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UTREDNINGS- OCH FORSKNINGSPLAN TILL STÖD FÖR STATSRÅDETS BESLUTSFATTANDE 2021
Planens målsättningar
Målet för utrednings- och forskningsplanen till stöd för statsrådets beslutsfattande är att
säkerställa en stark och horisontell kunskapsbas som stöder det samhälleliga beslutsfattandet.
Med hjälp av planen riktas utrednings- och forskningsverksamheten in på de fokusområden som regeringen har valt och som är väsentliga för regeringens och ministeriernas
verksamhet.
Planen skapar en grund för systematisk och omfattande användning av utrednings- och
forskningsinformation i statsrådets och ministeriernas beslutsfattande samt stärker kunskapsbasen för regeringens och ministeriernas beslutsfattande, en kunskapsbaserad verksamhetspolitik och en strategisk helhetssyn. Temana i planen har en klar koppling till det
informationsbehov och de frågeställningar som gäller regeringens beslutsfattande.
Innehållet i och verkställandet av utrednings- och forskningsplanen samt ansvarsfördelningen
Planen omfattar fokusområden och teman inklusive kostnadsförslag för den forskningsoch utredningsverksamhet som genomförs med anslag under statsrådets kanslis moment
23.01.22, Statsrådets forsknings- och utredningsverksamhet (10,03 miljoner euro, reservationsanslag 3 år), samt fördelningen av det berednings- och styrningsansvar som hör till
ärendet. Anslagets användningssyfte definieras i motiveringen till momentet.
Informationsbehoven i planen har identifierats vid ministerierna. Också öppen samutveckling har tillämpats.
I planen reserveras 1,65 miljoner euro för de omedelbara informationsbehov i anslutning
till beslutsfattandet som identifieras 2021.
1. Ett ekonomiskt hållbart Finland
ansvarigt
ministerium

övriga
ministerier

kostnadsförslag (€)

FM

KM, MM

150 000

FM

SRK, ANM

150 000

1.3. Klimatförändringens inverkan på ekonomin – de offentliga finanserna

FM

SRK, ANM,
MM

250 000

1.4. Intressejämförelse som en del av gruvtillståndsprocessen

ANM

JM, MM

120 000

utrednings-/forskningstema
1.1. Beskattning i lufttrafikens utsläppsstyrning
1.2. Effektivisering av allokeringen av arbete
och kapital

Sammanlagt

670 000
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2. Ett klimatneutralt Finland som tryggar den biologiska mångfalden samt bostadspolitiken
utrednings-/forskningstema
2.1. Kartläggning av den miljö- och klimatpåverkan som produktionen och användningen av biogas har och bedömning av kostnadseffektiviteten
2.2. Vattenvårdens mål som en del av konsekvensbedömningen av nya projekt
2.3. Nya kärnenergiteknologiers möjligheter
och utvecklingsbehov
2.4. Väteekonomi – möjligheter och begränsningar
2.5. Effektivitets- och konsekvensbedömning
av miljöskyddslagen
2.6. Vilken betydelse har sporadiska utsläpp
av avloppsvatten från samhället för vattenvården och hygienen
2.7. Prognostisering av miljöskyddet till stöd
för påverkansarbete kopplat till EU:s
strategi för nollutsläpp

ansvarigt
ministerium

övriga
ministerier

kostnadsförslag (€)

JSM

ANM, MM

250 000

JSM

ANM, MM

200 000

ANM

SHM, MM

200 000

ANM

KM

150 000

MM

JM, ANM,
SHM

150 000

MM

JSM, SHM

140 000

MM

SRK, KM,
ANM, SHM

180 000

Sammanlagt

1 270 000

3. Finland – större än sin storlek i världen
utrednings-/forskningstema

ansvarigt
ministerium

3.1. Hur påverkar stormakternas ekonomiska och teknologiska konkurrens
UM
Europa och Finland
3.2. Kompletterande vägar för laglig immigration för personer i behov av internat- IM
ionellt skydd
3.3. Rysslands teknologiska kunnande och
FSM
teknologipolitik
Sammanlagt

övriga
ministerier

kostnadsförslag (€)

FSM, UKM,
ANM

140 000

UM, UKM,
ANM, SHM

100 000

UM, IM, ANM

140 000
380 000
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4. Den trygga rättsstaten Finland, utvecklingen av rättsstaten samt försvarspolitiken
ansvarigt
ministerium

övriga
ministerier

kostnadsförslag (€)

