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Den strategiska forskningen finansieras under moment 29.40.54. (Strategisk forskningsfinansiering).
Som bevillningsfullmakt för 2022 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
utvecklingen av samhällets funktioner och som syftar till 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 2022. Temaområdena är
-

Barn och unga – välmående framtidsformare
Säkerhet och tillit i algoritmernas tid

Den övergripande prioriteringen är Likabehandling
Temat Barn och unga – välmående framtidsformare fokuserar på barn och unga som
medlemmar i samhället och som framtidsformare och söker med hjälp av forskning lösningar som
tryggar lika möjligheter till ett gott liv samt en trygg tillväxt och utveckling för alla barn och unga.
Barns och ungas välbefinnande har polariserats. Även om största delen av barnen och ungdomarna
har det bra, mår en del dåligt. Krissituationer förvärrar polariseringen och de skadliga
konsekvenserna anhopas – strukturell diskriminering leder i enskilda fall till ökad sårbarhet. Målet
med temat är att med hjälp av mångvetenskaplig och interaktiv forskning skapa en bred
kunskapsbas som kan stödja barns och ungas utveckling till mångsidiga aktörer som litar på
framtiden utifrån deras egna utgångspunkter. Inom temat vill man hitta forskningsbaserade
lösningar för att minska välfärdsskillnaderna och förebygga ojämlikhet.
Temat Säkerhet och tillit i algoritmernas tid fokuserar på säkerhet och tillit i en tid som präglas
av informationsteknik och hybridpåverkan. Utöver av de mer traditionella säkerhetshoten formas
omvärlden på ett oförutsägbart sätt dels av de hot och möjligheter som digitaliseringen och den
tekniska utvecklingen medför, dels av olika kriser såsom förlusten av biologisk mångfald,
klimatförändring, finanskriser och maktpolitiska konflikter. Människornas förtroende för varandra,
den offentliga makten och välfärdsstaten och dess skyddsnät samt för fungerande processer är de
viktigaste styrkorna i ett demokratiskt samhälle som nu utmanas av olika förändringsfaktorer. Ju
bättre man förstår förändringarna och deras dynamik, desto bättre kan man både avvärja de
säkerhetshot som de medför och inse vilka nya möjligheter som finns.
Temat bygger med hjälp av mångvetenskaplig och interaktiv forskning upp en bred kunskapsbas
och expertis som bidrar till att identifiera och avvärja säkerhetshot som äventyrar förtroendet samt
till att stärka krishanteringen och resiliensen. En övergripande förståelse av förändringsfaktorernas
logik och ömsesidiga beroendeförhållanden stöder riskhanteringen och möjliggör nya
forskningsbaserade och hållbara lösningar som bidrar till bättre beredskap.
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