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Den strategiska forskningen finansieras under moment 29.40.54. (Strategisk forskningsfinansiering).
Bevillningsfullmakten för 2020 är 55,6 miljoner euro. Fullmakten och anslaget får i enlighet med de
temaområden och prioriteringar som statsrådet har fattat beslut om användas för strategisk forskning. Med strategisk forskning avses långsiktig, problemfokuserad och vetenskapligt högklassig
forskning som stöder samhällspolitiken och utvecklingen av samhällets funktioner och som syftar till
att finna lösningar på betydande utmaningar och problem i samhället.
Efter att ha fått ett initiativ av rådet för strategisk forskning har statsrådet med stöd av 5 b § i lagen
om Finlands Akademi fattat beslut om att för den strategiska forskningen fastställa följande temaområden och prioritering för 2020. Temaområdena är
-

Klimatförändringen och människan
Informationslitteracitet och informationsbaserat beslutsfattande

Den övergripande prioriteringen är
-

Gemenskap

I forskningstemat Klimatförändringen och människan söker man lösningar på hur vi människor
ska kunna göra val som hjälper oss att stävja klimatförändringen eller anpassa oss till den och hur
samhället kan skapa möjligheter att göra dessa val på ett hållbart och jämlikt sätt.
Klimatförändringen är en utmaning för alla aktörer: både på individ-, organisations- företags- och
samhällsnivå behövs det nya tillvägagångssätt och förmåga att bereda sig på en osäker framtid.
Konsekvenserna av klimatförändringen varierar beroende på om det handlar om individer eller organisationer. De är också olika på lokal och global nivå. Individer upplever ovisshet och frustration,
eftersom det är svårt att bedöma konsekvenserna av olika val. Detta gör det svårare att reagera på
klimatförändringen och hitta lösningar för att stävja den och anpassa sig till den. Det väsentliga är
att bedöma åtgärderna också med tanke på kraven på global rättvisa och hur godtagbara åtgärderna
är.
Inom ramen för forskningstemat söker man konkreta sätt att stödja de olika aktörerna i samhället
när det gäller att stävja och anpassa sig till klimatförändringen med hjälp av ny information, tekniska
lösningar, lösningar som gäller användningen av naturresurser och andra lösningar samt med hjälp
av nya koncept. Framför allt behövs forskning kring hur individer fattar beslut och hur man kan styra
deras beteende.
Inom temat Informationslitteracitet och informationsbaserat beslutsfattande söker man
lösningar på hur information kan användas på ett kritiskt och konstruktivt sätt som stöd för såväl
individuellt som samhälleligt beslutsfattande och agerande.
Information skapar en hållbar och konstruktiv grund för mänsklig dialog, individuella val och samhälleligt beslutsfattande. Människor behöver nya sätt att hantera information – informationslitteracitet. Den väsentliga frågan är hur informationen ska få tillräckligt bred acceptans för att kunna
utgöra underlag för individers agerande och samhälleligt beslutsfattande. Den allt större informationsmängden och det faktum att informationen är allt mer splittrad är en utmaning när det gäller
förmågan och sätten att filtrera och tillägna sig information. Information kan användas på ett selektivt sätt och man kan hålla fast vid sina egna uppfattningar, även när det visar sig motiverat att
ändra dem. Också individuella skillnader när det gäller att ta till sig information är av betydelse. Den
allt snabbare tekniska utvecklingen kräver förmåga att hantera information, liksom även kunskap
om olika informationsslag. När det gäller förhållandet mellan forskning och beslutsfattande är den
viktigaste utmaningen hur tillförlitlig och begriplig informationen är.
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Inom detta temaområde kräver lösningarna att man behandlar dels de inbördes förhållandena mellan olika informationsslag, dels informationens innehåll, och att man förstår beslutsprocesser som
äger rum i ett allt snabbare tempo. Dessutom behövs forskning om de sätt och redskap som används
för att producera, presentera och tillämpa information. Det är väsentligt att lösningarna inte utesluter
någon eller leder till ökad ojämlikhet eller till att alla inte har tillgång till information.
Den övergripande prioriteringen i båda temaområdena är gemenskap.
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