
 

Bilaga 3. ETT TRYGGT SAMHÄLLE 
 
Huvudtemats namn och diarienummer: Tryggt i vardagen, trygg vardag för individer 
SRK/1009/48/2014 
 
Finansiering för huvudtemat: 100 000 € 
 
Huvudtemats mål: Huvudtemats fokusområde är forskningsprojekt som främjar och stöder 
genomförandet av strategin Migrationens framtid 2020. Strategin tar sikte på det kommande 
decenniet i en situation där rörligheten ökar, befolkningsstrukturen förändras och diversiteten i 
samhället ökar – vi måste kunna reagera på dessa frågor även med hjälp av forskning. 
 
Målet är att staka ut en väg för en aktivare och mera proaktiv migrationspolitik. För att nå framgång 
i en föränderlig värld behöver Finland bl.a. aktiv, systematisk och målinriktad arbetsbaserad 
invandring. Människors rörlighet kräver såväl öppenhet som kontroll över migrationen av Finland. 
 
Huvudtemats innehåll: Huvudtemats innehåll omfattar temaområdena invandring, integrering 
och säkerhet. Utöver de nationella verkningarna har migrationspolitiken även ett direkt samband 
med utrikes- och utvecklingspolitiken. Man är såväl nationellt som internationellt medveten om 
sambandet mellan invandring och samhällelig utveckling, men fortfarande avspeglas detta inte 
tillräckligt i den praktiska verksamheten. Därför måste man öka insikten i hur flyttningsrörelsen och 
utvecklingen påverkar varandra i såväl positivt som negativt hänseende. På så sätt blir det möjligt 
att agera på ett etiskt hållbart sätt och förebygga flyttningsrörelsens negativa konsekvenser. 
 
Med hjälp av forskning skapar man förutsättningar att effektivisera bl.a. samordningen av 
arbetsbaserad invandring och sammanjämkandet av integrationsåtgärderna med åtgärder som 
vidtas inom olika förvaltningsområden. Migrationsfrågorna ingår i verksamheten inom flera 
förvaltningsområden och olika myndigheter. Ansvarsfördelningen ska vara klar och relevant, men 
samtidigt ska förvaltningen verka som en helhet. Utöver samarbetet mellan ministerierna behövs 
det även mer samarbete än nu mellan andra aktörer, framför allt mellan kommunerna och staten.  
 
Frågeställningar:  

- Vilka faktorer ger invandrarna trygghet, och främst, vilka faktorer orsakar otrygghet hos 
mottagarna och/eller inflyttarna? Hur ska de problem som leder till otrygghet lösas, av vem 
och med hurdana åtgärder?  

- Vilken är den kompletta bilden av migrationens nuläge och närmaste framtid? Hur skapar vi 
förutsättningar för att granska god och dålig praxis samt centrala problem kring invandring, 
integrering och säkerhet?  

- Med vilka metoder säkrar vi systematisk kontroll över och forskningen i invandringens 
verkningar på lång sikt samt att den på så sätt erhållna informationen utnyttjas? 

- Hur vi säkrar vi att internationell information och internationella erfarenheter utnyttjas till 
fullo (bl.a. utvecklingen i Norden och Nederländerna, samt resultaten av den s.k. 
kanadensiska modellen)? 

- Utvecklande av samarbetet mellan ekonomivetenskaperna, samhällsvetenskaperna, inkl. 
sociologi, samt de humanistiska vetenskaperna i undersökningen av migrationen? 
 

Ytterligare information: Harri Martikainen, utvecklingsråd, inrikesministeriet, e-post: 
harri.martikainen@intermin.fi, tfn +35829548851 
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Huvudtemats namn och diarienummer: Ett tryggt samhälle som möjliggör framgång och 
välbefinnande SRK/1010/48/2014 
 
Finansiering för huvudtemat: 150 000 € 
 
Huvudtemats innehåll och mål: Huvudtemat gestaltar och konkretiserar behov och åtgärder 
med anknytning till statsrådets principbeslut 2010 om en säkerhetsstrategi för samhället. I strategin 
definieras samhällets vitala funktioner och måltillstånd för dem, hotmodeller som äventyrar de vitala 
funktionerna och eventuella störningssituationer som är förknippade med dem, strategiska uppgifter 
för ministerierna som förutsätts för att funktionerna ska kunna tryggas och deras kontinuitet 
planeras, grunderna för krisledning som förutsätts för att störningssituationer ska kunna hanteras, 
bevakning och utvecklande av hur strategin verkställs samt principer som är förknippade med 
övningen av beredskapen och krisledningen. Målet med strategin är att undvika att överlappande 
resurser utvecklas liksom också en situation där en prestationsförmåga som behövs vid tryggandet 
av de vitala funktionerna inte utvecklas. De kunskapsbehov som skisseras upp här stöder och säkrar 
de kunskapsbehov som identifierats i strategin för verkställande och åtgärdar brister i dessa 
kunskaper. Temat omfattar bland annat frågor om kostnads/nyttoanalyser och inverkan av 
offentliga säkerhetstjänster (övergripande säkerhet).  
 
Frågeställningar:  

- Vilka är i nuläget de starka och svaga punkterna för hur uppgifterna och verksamheten vad 
gäller den riksomfattande beredskapen lagts upp och på vilket sätt bör detta utvecklas?  

- Hur har säkerheten och beredskapen på regional och lokal nivå utvecklats under de senaste 
decennierna? Hur bör man utveckla beredskapen på regional och lokal nivå? 

- Hur har förändringarna i den offentliga förvaltningen påverkat kvaliteten och tillgången på 
de tjänster som har koppling till säkerheten?  

 
Ytterligare information: Harri Martikainen, utvecklingsråd, inrikesministeriet, e-post: 
harri.martikainen@intermin.fi, tfn +358295488512 
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