
Inbjudan att lämna in ansökan om utrednings- och forskningsverksamhet till stöd för
statsrådets beslutsfattande 2017

Statsrådets kansli öppnar den 3 oktober 2016 anslagen för utrednings- och forskningsverksamhet till
stöd  för  statsrådets  beslutsfattande  för  ansökan.  Ansökan  baserar  sig  på  utrednings-  och
forskningsplanen till stöd för statsrådets beslutsfattande 2017 (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 22 september 2016 utrednings- och
forskningsplanen till stöd för statsrådets beslutsfattande 2017. 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

http://www.tietokayttoon.fi/sv
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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).

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 16 november
2016 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 26 oktober 2016 skickas till adressen vnteas@vnk.fi. Svar på alla frågor som kommit
in inom utsatt tid publiceras senast den 2 november 2016 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 ANSVARI
GT
MINISTE
RIUM

ÖVRIGA
MINISTER
IER

KOSTNADSF
ÖRSLAG (€)

1.1 Bostadsmarknadens funktionssätt

A) Överlåtelseskattens konsekvenser för bostadsmarknaden
B) Lönsamheten, konkurrensläget och utvecklingsbehoven när det gäller
placeringar i hyresbostäder

VNK/1747/48/2016

FM SRK, MM 200 000

1.2 Stärkt sysselsättning och företagande: åtgärdernas effekt och inriktning

A) Bedömning av effekten av lönesubvention och startpeng
B) Stärkning av paketet för företagande
C) Utredning av arbetslöshetens vidare kostnader för samhället
D) Effekten av skyddsdelen i utkomstskyddet för arbetslösa på
sysselsättningen

VNK/1479/48/2016

ANM FM, SHM 380 000

1.3 Utvärderingsundersökning och aktionsforskning om de regionala försöken
med arbetskrafts- och företagsservice

VNK/1750/48/2016

ANM SRK, FM,
UKM, SHM

200 000

1.4 Invandrarna och innovationsekonomin

VNK/1751/48/2016

ANM IM, UKM,
SHM

100 000

UTREDNINGS-/FORSKNINGSTEMA ANSVARI
GT
MINISTE
RIUM

ÖVRIGA
MINISTER
IER

KOSTNADSF
ÖRSLAG (€)

2.1 Bryta uppdelningen i kvinno- och mansdominerade utbildningsområden

VNK/1752/48/2016

UKM ANM, SHM 250 000

2.2 Nya utbildningsbehov i fråga om modersmål och religion

VNK/1754/48/2016

UKM IM, ANM 300 000

UTREDNINGS-/FORSKNINGSTEMA ANSVARI
GT
MINISTE
RIUM

ÖVRIGA
MINISTER
IER

KOSTNADSF
ÖRSLAG (€)

3.1 Matservicen för äldre och möjligheterna att stödja boende i hemmet

VNK/1755/48/2016

SHM JSM, FM,
MM

200 000

3.2 Landskapets och kommunernas verksamhet, arbetsfördelning och
samarbete när det gäller boendeservice och boende för personer med
funktionsnedsättning och äldre personer

VNK/1756/48/2016

MM FM, ANM,
SHM

220 000

3.3 De ensamlevandes ställning i samhället

VNK/1757/48/2016

SHM MM, FM 250 000

3.4 Totalreformen av rehabiliteringssystemet

VNK/1758/48/2016

SHM ANM 200 000



FOKUSOMRÅDE 4. BIOEKONOMI OCH REN TEKNIK

FOKUSOMRÅDE 5. DIGITALISERING, FÖRSÖKSVERKSAMHET OCH AVVECKLING AV NORMER

3.6 Samhällskostnaderna på grund av ur ett hälsoperspektiv otillräcklig motion

VNK/1759/48/2016

UKM SHM 150 000

UTREDNINGS-/FORSKNINGSTEMA ANSVARI
GT
MINISTE
RIUM

ÖVRIGA
MINISTER
IER

KOSTNADSF
ÖRSLAG (€)

4.1 Främjande av en cirkulär ekonomi och materialeffektivitet

A) Tillvaratagande och återvinning av fosfor i avloppsvatten: ekonomiska och
legislativa styrmedel i olika länder och deras tillämplighet i Finland
B) De ekonomiska styrmedlen för en cirkulär ekonomi
C) Hur har det nationella materialeffektivitetsprogrammet utfallit och hur kan
materialeffektiviteten i fortsättningen förbättras inom den cirkulära ekonomin?