JM

SRK, UM

120 000

JM

IM, ANM,
SHM

110 000

JM

IM, SHM

190 000

JM

IM, SHM

180 000

JM

IM

120 000

4.6. Utvärdering av ankarverksamhetens effekter

IM

JM, UKM,
SHM

110 000

4.7. Skapare och spridare av hatprat

IM

JM, UKM

100 000

4.8. Tryggande av försörjningsberedskapen
som en del av tillsynen av fastighetsägande

FSM

UM, IM, JSM,
ANM

120 000

utrednings-/forskningstema
4.1. Rättsstatens tillstånd och utveckling i
Europa från Finlands perspektiv
4.2. Bedömning av tillämpningspraxis för
straffbestämmelser gällande människohandel och brott i samband med människohandel
4.3. Erfarenheter av medling i våld i nära relationer och dess effekter på livet och
minskningen av våld
4.4. Händelsekedjor i partnermord på kvinnor
4.5. Analys av bevisningen för utländska
mutbrott och internationell jämförelse

Sammanlagt

1 050 000

5. Ett livskraftigt Finland, utvecklingen av transportnätet samt jordbruket
utrednings-/forskningstema

ansvarigt
ministerium

övriga
ministerier

kostnadsförslag (€)

5.1. Författningsrättslig granskning av den
kommunala självstyrelsens omfattning

FM

UKM

100 000

5.2. Hållbar digitalisering av den offentliga
servicen: klimat- och miljöpåverkan

FM

SRK, KM,
ANM, MM

125 000

5.3. Vad är smart anpassning i Finland?

JSM

UKM, ANM,
MM

5.4. Transportinfrastrukturprojektens inverkan på sysselsättningen under byggtiKM
den
5.5. Delande av riskerna inom hållbar och inANM
novativ offentlig upphandling

150 000

SRK, FM,
ANM

130 000

SRK, FM, MM

150 000
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utrednings-/forskningstema

ansvarigt
ministerium

övriga
ministerier

kostnadsförslag (€)

5.6. Effektivitetsbedömning av nätverket
Team Finland

ANM

UM, UKM

170 000

5.7. Rymdverksamhetens samhälleliga effekter

ANM

FSM, JSM,
KM, MM

100 000

5.8. Möjliga framtidsscenarion för regionoch samhällsstrukturen

MM

FM, JSM, KM,
ANM

230 000

Sammanlagt

1 155 000

6. Ett Finland där förtroende och en jämlik arbetsmarknad råder
utrednings-/forskningstema

ansvarigt
ministerium

6.1. Bedömning av hur väl den arbetskraftspolitiska utbildningen fungerar och dess ANM
effekter
6.2. Bedömning av kommunförsök för att
främja sysselsättningen vad gäller dessa
ANM
kommunförsöks effekter på sysselsättningen, kostnaderna och välfärden
6.3. Servicesystemets verksamhet: deltidsarbete och tillfälligt arbete samt övergång ANM
till heltidsarbete

övriga
ministerier

kostnadsförslag (€)

SRK, UKM

150 000

FM, UKM,
SHM

300 000

SHM

150 000

Sammanlagt

600 000

7. Ett rättvist, jämlikt och inkluderande Finland
utrednings-/forskningstema

ansvarigt
ministerium

övriga
ministerier

kostnadsförslag (€)

7.1. Effekten av Europeiska unionens råds
konventioner om mänskliga rättigheter i
Finland

UM

JM, IM, UKM,
ANM, SHM

120 000

7.2. Den artificiella intelligensens eventuella
diskriminerande verkningar

JM

SRK, UM, FM,
UKM, ANM,
SHM

120 000

7.3. Författningsrättsligt perspektiv på reformen av den sociala tryggheten

SHM

JM, ANM

200 000

6 (8)

utrednings-/forskningstema
7.4. Utveckling av bedömningskriterierna för
byggnadsinvesteringar och behovet av
vårdplatser i social- och hälsovården.
7.5. Mentalvårdsarbete och alkohol- och
drogarbete riktat till unga i socialvården
samt i social- och hälsovårdens gränssnitt
7.6. Identifiering av stigma i anslutning till
övervikt och sätt att minska den
7.7. Kostnader som uppstår av våld i nära
relationer i Finland
7.8. Förekomsten av våld i nära relationer
mot funktionshindrade och tillgång till
tjänster
7.9. Behovet av reformer i lagstiftningen och
utvecklingsbehov gällande hälsovårdens
serviceutbud och prioriteringar
7.10. FN:s funktionsrättskonvention och tillgänglighet i den byggda miljön – Framtidens lagstiftnings- och anvisningsbehov

ansvarigt
ministerium

övriga
ministerier

kostnadsförslag (€)

