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PROFESSORSFÖRBUNDET 1969-1999  
 
Professorerna och kampen om universitetet  
 
Professorsförbundet tillkom i den stormiga atmosfären på 1960-talet, när kampen om 
universitetsförvaltningen fick t.o.m. professorerna att kliva upp på barrikaderna. Förbundet var då en mycket 
framträdande samhällelig opinionsbildare, eftersom det för sin del åstadkom att den fruktade principen en 
man - en röst inte infördes vid universiteten.  
 
Sextiotalet var en tid av snabba förändringar och stora brytningar i det finländska universitetsväsendet så 
som också i det omgivande samhället. Att universitetsförvaltningen blev en nagel i ögat på dem som krävde 
förändringar skedde under en relativt kort tid under den senare hälften av decenniet. Till och med en del av 
professorskåren ansåg universitetsförvaltningen vara föråldrad, men en betydligt strängare påstöt till en 
förändring kom från studerandena. Frågan om universitetsförvaltningen förenade den i övrigt splittrade 
studentkåren och gav verksamheten ett gemensamt mål: att motarbeta motståndarna till reformen.  
 
Studenternas krav på genomgående förändringar vid universiteten blev inte utan genklang, för även 
president Urho Kekkonen började i sina ställningstaganden betrakta universiteten och professorerna som 
något stagnerat och negativt. Undervisningsminister Johannes Virolainen ställde sig också positiv till 
studentrörelsen. Den allmänna opinionen var att universiteten inte själva kunde genomföra de förändringar 
som skulle uppfylla såväl studenternas som de politiska beslutsfattarnas ökade förväntningar.  
 
De kretsar som motsatte sig professorsmakten tog principen en man - en röst till sin symbol. Denna princip 
hade snabbt blivit ett kännetecken för kampen om förvaltningsreformen, och med den avsågs i korthet en 
lika röst- och valrätt i universitetets förvaltningsorgan för alla som arbetade och studerade vid universitetet. 
Förvaltningsreformen förbereddes av en kommitté som leddes av undervisningsministeriets byråchef Jaakko 
Numminen. Kommittébetänkandet blev färdigt i juni 1969. Fastän kommitténs syn på principen en man - en 
röst var mycket splittrad, fick professorerna av allt det skedda det intrycket att förvaltningsreformen skulle 
trumfas igenom med våld och utan att beslutsfattarna skulle beakta universitetens åsikter.  
 
Publiceringen av Numminens kommittébetänkande innebar startskottet för en flerårig tvist om vem som sist 
och slutligen hade bestämmanderätt vid universiteten och högskolorna. Kampen om förvaltningsreformen 
konkretiserades i tre lagpropositioner, av vilka envar förorsakade ett högljutt gräl både inom och utanför 
universitetsvärlden: Lex Virolainen (1969), Lex Itälä (1971) och Lex Sundqvist (1972). Fastän ingen av 
lagpropositionerna antogs, var Johannes Virolainens och Ulf Sundqvists propositioner, vilka båda nådde 
riksdagsbehandling, nära att lyckas.  
 
Professorerna upptäckte redan i ett tidigt skede att det var nödvändigt att reagera snabbt och framför allt 
systematiskt i den förändrade situationen. Upphovsmannen till den plan som sedermera ledde til grundandet 
av Professorsförbundet var Olli Lounasmaa, som nyligen hade utnämnts till professor. Han kontaktade Ernst 
Palmén, som hade blivit känd som medlem av Numminenkommittén. Professorsförbundet (dåförtiden 
Korkeakoulujen Professoriliitto - Högskolornas Professorsförbund r.y.) grundades kort efter detta i oktober 
1969.  
 
Att saken vann gehör framgår av det faktum att ca 200 professorer och biträdande professorer anlände till 
förbundets första representantmöte. Stämningen under mötet var mycket upphetsad. I inläggen kritiserades 
såväl tillsättandet av Numminenkommittén som principen en man - en röst i allmänhet.  
 
Propositionens riksdagsbehandling i början av 1970 och studenternas påtryckning i gemensam front stärkte 
professorernas fruktan för att den omformulerade lagen till varje pris skulle trumfas igenom i riksdagen. 
Professorerna kände sig helt enkelt åsidosatta. När riksdagsbehandlingen inleddes, grep de oppositionella 
partierna till ett i Finland sällan använt förfarande: att uppskjuta lagbehandlingen äver valet genom att hålla 
förhalningstal.  
 