VNK/1760/48/2016

MM FM, JSM,
ANM

400 000

4.2 Nuläget och utvecklingsförutsättningarna för företagsverksamhet i
anslutning till jakt och fiske

VNK/1761/48/2016

JSM ANM, MM 100 000

4.3 Nationell sårbarhets- och riskbedömning inför klimatförändringen

VNK/1762/48/2016

JSM ANM, MM 100 000

4.4 Modell för skadekostnaderna för utsläpp som sprids i luften

VNK/1763/48/2016

MM KM, ANM,
SHM

150 000

4.5 Konsekvenserna av det reviderade utsläppshandelsdirektivet för Finlands
industri, energiproduktion och samhällsekonomi

VNK/1764/48/2016

ANM FM, MM 100 000

UTREDNINGS-/FORSKNINGSTEMA ANSVARI
GT
MINISTE
RIUM

ÖVRIGA
MINISTER
IER

KOSTNADSF
ÖRSLAG (€)

5.1 Innovativa offentliga upphandlingar för att främja målen för
regeringsprogrammets spetsprojekt inom bioekonomi och ren teknik

VNK/1765/48/2016

JSM FM, ANM,
MM

200 000

5.2 MyData:s konsekvenser för verksamheten hos organisationerna inom den
offentliga förvaltningen

VNK/1766/48/2016

FM JM 70 000

5.3 Effektivare konsekvensbedömning med hjälp av automatisk datainsamling
och dataanalys

VNK/1767/48/2016

MM KM, ANM 250 000



6. REFORMER

7. REGERINGENS VIKTIGASTE GRUNDLÄGGANDE PROJEKT

UTREDNINGS-/FORSKNINGSTEMA ANSVARI
GT
MINISTE
RIUM

ÖVRIGA
MINISTER
IER

KOSTNADSF
ÖRSLAG (€)

6.1 Stöd för genomförandet av social- och hälsovårds- och landskapsreformen

A) Verkställandet av social- och hälsovårds- och landskapsreformen
B) Samarbetsbehov i anslutning till social- och hälsovårds- och
landskapsreformen
C) Styrningen av social- och hälsovårds- och landskapsreformen
D) Användning och utveckling av elektroniska system inom företagsservicen

VNK/1768/48/2016

SHM UKM, JSM,
KM, ANM,
FM, MM

600 000

6.2 Möjligheterna med och nyttan av att utnyttja blockkedjeteknik

VNK/1769/48/2016

FM SHM 100 000

6.3 Variationen kommunerna emellan vad gäller kommunernas lagstadgade
uppgifter efter social- och hälsovårds- och landskapsreformen

VNK/1770/48/2016

FM UKM 80 000

6.4 Medborgarnas ärenden hos den offentliga förvaltningen

A) Uträttandet av ärenden hos den offentliga förvaltningen i vissa
jämförelseländer
B) Konsekvenserna av ändringar i klientavgifterna för social- och
hälsovårdstjänster
C) Klientprocesser och tillgången till service

VNK/1772/48/2016

SHM UKM, FM 500 000

6.5 De nya rollerna för styrningen av områdesanvändningen och byggandet i
samband med landskapsreformen

VNK/1773/48/2016

MM FM, KM,
ANM, SHM

200 000

6.6 Användning av informationsunderlaget om regionekonomin för att stärka
tillväxten och konkurrenskraften

VNK/1774/48/2016

ANM UKM, JSM,
KM, MM

120 000

UTREDNINGS-/FORSKNINGSTEMA ANSVARI
GT
MINISTE
RIUM

ÖVRIGA
MINISTER
IER

KOSTNADSF
ÖRSLAG (€)

7.1 Förenta staternas inverkan på säkerheten i Europa och Finland

VNK/1775/48/2016

UM IM, FSM 80 000

7.2 Starkare påverkan från Finland vid förebyggandet och hanteringen av
konflikter

VNK/1776/48/2016

UM IM, FSM 100 000

7.3 Utrikes- och säkerhetspolitiskt samarbete mellan de nordiska länderna:
utvecklingsmöjligheter och utmaningar för ett fördjupat samarbete

VNK/1777/48/2016

UM IM, FSM 80 000

7.4 Lagstiftningens funktionalitet vad gäller identifiering av och hjälp till offer för
människohandel

VNK/1778/48/2016

JM IM, SHM 100 000

7.5 En samlad bedömning av förhållandet mellan beredskapslagen och 23 § i JM FSM 150 000



8. ÖVRIGA

grundlagen

VNK/1779/48/2016

7.6 Försörjningsberedskap i fråga om kompetensen för att trygga den
teknologiska och industriella grunden för Finlands försvar

VNK/1782/48/2016

FSM ANM 150 000

7.7 Energi och försörjningsberedskap: säkerhetspolitisk framsyn i fråga om
geopolitiska och strategiska förskjutningar

VNK/1783/48/2016

FSM UM, ANM 300 000

7.8 Det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling: utvärdering av
åtgärdsåtagandet som verktyg

VNK/1784/48/2016

SRK ANM, MM 100 000

UTREDNINGS-/FORSKNINGSTEMA ANSVARI
GT
MINISTE
RIUM

ÖVRIGA
MINISTER
IER

KOSTNADSF
ÖRSLAG (€)

8.1 Utveckling av bedömningen av budgetens könskonsekvenser

VNK/1785/48/2016

FM UKM, SHM 100 000

8.2 Tredje sektorn som stöd för myndigheternas säkerhetsverksamhet

VNK/1786/48/2016

IM UM, FSM 150 000

8.3 Utvärdering av reformen av forskningsinstituten och
forskningsfinansieringen

VNK/1787/48/2016

SRK FSM, FM,
UKM, JSM,
ANM, SHM,
MM

350 000

Sammanlagt 7 080 000 €


