
Inbjudan att lämna in ansökan om utrednings- och forskningsverksamhet till stöd för
statsrådets beslutsfattande 2018

Statsrådets kansli öppnar den 2 oktober 2017 anslagen för utrednings- och forskningsverksamhet till
stöd  för  statsrådets  beslutsfattande  för  ansökan.  Ansökan  baserar  sig  på  utrednings-  och
forskningsplanen till stöd för statsrådets beslutsfattande 2018 (tabell 1). Målet är att lägga grunden för
en systematisk och omfattande användning av forskningsinformation i beslutsfattandet, den
kunskapsbaserade styrningen och den praktiska verksamheten.

Statsrådet godkände vid sitt allmänna sammanträde den 21 september 2017 utrednings- och
forskningsplanen till stöd för statsrådets beslutsfattande 2018. Genom planen styrs utrednings- och
forskningsverksamheten in på de fokusområden som regeringen har fastställt.

Utrednings-  och  forskningsplanen  består  av  åtta  komponenter  (fokusområdena  1–5,  reformer,
regeringens grundläggande projekt och övriga informationsbehov) och för dem valda teman, som
genom detta meddelande öppnas för ansökan. För varje tema har det utsetts ett ansvarigt ministerium
som ansvarar för den innehållsmässiga bedömningen av ansökningarna och som för statsrådets kansli
lägger fram ett förslag till upphandling av utrednings- och forskningsverksamhet. Urvalskriterierna för
projekten är relevans, effekt, användbarhet, kvalitet och genomförbarhet samt kommunikation och
informationshantering. 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 genomförandet av projektet i samarbete med styrgrupperna för projekten.

Närmare information om utrednings- och forskningsverksamhet till stöd för statsrådets beslutsfattande
finns på adressen tietokayttoon.fi.

Ansökningarna är avsedda för olika organisationer, till exempel högskolor, forskningsinstitut, företag
och föreningar, eller konsortier av dessa.

Det ordnas informationstillfällen om vissa utrednings- och forskningsteman. Aktuell information om tid
och plats för tillfällena finns på adressen tietokayttoon.fi.

Ansökan

Ansökans  fokusområden  och  teman  samt  diarienumren  för  temana  framgår  av  tabell  1  nedan.  Mer
detaljerade beskrivningar av temana finns i bilagorna 1–8.

Sökandena ska lämna in:
1. Ansökan (formbunden blankett)
2. Projektplan
3. Kommunikationsplan och plan för nyttiggörande av resultat/

Informationshanteringsplan (formbunden blankett)
4. Meritförteckningar, för samtliga personer som har en central roll vid genomförandet

av projektet ska en meritförteckning fogas till ansökan
5. I fråga om ett konsortium, ett bemyndigande av de andra genomförande parterna

att upprätta en ansökan på hela konsortiets vägnar
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Ansökningsanvisningar och ansökningsblanketter finns på adressen tietokayttoon.fi.
Ansökningshandlingarna returneras inte. Ansökan med bilagor ska lämnas in på antingen svenska eller
finska. Endast projektplaner och meritförteckningar kan lämnas in på engelska. På offentligheten för
ansökningshandlingarna tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).
Ansökan och bilagorna till  den är  i  regel  offentliga  handlingar,  med undantag av att  den detaljerade
projektplan  som fogas  till  ansökan  är  sekretessbelagd  om inte  sökanden  anger  något  annat  eller  en
myndighet beslutar något annat (Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999),
6 kap. 24 § Sekretessbelagda myndighetshandlingar, 21 punkten). Om sökanden anser att det i
ansökan eller bilagorna finns något som bör vara sekretessbelagt, ska de uppgifter som föreslås bli
sekretessbelagda antecknas i en separat bilaga som märks som sekretessbelagd, och sökanden ska
meddela en grund för sekretessen. Det slutliga beslutet om sekretessen fattas av statsrådets kansli.

När ansökningshandlingar lämnas in iakttas lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas
verksamhet. Enligt lagen behöver ett elektroniskt dokument som kommit in till en myndighet
inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och
om det  inte  finns  anledning att  betvivla  dokumentets  autenticitet  och integritet  (13/2003,  3  kap.  9  §
Krav  på  skriftlig  form).  Det  förutsätts  att  projekt  som  finansieras  med  anslag  för  utrednings-  och
forskningsverksamhet följer principerna för god vetenskaplig praxis.

Besluten om upphandlingarna av utrednings- och forskningsverksamheten ska fattas så snart som
möjligt efter slutet av sökningen.

