanrapport om de centrala utmaningarna för artificiell intelligens och robotteknik under våren
2018. Rapporten publiceras separat.

http://valtioneuvosto.fi/sv/genomforandet-av-regeringsprogrammet/spetsprojekten
http://vm.fi/sv/gemensam-informationsforvaltning
http://vm.fi/sv/reformeringen-av-informationshanteringslagstiftningen
http://vm.fi/sv/reformeringen-av-informationshanteringslagstiftningen


	

5.3 Tillståndsförfarandet i fråga om eldistributionsnät, elleveranssäkerheten samt
distributionens kostnadseffektivitet

Övre gräns för det disponibla anslaget: 75 000 €
Tidsplan: 2/2018–6/2018

Beskrivning och motivering av informationsbehovet:

Regeringsprogrammet innehåller skrivningar om smidigare författningar och tillståndsförfaranden
och  detta  är  även  ett  av  regeringens  spetsprojekt.  Nödvändig  information  inhämtas  genom  att
kartlägga problemen i tillståndsförfarandena för distributionsnät och genom att hitta ett sätt att
göra förfarandena smidigare med hänsyn till myndigheternas behov.

Syftet med utredningen är att hitta kostnadseffektiva medel för att förbättra den lagstadgade
elleveranssäkerheten. En välfungerande och kostnadseffektiv infrastruktur för eldistributionen
säkerställer även att den ökande decentraliserade elproduktionen integreras i elsystemet och att
den europeiska inre elmarknaden fungerar.

Elmarknadslagen  som  trädde  i  kraft  2013  förutsätter  förbättrad  leveranssäkerhet  i
eldistributionsnäten vilket kräver omfattande investeringar för att näten ska vara vädertåliga. De
investeringar som leveranssäkerheten förutsätter ska i princip genomföras mellan åren 2013 och
2028. Investeringsprojekten har emellertid stött på ett omfattande, brokigt tillämpat och stelt
tillståndsförfarande som fördröjer uppfyllandet av leveranssäkerhetskraven och leder till kostnader.
Elnätsbolagen behöver olika tillstånd för installation av elutrustning (elledningar, transformatorer
osv.) i olika miljöer (förteckning)

· i landsvägsområden,
· i och under vatten,
· i fornminnesområden, inkl. potentiella områden,
· i naturskyddsområden,
· i olika områden i kommuner,
· längs enskilda vägar och
· privatägda områden.

När tillstånd för placering av elutrustning söks förhandlar elnätsbolagen med flera olika myndigheter
och andra instanser som beviljar tillstånd. Sådana instanser är:

· NTM-centralerna
· Trafikverket
· Regionförvaltningsverket
· Forststyrelsen
· Museiverket och landskapsmuseerna
· Kommunerna och städerna
· Privata markägare
· VR
· Väglag

Projektets uppgift är att ge en översikt över tillståndsförfarandet i samband med byggandet och
utplaceringen av eldistributionsnät (inkl. högspänningsdistributionsnät) och jämförbara
remissförfaranden.



	

Forskningsfrågor:

- Vilka tillståndsförfaranden och jämförbara remissförföranden ansluter till byggandet av
eldistributionsnät (inkl. högspänningsdistributionsnät) och utplaceringen av dem i terrängen?

- Vilka behov och mål hittas bakom dessa förfaranden?
- Vilka konsekvenser och eventuella problem är tillståndsförfarandena för planering och byggande

av eldistributionsnät förknippade med? (Konsekvenserna bör bedömas åtminstone i förhållande
till projektens tidtabeller och kostnader med beaktande av enskilda projekt, olika samprojekt för
att  bygga  infrastruktur  och  nödvändiga  investeringar  för  att  förbättra  leveranssäkerheten  i
eldistributionen.)

- Vilka konkreta förslag kan man ge för att göra samarbetet mellan tillståndsförfarandet och
tillståndsmyndigheterna smidigare och förbättra kostnadseffektiviteten? (Förslagen ska dock ta
hänsyn till samhälleliga intressen bakom tillståndsförfarandena.)

- Är  det  möjligt  att  utveckla  ett  förfarande  som  gör  det  möjligt  att  koncentrera  det  på  flera
ministerier decentraliserade ansvaret för att utveckla tillståndsförfarandet för byggandet av
eldistributionsnät?

Samband med genomförandeplanen för regeringsprogrammet, statsrådets strategier
och annan utrednings- och forskningsverksamhet:

Utredningen anknyter till punkten ”Digitalisering, försöksverksamhet och avveckling av normer” ->
Digitalisering i genomförandeplanen för regeringsprogrammet samt riktlinjerna i statsrådets
redogörelse om den nationella energi- och klimatstrategin fram till 2030 (2016) ”Det säkerställs att
målet för leveranssäkerhet i distributionsnäten och en god nivå på leveranssäkerheten i
distributionsnäten uppnås och att ersättande investeringar görs”.

Informationsproduktionens huvudsakliga former och rapportering:

- Bakgrundsteckning, kostnadsanalyser och bedömning av politiska åtgärder

http://valtioneuvosto.fi/sv/genomforandet-av-regeringsprogrammet/spetsprojekten
http://tem.fi/sv/energi-och-klimatstrategi-2016


	

5.4 Internationell jämförelse av lobbyregister och av sätt att införa dem

Övre gräns för det disponibla anslaget: 50 000 €
Tidsplan: 2/2018–8/2018

Beskrivning och motivering av informationsbehovet:

Den öppna förvaltningens II nationella handlingsplan för åren 2015–2017 inkluderar målsättningen
att utvärdera nödvändigheten av ett lobbyregister. Internationellt sett finns det många alternativ för
hur lobbyregistret kan läggas upp. Mellan nuläget i Finland och strikt reglerade register ryms det
olika alternativ. Statens tjänstemannaetiska kommitté bedömde i en tidigare rapport över
lobbyregistret VM 3/2014 att behovet i Finland inte är lika stort som till exempel i de multinationella
EU-organen. I många OECD-länder har det under de allra senaste åren inrättas många slags
lobbyregister. Erfarenheterna av dem varierar. För att kunna bedöma det eventuella behovet av ett
lobbyregister i Finland behövs internationell jämförelseinformation om dessa olika modeller och
erfarenheter. Det förs en kontinuerlig och livlig allmän debatt om detta register. Informationen i
utredningen behövs för att strukturera handlingsalternativen och eventuella fortsatta steg.

Forskningsfrågor:

- Vilka lösningsmodeller hittar man på internationell nivå?
- Vilka fördelar och nackdelar kan ses i de olika modellerna?
- Hur förhåller sig de modeller man valt i olika länder till internationella rekommendationer (t.ex.

OECD och Europarådet)?
- Vilken är myndighetsverksamhetens roll i de olika målländerna i den verksamhet som hänför sig

till lobbyregistret?

Jämförelseländer är åtminstone Irland, Storbritannien och Österrike.

Samband med genomförandeplanen för regeringsprogrammet, statsrådets strategier
och annan utrednings- och forskningsverksamhet:

Bedömningen av om det behövs ett lobbyregister finns med som mål i den öppna förvaltningens II
nationella handlingsplan 2015–2017 och utredningen stöder genomförandet av handlingsplanen.

Informationsproduktionens huvudsakliga former och rapportering:

- Bakgrundsteckning och jämförelse av internationella handlingsalternativ


