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Användningsbeskrivning för preciserade styraktiviteter 

Ministerierna använder de preciserade styraktiviteter som beskrivs i den här användnings-
beskrivningen, för vars implementering i Kieku de ansvarar tillsammans med Palkeet. 
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50 STYRAKTIVITETER 

5000 Samhällspolitiska strategier och deras uppföljning 

500010 Strategiarbete, utveckling och uppföljning 

‒ strategisk planering (verksamhetsstrategier, definition av undersökningens priorite-
ringsområden) 

‒ upprättande av så kallade substansstrategier 
‒ för genomförande av strategier och program samt uppföljning av verksamhetsmiljön 
‒ program och beredning och implementering av dem (med undantag för regerings-

programmet) 
‒ utveckling av verksamhetssätten och organiseringen 

 
500020 Beredning och uppföljning av regeringsprogrammet 

‒ beredning av regeringsprogrammet (s.k. framtidsöversiktsarbete osv.) 
‒ uppföljning och rapportering av regeringsprogrammet   
‒ redogörelser, informationsgivande och statsrådets principbeslut 
‒ ministerns, statssekreterarens och specialmedarbetares arbetstid och kostnader då 

de inte kan allokeras till någon annan aktivitet 
 

500030 Forskningsverksamhet, utvärderingar och prognostisering 

‒ olika effekt- och verkningsfullhetsanalyser (med undantag för effekter och verk-
ningsfullhet av lagstiftningsprojekt) 

‒ utvärderingar beställda av utomstående  
‒ olika TEAS-projekt (inkl. beredning, sammankallning, beviljande av finansiering, 

uppföljning) 
‒ framförhållning 
‒ samordning av och styrgrupper för forskningsprojekt 
‒ forskningsseminarier 
‒ barometrar 

 
500040 Expertdeltagande i andras strategifrågor 

‒ deltagande i samarbete på statsrådsnivå 
‒ deltagande i andra ministeriers/ämbetsverks arbetsgrupper 
‒ givande av utlåtanden (såvida det inte är lagberedning eller kärnverksamhet) 
‒ hjälpa andra ministerier 
‒ interaktion med andra ministerier 

 
500050 Hantering av samhällsrelationer  

Obs! Denna aktivitet används om verksamheten inte är kärnverksamhet eller någon an-
nan styraktivitet. 

 
‒ styrning av lokala myndigheter  
‒ intresseorganisationer 
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‒ regeringens frågor 
 
5100 Styrning, verksamhets- och ekonomiplanering samt uppföljning inom ministeriets ansvars-
område 

 

510010 Styrning och utveckling 

‒ utveckling av styrningen av förvaltningsgrenens och ministeriets verksamhetsom-
råde 

‒ utveckling av strukturerna i förvaltningsgrenens och ministeriets verksamhetsom-
råde 

‒ styrning av dataadministrationen för förvaltningsgrenens och ministeriets verksam-
hetsområde  

‒ styrning av upphandlingsväsendet för förvaltningsgrenens och ministeriets verk-
samhetsområde 

‒ styrning av lokalförvaltningen för förvaltningsgrenens och ministeriets verksamhets-
område 

‒ riskhantering 
‒ kvalitetsverksamhet, utvärdering 
‒ samarbete inom förvaltningsgrenen 
‒ ägarstyrning 

 
510020 Planering av verksamhet och ekonomi 

‒ resultatplan för förvaltningsgrenens/ministeriets verksamhetsområde 
‒ verksamhets- och ekonomiplan för förvaltningsgrenens/ministeriets verksamhets-

område 
‒ lagstiftningsplan  
‒ resultatsamtalsprocess mellan avdelningen och ämbetsverket (inkl. mellanresultats-

samtal) 
‒ resultatsamtalsprocess mellan ministeriet och ämbetsverket (inkl. mellanresultats-

samtal) 
‒ ledarskapsavtal 
‒ koordinering av extern finansiering  
‒ ramberedning för förvaltningsgrenens och ministeriets verksamhetsområde 
‒ budgetberedning för förvaltningsgrenens och ministeriets verksamhetsområde 
‒ tilläggsbudgetberedning för förvaltningsgrenens och ministeriets verksamhetsom-

råde 
‒ uppställning och administrering av kontofördelning 
‒ beredning av avgiftsförordningen och -policyn  
‒ behandling av ärenden med anknytning till ekonomiplanering i finansutskottet 

 
510030 Personalpolitik och personalplanering 

‒ personalpolitiska riktlinjer och anvisningar  
‒ upprättande och uppdatering av personalstrategi 
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510040 Uppföljning och rapportering 

