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 från och med den 31 mars. Ansökan grundar sig på
utrednings- och forskningsplanen till stöd för statsrådets beslutsfattande 2015 (tabell 1) och på
övriga informationsbehov som definierats av den arbetsgrupp som koordinerar statsrådets
forsknings-, framsyns- och utvärderingsverksamhet (tabell 2). 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 12 mars 2015 en utrednings- och
forskningsplan till stöd för statsrådets beslutsfattande för 2015. Genom planen styrs utrednings- och
forskningsverksamheten in på sådana av regeringen utvalda fokusområden som svarar mot
regeringens och ministeriernas informationsbehov.
Utrednings- och forskningsplanen innefattar fem fokusområden och för dem valda teman, som det
genom detta meddelande kungörs att kan sökas. För varje tema inom fokusområdena har det
utsetts ett ansvarigt ministerium som 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. De projekt som ingår i helheten ska genomföras under 2015–2017. Närmare information
om utrednings- och forskningsverksamhet till stöd för statsrådets beslutsfattande finns på adressen:
www.vn.fi/teas.
Ansökningstillfällena är avsedda för olika organisationer, till exempel högskolor, forskningsinstitut,
företag och föreningar, eller konsortier av dessa, vilka även kan omfatta internationella
organisationer. Inom ramen för de teman som det kungörs att kan sökas beviljas inga understöd till
forsknings- och utvecklingsprojekt som genomförs av dem som tillhandahåller tjänster.
Ansökan
Ansökans fokusområden och teman samt diarienumren för temana framgår av tabellerna 1–2
nedan. Mer detaljerade beskrivningar av temana finns i bilagorna 1–5 och 6–7.
De sökande 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. Utredning över rätten att teckna firma i samband med projektet
6. I fråga om ett konsortium handlar det om 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:
www.vn.fi/teas.
Ansökningshandlingarna returneras inte. Ansökningsblanketten med bilagor ska lämnas in på
antingen svenska eller finska. Endast meritförteckningarna kan lämnas in på engelska. På
offentligheten för ansökningshandlingarna tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas
verksamhet (621/1999). Ansökan samt bilagorna till den är i regel offentliga handlingar, med
undantag av att den detaljerade projektplan som fogas till ansökan är sekretessbelagd om inte den
sökande 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 den sökande anser att det i ansökningsblanketten 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.
Avsikten är att besluten om utrednings- och forskningsprojekt som inleds ska fattas i juni 2015.
Ansökningshandlingarna och alla bilagor till dem ska skickas senast den 8 maj 2015 kl. 15, i
första hand elektroniskt och som en enda pdf-fil till adressen vnteas@vnk.fi. Om det inte är
möjligt att skicka ansökan elektroniskt sänds den i pappersversion till adressen Statsrådets kansli,
PB 23, 00023 Statsrådet (besöksadress: Riddaregatan 2 B, Helsingfors).
OBS! I e-postens ämnesruta (eller på kuvertet) anges projektets diarienummer (se tabellerna
nedan) samt projektets ansvariga ledares namn och e-postadress. Ansökningar som inkommer efter
den utsatta tiden beaktas inte.
Mer information om bedömningen av projekten, anslagens användningsändamål, de
ansökningshandlingar som ska lämnas in osv. finns i ansökningsanvisningarna på adressen:
www.vn.fi/teas. Om sökanden inte hittar svar på sina frågor i ansökningshandlingarna, kan
eventuella frågor senast den 15 april 2015 skickas till adressen vnteas@vnk.fi. Svar på alla frågor
som inkommit inom utsatt tid publiceras senast den 23 april 2015 på adressen www.vn.fi/teas.
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Tabell 1: Informationsbehov som definieras i statsrådets utrednings- och forskningsplan
2015

Fokusområde

Tema & diarienummer

1. Främjande av Finlands
konkurrenskraft samt arbete

1.1. Hur påverkar EU2030-riktlinjerna Finlands
konkurrenskraft inom olika sektorer och vilka
eventuella motstridigheter finns det?
SRK/388/48/2015
1.2. Hur kan ekonomiska styrmedel och
finansieringsmekanismer utvecklas för att
kombinera element för hållbar tillväxt och
produktiv företagsverksamhet?

