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Rådet för strategisk forskning: medlemmarnas roll och uppgifter (2019–2021) 

Arbetet i rådet för strategisk forskning (RSF) är en utsiktspost över den 
finländska vetenskapen och forskningens genomslag. Arbetet i RSF ger 

medlemmarna en gedigen sakkunskap inom forsknings-, utbildnings- och 

innovationspolitiken i Finland samt en unik chans att bidra till att stärka 

förutsättningarna för evidensbaserat beslutsfattande. 

Rådet för strategisk forskning (RSF) är ett av förtroendevalda medlemmar 

bestående beslutsorgan vid Finlands Akademi vars uppgift är att fatta beslut 

om finansiering av strategisk forskning. RSF grundades 2014 i samband med 
reformen av statens forskningsinstitutioner och forskningsfinansiering. Målet 

var att stärka samhällspolitiken och den konkurrensutsatta 

forskningsfinansieringen för att stödja samhällets funktioner och tjänster. 

Målet med finansieringen av strategisk forskning är att finna lösningar på 

betydande utmaningar och problem i samhället. 

Statsrådet tillsätter på framställning av Undervisnings- och kulturministeriet 

RSF:s ordförande och åtta medlemmar. Medlemmarna i RSF ska vara 

etablerade forskare som besitter en högklassig vetenskaplig expertis och som 
representerar dem som utnyttjar forskningens resultat. Medlemmarna ska 

också ha erfarenhet av att leda omfattande förändringar inom förvaltningen, 

näringslivet, arbetslivet eller forskningssektorn. 

 

RSF:s uppgifter 

RSF har fyra lagstadgade uppgifter: 

1. att lägga fram initiativ för statsrådet om centrala tema- och 

prioritetsområden för strategisk forskning 

2. att besluta om programstrukturen för den strategiska 

forskningsverksamheten med stöd av statsrådets beslut om tema- och 

prioritetsområden 

3. att besluta om val av forskningsprojekt utifrån samhällelig betydelse, 

genomslagskraft och forskningens kvalitet 
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4. att svara för uppföljningen av forskningsprojekten och utvärderingen 

av deras genomslagskraft. 

Bevillningsfullmakten för RSF är ca 55 miljoner euro per år. 

 

Om det praktiska arbetet 

RSF sammanträder vanligen en gång i månaden. De flesta möten är 

beslutsmöten. RSF har även olika berednings- och planeringsmöten särskilt 

med anknytning till beredningen av temaförslag och planeringen av nya 

forskningsprogram. De uppgifter som har att göra med bedömning och 

beslutsfattande kräver också självständigt arbete av medlemmarna, ofta på 
distans. De uppgifter som hänför sig till RSF:s arbete kräver av medlemmarna 

en arbetsdag i veckan. Finlands Akademis ansvarsområde för strategisk 

forskning bistår RSF i alla dess arbetsuppgifter. Dess sakkunniga tjänstemän 

organiserar bl.a. bedömningen av ansökningar och bereder föredragningen 

av finansieringsbesluten. 

Korrekt och tillförlitligt arbete kräver god förvaltning samt klar och öppen 

praxis. Därför beviljas medlemmar i RSF och Akademins övriga organ inte 

forskningsfinansiering under deras mandatperiod. Akademins jävsregler 

bygger på förvaltningslagen och garanterar att personer som utövar 

samhällelig makt är opartiska då de behandlar ärenden. En medlem i ett 

beslutsorgan får varken delta i eller närvara vid behandlingen av ett ärende 

där hen själv är jävig. 

Medlemmarna i RSF får ett månatligt arvode som fastställs av Undervisnings- 

och kulturministeriet. Därtill ersätts deras resekostnader. 

Akademins förvaltningsspråk är finska, men på mötena är arbetsspråket vid 

behov engelska. 

Mer information om finansieringen av strategisk forskning fås på adressen 

www.strategiskforskning.fi. 

 

http://www.strategiskforskning.fi/
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