I förhalningsförfarandet spelade det nyligen grundade Professorsförbundet en central roll. Förbundet 
organiserade raskt ett systematiskt författande av tal, och färdiga texter skickades till riksdagen varje morgon 
med en dagshastighet på hundratals sidor. Tack vare förbundets verksamhet lyckades man kullkasta 
lagpropositionen. Inte heller blev ett senare förslag till förvaltningsreform, som bar undervisningsminister Ulf 



Sudnqvists namn, godkänt utan förkastades klart i riksdagen i november 1973. Även då motsatte sig 
Professorsförbundet propositionen aktivt och bidrog för sin del till att den fruktade principen en man - en röst 
slutgiltigt begrovs.  
 
Det är klart att professorerna skulle ha organiserat sig mycket långsammare om det inte hade varit för 
initiativet en man - en röst. Efterdyningarna sträckte sig i varje fall långt in i framtiden, för som en följd av 
tvisten blev hela professorskåren stämplad som en högergrupp, som motstår alla reformer.  
 
 
Den fackliga organisationens uppkomst  
 
Ännu i början av 1970-talet riktades Professorsförbundets energi på grund av omständigheterna nästan 
enbart mot de åtgärder som förvaltningsreformen krävde. Redan tidigt började man emellertid dryfta om 
denna på ideell basis uppkomna organisation även på andra sätt kunde främja professorskårens sak. Då 
universitetsvärlden småningom blev lugnare, låg tyngpunkten i diskussionen på frågan huruvida förbundet 
borde koncentrera sig till bevakandet av medlemmarnas ekonomiska intressen.  
 
Efter grundligt övervägande bestämde sig förbundet att år 1974 ansluta sig till centralorganisationen Akava. 
På kort tid förändrades Professorsförbundet nästan fullständigt från en ensaksrörelse som uppstått kring 
förvaltningsreformen till en modern intresseorganisation. Först då började motparterna, d.v.s. Statens 
arbetsmarknadsverk och undervisningsministeriet, uppfatta Professorsförbundet som en självständig 
intresseorganisation eller förhandlingspart, som representerade sina egna medlemmar. Anslutningen til 
Akava medförde förutom fasta förbindelser till själva centralorganisationen också kontakter till många av 
Akavas medlemsorganisationer.  
 
I samband med anslutningen till Akava blev det aktuellt att inleda ett samarbete med en annan 
medlemsorganisation inom högskolesektorn, nämligen med Förbundet för lektorer vid universitet och 
högskolor. Samarbetsavtalet mellan förbunden undertecknades ännu samma år som professorerna anslöt 
sig till Akava. Ett konkret resultat av detta samarbete var en gemensam tidning som 1975 började utkomma 
under namnet Lectio.  
 
Det välfungerande samarbetet hamnade dock på grund av stridigheter i en återvändsgränd i början av 1980-
talet. Professorsförbundet ingick ett nytt samarbetsavtal med Förbundet för högskolesektorns assistenter 
och forskare (fr.o.m. 1997 Forskarförbundet), som nyligen hade övergått till Akava. Även nu resulterade 
samarbetet i grundandet av en gemensam tidning. Den började utkomma i början av följande år under 
namnet Tieteentekijä - Forskarforum.  
 
Det skulle ha varit naturligt att inleda ett samarbete mellan alla tre organisationer inom högskolebranschen, 
eller att t.o.m. grunda en gemensam takorganisation. Ett sådant initiativ var aktuellt redan på 1970-talet, och 
i början av 1980-talet hade man redan hunnit så långt att man avfattade ett gemensamt förslag till statuter för 
en samorganisation inom Akava.  
 
Initiativet påskyndades också av Akavas program, som hade för avsikt att få ett flertal små 
medlemsorganisationer att förenas till större enheter. En samorganisation var nära att förverkligas 1996, då 
Lektorsförbundet planerade att utträda ur OAJ. Lektorerna bestämde sig ändå för att stanna kvar i OAJ, 
vilket förhindrade grundandet av samorganisationen. Initiativet begrovs dock inte helt, för tidningen Acatiimi 
publicerad av alla tre förbund tillsammans började utkomma 1997. 
 