Ansvarigt
ministerium

Kostnadsförslag / €

ANM

150 000

1)
2)
3)
4)

1)
2)
3)
4)

FM
FM
JSM
ANM

100
100
200
200

000
000
000
000

1) Beskattningens inverkan på investeringar och produktivitet
SRK/389/48/2015
2) Energibeskattningen
SRK/390/48/2015
3) Regleringen av och stödstrukturen för
bioekonomin SRK/391/48/2015
4) Pådrivande faktorer och flaskhalsar
som påverkar uppstartsföretagens
tillväxt SRK/392/48/2015
1.3. Hur stöder vi lösningar som främjar
kretsloppsekonomi i Finland?
SRK/393/48/2015

MM

250 000

1.4. Vilka är de viktigaste åtgärderna för att
förlänga tiden i arbetslivet och höja
sysselsättningsnivån? SRK/394/48/2015

SHM

300 000

1.5. Hur kan stordata utnyttjas till fullo för att
förnya näringsverksamheten och verksamhetssätten? SRK/395/48/2015

KM

150 000

1.6. Hur gör man digitala tjänsteekosystem
och digitala plattformar till en framgångsfaktor
för Finland? SRK/396/48/2015

ANM

200 000

1.7. Styrmedel för utnyttjande av kunnandet:
hur säkerställs en effektivare allokering av de
offentliga resurserna för forsknings- och
utvecklingsarbete? SRK/397/48/2015

UKM

200 000
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1.8. Vilket slags kunnande som digitaliseringen förutsätter kommer att behövas i
framtiden? SRK/398/48/2015

UKM

200 000
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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

2.2. Hur kan nya modeller för tjänsteproduktion och verksamhetsförändringar stödjas
genom att man inför elektroniska tjänster inom
social- och hälsovårdstjänsterna?
SRK/403/48/2015

SHM

150 000

3.1. Hur främjas kostnadseffektivt, hälsosamt
och tryggt byggande genom samarbete mellan
olika förvaltningsområden?
SRK/404/48/2015

SHM

250 000

3.2. Kostnadseffektivt miljö- och hälsoskydd
samt tjänster för högkvalitativt byggande från
ett samservicekontor nära kommuninvånarna –
hur samordnas en splittrad förvaltning?
SRK/405/48/2015

MM

150 000

3.3. En god livsmiljö och samhällsstruktur
genom samordning av markanvändning,
boende, trafik, service och näringsgrenar
SRK/406/48/2015

MM

300 000

1) Hur kommer behovet av social- och
hälsovårdstjänster att förändras
regionalt när befolkningen åldras och
bosättningen blir allt mer koncentrerad? SRK/399/48/2015
2) Vilka verksamhetsmodeller ökar
kostnadseffektiviteten inom tjänster
för barn, unga och familjer i olika
organisationer? SRK/400/48/2015
3) Vilka nya verksamhetsmodeller finns
det inom tjänsterna för äldre?
SRK/401/48/2015

3. Hälsosamt byggande och
samhällsplanering
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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?
SRK/407/48/2015

FSM

400 000

4.2. Hur säkerställer vi att infrastruktur som är
kritisk med tanke på den övergripande
säkerheten fungerar i alla förhållanden?
SRK/408/48/2015

ANM

300 000

4.3. Vilka faktorer inverkar mest centralt på
det finländska samhällets sociala utveckling
och värdeutveckling med tanke på den
övergripande säkerheten?
SRK/409/48/2015

IM

300 000

4.4. Hur säkrar vi en stark internationell
ställning och verksamhetsförutsättningar för
Finland i en föränderlig global verksamhetsmiljö? SRK/410/48/2015

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?
SRK/411/48/2015

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? SRK/412/48/2015
2) Vilka är viktiga miljögiftsfrågor i
Finlands nordliga områden?
SRK/413/48/2015

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?
SRK/414/48/2015
2) Vad kräver gemensamma elektroniska
tjänster och informationsmodeller för
att de ska vara till nytta för
informationsledning inom samhällets
olika sektorer? SRK/415/48/2015
SAMMANLAGT

5 600 000

Tabell 2: Övriga informationsbehov som definierats av TEA-arbetsgruppen
Tema & diarienummer
Statsrådet effektiviseras:
1) Hur främjas framtidsdialogen mellan regeringen och riksdagen?
SRK/482/48/2015
2) Vilken är arbetsfördelningen inom beslutsfattandet i statsrådet?
SRK/483/48/2015
Hur kan den reglering som inverkar negativt på ordnandet och produktionen
av den kommunala servicen avskaffas? SRK/484/48/2015
SAMMANLAGT

Ansvarigt
ministerium

Kostnadsförslag / €

SRK

1) 20 000
2) 50 000

FM

150 000
220 000

Bilagor:
1. Främjande av Finlands konkurrenskraft samt arbete
2. Den offentliga sektorns produktivitet och strukturomvandling
3. Hälsosamt byggande och samhällsplanering
4. Samhällets övergripande säkerhet i en föränderlig verksamhetsmiljö
5. En bättre helhetsbild av kunskapsbasen för beslutsfattandet
6. Statsrådet effektiviseras
7. Avskaffande av reglering som inverkar negativt på ordnandet och produktionen av den
kommunala servicen
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