Ansökningsblanketten jämte bilagor ska i första hand elektroniskt, senast den 9 november 2017
kl. 14.00 sändas till statsrådets kansli på adressen vnteas@vnk.fi. Ansökningsblanketten samt
kommunikationsplanen och planen för nyttiggörande av resultat/informationshanteringsplanen bör
sändas som separata elektroniska bilagor. Övriga bilagor till ansökan sänds som en enda pdf-fil. Om det
inte är möjligt att använda e-post, kan ansökan lämnas in i pappersform till följande adress: Statsrådets
kansli, PB 23, 00023 Statsrådet (besöksadress: Riddaregatan 2 B, Helsingfors).

OBS! I e-postens ämnesruta (eller på kuvertet) anges projektets diarienummer (se tabellen nedan)
samt projektets ansvariga ledares namn och organisation. Ansökningar som lämnas in efter den utsatta
tiden beaktas inte.

Ytterligare information om bedömningen av projekten, anslagens användningsändamål, de
ansökningshandlingar som ska lämnas in osv. finns i ansökningsanvisningarna på adressen
tietokayttoon.fi.  Om sökanden inte hittar svar på sina frågor i ansökningshandlingarna, kan eventuella
frågor senast den 19 oktober 2017 skickas till adressen vnteas@vnk.fi. Svar på alla frågor som kommit
in inom utsatt tid publiceras senast den 30 oktober 2017 på adressen tietokayttoon.fi.
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FOKUSOMRÅDE 1. SYSSELSÄTTNING OCH KONKURRENSKRAFT

FOKUSOMRÅDE 2. KOMPETENS OCH UTBILDNING

FOKUSOMRÅDE 3. VÄLFÄRD OCH HÄLSA

UTREDNINGS-/FORSKNINGSTEMA KOSTNADS
FÖRSLAG
(€)

1.1 Utkomststöd och boendekostnader

SRK/1759/48/2017

200 000

1.2 Den flexibla vårdpenningens inverkan på sysselsättningen och arbetstimmar

SRK/1760/48/2017

150 000

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

SRK/1761/48/2017

200 000

1.4 Möjligheterna till och konsekvenserna av regional rörlighet och multilokalitet

SRK/1762/48/2017

300 000

1.5 Utvärdering av de regelbundna intervjuerna med arbetslösa

SRK/1763/48/2017

200 000

1.6 Byggbranschens konkurrenskraft och byggkvaliteten i Finland

SRK/1764/48/2017

200 000

1.7 Kommunernas bostadspolitik och planläggning – sporrande element i statsandelssystemet?

SRK/1765/48/2017

100 000

1.8 Företagsstödens konsekvenser för den globala konkurrenskraften

SRK/1766/48/2017

350 000

1.9 Långsiktig plan för strukturförändring av beskattningen

SRK/1767/48/2017

200 000

UTREDNINGS-/FORSKNINGSTEMA KOSTNADS
FÖRSLAG
(€)

2.1 Granskning av yrkeskvalifikationer och behörighetsvillkor

SRK/1768/48/2017

200 000

2.2 Situationen och utvecklingsbehoven i fråga om ekosystemen för den kreativa ekonomin i Finland –
en utredning som grundar sig på internationella jämförelser

SRK/1769/48/2017

150 000

2.3 Bedömning av behoven av att utveckla specialundervisningen inom småbarnspedagogiken och i
förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen

SRK/1770/48/2017

200 000

UTREDNINGS-/FORSKNINGSTEMA KOSTNADS
FÖRSLAG
(€)

3.1 Ekonomiska och övriga styrmedel för att främja hälsosamma kostvanor

SRK/1771/48/2017

200 000



FOKUSOMRÅDE 4. BIOEKONOMI OCH REN TEKNIK

FOKUSOMRÅDE 5. DIGITALISERING, FÖRSÖKSVERKSAMHET OCH AVVECKLING AV NORMER

UTREDNINGS-/FORSKNINGSTEMA KOSTNADS
FÖRSLAG
(€)

4.1 Riskbedömning av livsmedelssystemets konsekvenser för folkhälsan

SRK/1772/48/2017

150 000

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

SRK/1773/48/2017

250 000

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

SRK/1774/48/2017

100 000

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

SRK/1775/48/2017

300 000

4.5 Vattentjänsternas tillstånd och omstrukturering av tjänsterna

SRK/1776/48/2017

150 000

4.6 Kostnadseffektiva sätt att främja anskaffning av elbilar och gasbilar

SRK/1777/48/2017

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

SRK/1778/48/2017

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 klimatförändringen som exempel DEL B) Kompensation i den nationella
regleringen av miljön, naturskyddet och naturresurserna samt utvecklingsbehoven i fråga om
styrmedel