 
Sjunkande löner och strejkhot  
 
Som facklig organisation var Professorsförbundets viktigaste uppgift att bevaka medlemmarnas ekonomiska 
intressen. Uppgiften blev tämligen svår, eftersom den inkomstpolitik som inleddes i slutet av 1960-talet och i 
början av 1970-talet hade som följd att inkomsterna i de högre löntagargrupperna steg betydligt 
långsammare än bland arbetarna eller lägre tjänstemän.  
 
Vänsterpartierna och centern drev en sk. solidarisk lönepolitik, enligt vilken löneförhöjningarna räknade i 
mark var nästan lika stora för alla parter på 1970-talet och även senare. Procentförhöjningarna i de högre 
löneklasserna var ibland t.o.m. mindre än i de lägre löneklasserna. Den solidariska lönepolitiken resulterade i 
att professorernas inkomstnivå steg ytterst långsamt i jämförelse med andra löntagares.  



 
Den i åratal pågående ogynnsamma inkomstutvecklingen och statens avoga inställning till 
gropförhöjningskraven väckte allt större missnöje inom professorskåren. Professorsförbundet började dryfta 
en övergång från förhandlingar till kraftigare intressebevakningsmedel, då arbetsgivarparten inte tycktes ta 
frågan om professorernas lönegrop med tillräckligt allvar.  
 
I början av år 1984 var opinionen bland medlemmarna mogen för en strejk. Eftersom förhandlingarna med 
arbetsgivaren inte ledde till något resultat, beslöt Professorsförbundets förbundsstyrelse enhälligt i mars att 
utfärda strejkvarsel angående professorskåren. Trots alla förberedelser fullföljdes strejken inte, då Akava 
och de andra huvudparterna kom överens om ett tvåårigt tjänstekollektivavtal med Statens 
arbetsmarknadsverk. Professorsförbundet fick likväl nöja sig med denna lösning.  
 
Slutresultatet blev magrare än de ursprungliga målen, eftersom förhöjningarna motsvarade bara en 
löneklass i stället för tre, vilket ursprungligen krävdes. Professorsförbundet var i alla fall relativt tillfreds med 
lösningen, eftersom löneavtalet ansågs medföra större förhöjningar under åren 1984 och 1985 än ett allmänt 
avtal.  
 
Strejkhotet väckte mycken uppmärksamhet i offentligheten och t.o.m. utomlands, för om professorernas 
strejk hade förverkligats hade den troligen varit den första i sitt slag i världen.  
 
Utan tvekan förenades professorerna av arbetskonflikten. Tydligast framkom detta i organiseringsgraden: 
förbundet fick flera hundra nya medlemmar just före strejken.  
 
Efter strejkhotet fick professorskåren inte längre lika betydande engångsförhöjningar. I synnerhet under 
depressionen på 1990-talet blev professorerna illa bemötta. Såsom inom statsförvaltningen i allmänhet var 
deras löneförhöjningar obefintliga år efter år, något som ständigt ökade skillnaderna i inkomstutvecklingen 
jämfört med många arbetstagargrupper inom den privata sektorn.Under den djupaste depressionen måste 
professorerna tillsammans med övriga universitetsanställda i själva verket nöja sig med faktiska 
lönesänkningar.  
 
En uppenbar förbättring på 1990-talet var löneklassen A30, som uppstod på förbundets initiativ och som i 
fortsättningen kommer att höja professorernas helhetsavlöning. En strukturell förändring i professorenas 
avlöning åstadkom man med tillhjälp av sk. professorstillägg, som togs i bruk 1980. Systemet förnyades i 
slutet av decenniet, då man började bevilja moderna forskarutbildningstillägg åt utvalda mottagare. 
Forskarutbildningstilläggen mötte hård kritik i det första skedet, eftersom mottagarna måste väljas mycket 
hastigt. Tilläggen höjde dock professorernas helhetsavlöning betydligt.  
 
 
Depressionen och universiteten: ej nya studerande  
 
Att Finland råkade i depression i början av 1990-talet påverkade universiteten kännbart. Staten var tvungen 
att med fast hand anpassa sina utgifter till de kraftigt minskande skatteinkomsterna. Den statsanställda 
personalen var den första att hamna i farozonen, och universitetens och högskolornas personal var inte 
heller bättre skyddade.  
 