‒ regeringens årsberättelse 
‒ ställningstaganden till bokslut 
‒ förvaltningsgrenens ekonomiuppföljning 

 
510050 Laglighetskontroll 

‒ laglighetskontroll, förberedelse av ärenden gällande klagan och besvär 
‒ utlåtanden och utredningar till justitieombudsmannen och justitiekanslern 
‒ granskningar av laglighetskontroller 

 

 
5200 Beredning och uppföljning av lagstiftning 

520010 Beredning och uppföljning av EU-författningar 

‒ beredning och uppföljning av lagstiftning som sker i alla EU-organ (inkl. förhandsbe-
redning före arbetsgruppsskedet, deltagande i EU-arbetsgrupper). 

‒ till dessa förknippad internationell samordning och andra nationella förberedelser 
‒ annan beredning och uppföljning av implementering förknippad med en EU-process 

 
520020 Nationell beredning av författningar 

‒ författningsprojekt (inkl. ikraftträdande av internationella avtal och verkställande av 
EU-författningar) inklusive hela livslängden  

o förberedelse 
o egentlig beredning 
o remissförfarande 
o fortsatt beredning 
o statsrådets beslutsfattande 
o riksdagsbehandling 
o stadfästande av lag 

‒ kommunikation och rådgivning i anslutning till genomförande av lagar 
‒ Obs! Att bli hörd, såvida man inte deltar i beredningen av lagen, hör till kärnverk-

samheten. 
 

520025 Assistans vid lagberedning 

‒ tekniska och behjälpliga uppgifter, till exempel textlayout och beslutsfattande upp-
gifter 

‒ översättningsuppdrag förknippade med författningarna 
‒ tryck, publicering i författningssamlingen 

 
520030 Utveckling av lagberedning 

‒ arbetsgrupp för utveckling av lagberedning 
‒ beredning av utvecklingsprojekt inom lagberedning  
‒ utveckling av konsekvensbedömningen 
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520040 Verkställande, uppföljning och utvärdering av författningar 

‒ tillämpningsanvisningar, utbildningar 
‒ övrig styrning av verkställandet 
‒ konsekvensbedömningar av lagstiftningen 

o Obs! Konsekvensbedömningar som kräver omfattande undersökningar hör 
till forskningsprojekt. 
 

520050 Expertuppgifter inom lagstiftning för andra förvaltningsområden 

‒ utlåtanden och höranden av övriga förvaltningsområdens författningsprojekt i pro-
jektens förberedande skede eller i riksdagsutskottets behandling 

 

 
5300 EU-ärenden och internationella ärenden 

530010 EU-ärenden (exkl. beredning och uppföljning av EU-författningsprojekt) 

Obs! Denna aktivitet används om det inte är ändamålsenligt att allokera aktiviteten till 
kärn- eller annan styrverksamhet. 

‒ Beredning av Finlands ståndpunkter (exkl. beredning av EU-författningar) 
‒ deltagande i EU-organens arbete (bl.a. kommittén för EU-ärenden, sektioner under 

den, EU-ministerutskott, Coreper, Europaparlamentet) 
‒ dialog med EU-länder, kommissionen och Europaparlamentet  
‒ Uppföljning av EU:s civilkrishanteringsoperationer 
‒ EU:s yttre förbindelser och utvidgning 
‒ rapportering  
‒ annan samordning 
‒ EU:s domstols- och övervakningsförfaranden 

 
530020 Internationella ärenden 

‒ internationella avtal (rapportering, utlåtanden, överenskommelse), inkl. klagomål till 
avtalens beredningsorgan 

‒ deltagande i internationella organisationers verksamhet 
‒ förhandlingsforum 
‒ nordiskt samarbete, samarbete med närområdet, arktiskt samarbete, Östersjösam-

arbete, Natosamarbete, ASEM, NB8 osv. 
‒ medlemsavgifter till internationella organisationer  
‒ samarbete med myndigheter i andra länder  
‒ rapportering  
‒ beredning av internationella domstolsärenden 
‒ uppföljning av FN:s och OSSE:s civilkrishanteringsoperationer 
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5400 Övriga ministeriespecifika specialuppgifter 

Obs! Om ministeriet inte har någon kärnverksamhet, följer man i denna styraktivitet upp ar-
bete som jämställs med kärnverksamhet. 

540010 Statsandelar 

540020 Statsunderstöd 

540030 Övriga ministeriespecifika specialuppgifter 

 

 