SHM

FM, MM

200 000

SHM

UKM, ANM

250 000

SHM

FM, UKM,
JSM, ANM

150 000

SHM

JM, IM

100 000

SHM

UM, JM, IM,
MM

100 000

SHM

FM

300 000

MM

JM, KM, SHM,
MM

150 000

Sammanlagt

1 690 000

8. Kunnandets, bildningens och innovationernas Finland
utrednings-/forskningstema
8.1. Bedömning av verksamheten i och effekterna av det finansiella instrumentet
för strategisk forskning

ansvarigt
ministerium

övriga
ministerier

kostnadsförslag (€)

SRK

FM, UKM,
JSM, ANM,
SHM, MM

300 000

SHM

125 000

ANM, SHM

140 000

ANM

150 000

8.2. Barnrådgivningens och förskolepedagogikens samarbetspraxis och serviceUKM
handledning
8.3. Perioder där man bekantar sig med arbetslivet (TET-perioder), genomförande,
likabehandling, jämställdhet och tillUKM
gänglighet i den grundläggande utbildningen
8.4. Utbildningsmarknader i Finland

UKM
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utrednings-/forskningstema

ansvarigt
ministerium

övriga
ministerier

kostnadsförslag (€)

8.5. Den förändrade arbetsbilden för högskolornas undervisnings- och forskningspersonal samt fördelningen av arbetstid

UKM

ANM, SHM

200 000

8.6. Bedömning av och indikatorer för innovationsekosystemens effektivitet

ANM

SRK, UM, FM,
UKM, MM

150 000

Sammanlagt

1 065 000

9. Styrningssätt
Inga utrednings-/forskningsteman
10. Övriga informationsbehov
utrednings-/forskningstema

ansvarigt
ministerium

10.1. Vilka behov statsrådets framtidsarbete
och framtidsredogörelses andra del har
fastställs senare

SRK

10.2. Ekonomiska rådets informationsbehov
som fastställs senare

SRK

övriga
ministerier
fastställs
senare
fastställs
senare

kostnadsförslag (€)
200 000

300 000

10.3. Övriga informationsbehov som fastställs
senare (reserv för kompletterande ansökningar 2021)

1 650 000

Sammanlagt

2 150 000

Allt sammanlagt

10 030 000

Principerna för öppen ansökan
Utrednings- och forskningsprojekten i enlighet med statsrådets utrednings- och forskningsplan väljs genom öppen ansökan och enligt objektiva och icke-diskriminerande kriterier. Vid upphandlingen behandlas potentiella leverantörer jämlikt i enlighet med principerna om god förvaltning.

8 (8)
Ansökningsförfarandets gång
Statsrådets kansli beslutar om innehållet i ansökningsannonserna. Statsrådets kansli informerar om utlysningen av en ansökningsomgång.
De ansvariga ministerierna ansvarar tillsammans med de medverkande ministerierna för
den innehållsmässiga bedömningen av ansökningarna och lägger fram ett förslag för statsrådets kansli om valet av utrednings- och forskningsverksamhet. Urvalskriterierna för projekten är relevans och användbarhet (25 %), projektets kvalitet (35 %), projekt-genomförarnas expertis och tillräckliga resurser (30 %) samt kommunikation och inform-ationshantering (10 %).
Statsrådets kansli fattar beslut om upphandlingarna av utrednings- och forskningsverksamheten och ingår projektavtal med de aktörer som har huvudansvar för projektet.
Uppföljning och styrning av genomförandet av projekten
Arbetsgruppen som samordnar statsrådets forsknings-, framsyns- och utvärderingsverksamhet (TEA-arbetsgruppen) är gemensam beställargrupp för ministerierna och följer upp
genomförandet av målen för utrednings- och forskningsplanen.
Statsrådets kansli tillsätter en styrgrupp för varje projekt eller projekthelhet inom stats-rådets utrednings- och forskningsverksamhet, sköter betalningarna till projektet och följer
årligen upp användningen av anslaget och årsverkena.
Styrgruppen följer hur projektet framskrider och främjar utnyttjandet av dess resultat
samt lägger fram förslag om utbetalning av kostnader i enlighet med projektets fram-skridande för statsrådets kansli. En företrädare för det ansvariga ministeriet är ordfö-rande för
styrgruppen. Ordförandena för styrgrupperna informerar regelbundet de med-lemmar från
sitt ministerium som i TEA-arbetsgruppen ansvarar för helhetsuppföljningen av utredningsoch forskningsplanen om hur projektet framskrider och ger dem allt material som är väsentligt med tanke på uppföljningen av projektet.
De ansvariga ministerierna och den som genomför projektet ser tillsammans till att utnyttjandet av den information som projektet ger upphov till främjas. Slutrapporterna publiceras i publikationsserien för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet.
Statsrådets kansli meddelar vid behov ministerierna närmare föreskrifter och anvisningar
om verkställandet av utrednings- och forskningsplanen.

Statsminister Sanna Marin

Understatssekreterare Timo Lankinen