SRK/1779/48/2017

300 000

4.9 Hållbar och säker cirkulär ekonomi

SRK/1780/48/2017

300 000

4.10 Främjande av cirkulär ekonomi genom höjd återvinningsgrad för kommunalt avfall

SRK/1781/48/2017

150 000

UTREDNINGS-/FORSKNINGSTEMA KOSTNADS
FÖRSLAG
(€)

5.1 Bedömning av försökskulturens utveckling i Finland

SRK/1782/48/2017

150 000

5.2 Programhelheten för artificiell intelligens

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

670 000



6. REFORMER

7. REGERINGENS VIKTIGASTE GRUNDLÄGGANDE PROJEKT

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

SRK/1783/48/2017
5.3 Tillståndsförfarandet i fråga om eldistributionsnät, elleveranssäkerheten samt distributionens
kostnadseffektivitet

SRK/1784/48/2017

75 000

5.4 Internationell jämförelse av lobbyregister och av sätt att verkställa dem

SRK/1785/48/2017

50 000

UTREDNINGS-/FORSKNINGSTEMA KOSTNADS
FÖRSLAG
(€)

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

SRK/1786/48/2017

100 000

6.2 Utveckling av kommunernas digitala verksamhet och beslutsfattande samt precisering av den
sparpotential som digitalisering möjliggör

SRK/1787/48/2017

200 000

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

A. Tillgodoseendet av kundernas valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster (200 000)
B. Förutsättningar för och möjligheter till verksamhet i andelslagsform och allmännyttiga

samfunds verksamhet inom ramen för social- och hälsotjänster (150 000)
C. Modeller för konstituering av landskap med tanke på forsknings-, utvecklings- och

innovationsverksamheten inom social- och hälsovårdssektorn (250 000)
D. Konstituering av landskap och samarbetsområden samt landskapens och

samarbetsområdenas beredskap med tanke på informationsledning (250 000)

SRK/1788/48/2017

850 000

6.5 Det regionala bokföringssystemet och beräkning av nationalprodukten per landskap

SRK/1789/48/2017

150 000

6.6 Landskapsreformen och nya samarbetsstrukturer för att främja bildning och välfärd

SRK/1790/48/2017

100 000

UTREDNINGS-/FORSKNINGSTEMA KOSTNADS
FÖRSLAG
(€)

7.1 Konsekvensbedömning av ändringarna i statens ägarstyrning

SRK/1791/48/2017

150 000

7.2 Strategisk avskräckande effekt, kärnvapen och Europa: skärpta förhållanden, hårdare retorik och
kapaciteter i utveckling

SRK/1792/48/2017

200 000

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

SRK/1793/48/2017

150 000



8. ÖVRIGA

7.4 Tillgången och kvaliteten på rättshjälpstjänster för medborgare och asylsökande

SRK/1794/48/2017

200 000

7.5 Kvaliteten på närmiljön som en bidragande faktor till en ökad trygghetskänsla och förebyggande
av brott

SRK/1795/48/2017

150 000

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

SRK/1796/48/2017

150 000

7.7 EU som en säkerhetsgemenskap – värde- och attitydgrunden

SRK/1797/48/2017

150 000

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

SRK/1798/48/2017

150 000

7.9 Individens funktionsförmåga, resiliens och övergripande säkerhet

SRK/1799/48/2017

300 000

7.10 Innovationerna i anslutning till hållbar utveckling för att stödja genomförandet av Agenda 2030

SRK/1800/48/2017

150 000

UTREDNINGS-/FORSKNINGSTEMA KOSTNADS
FÖRSLAG
(€)

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

SRK/1801/48/2017

150 000

8.2 Miljöbeskattning

A. Skattebehandlingen av olika förpackningsmaterial vid beskattningen av dryckesförpackningar
(120 000)

B. Konsekvensbedömning av skattestödet för dieselbränsle (100 000)
C. Bedömning av skattestödet för elström för datorhallar (60 000)

SRK/1802/48/2017

280 000

8.3 Bedömning av de samhällsekonomiska tillväxtförutsättningarna på medellång sikt

SRK/1803/48/2017

120 000

8.4 Referenslaboratorieverksamhetens ändrade samhälleliga roll vid miljömätningar

SRK/1804/48/2017

80 000

8.5 Utvärdering av början på arbetet i rådet för bedömning av lagstiftningen

SRK/1805/48/2017

125 000


