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Den strategiska forskningen finansieras under moment 29.40.54. (Strategisk forskningsfinansiering).
Som bevillningsfullmakt för 2021 föreslås 55,631 miljoner euro. Fullmakten och anslaget för strategisk forskning får användas för strategisk forskning i enlighet med de temaområden och prioriteringar som statsrådet har fattat beslut om. Med strategisk forskning avses långsiktig, problemfokuserad och vetenskapligt högklassig forskning som stöder samhällspolitiken och utvecklandet av samhällets funktioner och tjänster i syfte att finna lösningar på stora 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 2021. Temaområdena är
-

Förändringar i befolkningsstrukturen – orsaker, följder och lösningar
Förlusten av biologisk mångfald i ett miljö- och samhällsperspektiv
Pandemier som utmaning för samhället

Den övergripande prioriteringen är Välfärd
Under temat Förändringar i befolkningsstrukturen – orsaker, följder och lösningar söker
man med hjälp av forskning lösningar för anpassning till förändringar i befolkningens åldersstruktur
och för att bevara samhällets funktionsförmåga och förnyelseförmåga. Finlands befolkning åldras,
nativiteten sjunker och antalet arbetsföra minskar. Den sjunkande nativiteten och den åldrande befolkningen är en övergripande utmaning för samhällets institutionella strukturer, från arbetsliv till
demokrati. De påverkar familjestrukturer, sociala relationer och livsskeden, både när det gäller behovet och utbudet av tjänster och befintliga resurser. Utgifterna för pensioner, hälso- och sjukvård
och social trygghet växer, skatteinkomsterna minskar och försörjningskvoten blir sämre. Hur ser
åldersstrukturen i vår välfärdsstat ut i ett annorlunda Finland? För att trygga välfärdssamhällets
framtid är det väsentligt att undersöka hur förändringar i befolkningen påverkar det finländska samhället och hur vi kan anpassa oss till och påverka förändringarna.
Under temat Förlusten av biologisk mångfald i ett miljö- och samhällsperspektiv ligger
fokus på den biologiska mångfalden – biodiversiteten – som en förutsättning för välfärd. Med hjälp
av forskning söker man lösningar på hur förlusten av biologisk mångfald kan stoppas och hur ekosystem kan återställas. Samhällets funktionsförmåga och miljöns livskraft bygger på biologisk mångfald och fungerande ekosystem. Även om det forskats mycket i biodiversitet både i Finland och ute
i världen och trots att åtgärder vidtagits, har man inte kunnat stoppa förlusten av biologisk mångfald.
Hur kan vi ingripa i förlusten av biologisk mångfald? Vilka är de mindre kända konsekvenserna av
människans verksamhet när det gäller den biologiska mångfalden? Och hur påverkar förlusten av
biologisk mångfald miljön och samhället? För att vi ska kunna identifiera de åtgärder som behövs
för att stoppa förlusten av och återställa den biologiska mångfalden och för att vi ska kunna genomföra åtgärderna på samhällsnivå krävs det tvärvetenskaplig och interaktiv forskning.
Under temat Pandemier som utmaning för samhället ligger fokus på kriser orsakade av pandemier samt de omfattande samhälleliga konsekvenserna av pandemier. För att vi ska kunna förutse
och stävja kriser orsakade av pandemier, trygga samhällets funktion, fatta beslut om åtgärder och
bygga upp samhället på nytt efter kriserna krävs det övergripande lösningar som baserar sig på
forskning. Som covid-19-krisen visat kan bekämpningen av hot som orsakats av pandemier och
tryggandet av hälso- och sjukvårdens bärkraft kräva inte bara medicinska och folkhälsorelaterade
åtgärder och restriktioner, utan också omfattande samhälleliga åtgärder och restriktioner. Åtgärderna kan kräva beslut som fattas med bristande information samt svåra val, ibland till och med
mellan alternativ som inte är sinsemellan jämförbara. Följderna är långtgående bland annat ur ett
socialt, hälsomässigt och ekonomiskt perspektiv, både för individer och för samhället i stort. Hur kan
vi skydda det finländska välfärdssamhället mot pandemier och stödja återhämtningen efter kriser?
Under temat skapas lösningar som baserar sig på forskning och mångvetenskaplig sakkunskap när
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det gäller att lösa samhälleliga utmaningar som orsakats av pandemier, samtidigt som välfärdssamhällets grundläggande uppgifter och funktionssäkerhet och medborgarnas säkerhet tryggas.
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