Trots professorskårens och den övriga universitetsvärldens nödrop fortgick nedskärningarna. Man var 
medveten om att staten planerade ytterligare nedskärningar på 300 miljoner mark i högskolornas 
finansiering. Man talade t.o.m. om ännu större nedskärningar. Förutom att vända sig till beslutsfattarna, 
utarbeta utlåtanden och skrivelser samt påverka genom media, började Professorsförbundet fundera på 
grövre vapen, med vilka man kunde påverka utvecklingen.  
 
I förbundet rådde den uppfattningen att högskolornas läge och de hotande nedskärningarna måste 
diskuteras i offentligheten och att även dramatiska åtgärder vid behov måste vidtas. I denna anda gav 
Professorsförbundet kanske det radikalaste och mest synliga utlåtandet i sin historia: Ej nya studerande 
1995! Beslutet fattades av förbundsfullmäktige i april 1994, och Förbundet för högskolesektorns assistenter 
och forskare instämde i ställningstagandet. Resolutionen väckte genast stort uppseende. För en tid var 
fullmäktiges förslag ett riksomfattande diskussionsämne. I några kommentarer godkändes förslaget inte alls, 
inte heller förstod man oron bakom det. Trots det negativa mottagandet var resolutionen inte en 
olyckshändelse utan baserade sig på medveten önskan att väcka diskussion. Resolutionen blev i varje fall 
det kraftigaste ställningstagandet i det ständigt försämrade resursläget inom universitetsvärlden. 



Resolutionen tycks ha lönat sig. Staten avstod från de tidigare planerade nedskärningarna i budgeten för 
1995 och anslagen bibehölls på den tidigare nivån.  
 
 
Superlördagen i augusti  
 
Den första augusti 1998 skedde några betydande förändringar inom universitetsväsendet. Denna lördag 
övergick professorerna och den övriga lärarkåren till totalarbetstid, och samtidigt trädde en ny 
universitetslagstiftning i kraft. Biträdande professorer blev historia, då tjänstebeteckningen förändrades till 
professor. I alla dessa tre reformer spelade Professorsförbundet en aktiv roll. Denna sensommardag har 
med fog kallats för "superlördagen". Övergången till totalarbetstiden liksom de andra initiativen hade långa 
rötter. Saken var uppe redan 1974, då man för första gången kom överens om professorernas och de 
biträdande professorernas enhetliga undervisningsskyldighet. Då kom man fram till en mycket rimlig årlig 
undervisningsskyldighet. Nästa decennium började undervisningsministeriet driva initiativet på nytt. 
Totalarbetstiden prövades vid många universitet och högskolor, och erfarenheterna var i regel positiva.  
 
En del av medlemmarna i Proffessorsförbundet motsatte sig ändå initiativet. Många misstänkte att det skulle 
leda till övervakning av professorernas arbete och i värsta fall till en stor ökning i arbetsbördan. Eniga var 
man endast om att de gamla arbetstidsbestämmelserna inte längre var ändamålsenliga.  
 
Professorsförbundet beslöt slutligen godkänna totalarbetstiden, sedan undervisningsministeriet först hade 
garanterat att arbetsuppgifterna inte skulle ökas.Den misstro man hyste mot totalarbetstiden framgår av det 
att man efter detta i juni 1997 var tvungen att rösta om saken såväl i förbundsfullmäktige som i styrelsen. 
Detta var verkligen exceptionellt, för förbundsorganen hade nästan alltid fattat sina beslut utan omröstning.  
 
Ändringen av tjänstebeteckningen biträdande professor till professor var ett av de långfristiga målen, och 
saken var framme redan år 1971. Beteckningen upplevdes som föråldrad och den saknade motsvarigheter 
nästan totalt i utlandet. Fastän man hade drivit ändringen länge, var det först vissa reformer på 1990-talet 
som möjliggjorde denna reform.  
 
Det första steget var en ny lag om tillsättandet av tjänster, som gällde nästan lika mycket de biträdande som 
de egentliga professorerna. Viktigt var också att behörighetskraven ändrades så att kraven kom att vara 
precis desamma för båda tjänsterna. Övergången till totalarbetstiden förenhetligade professorernas och de 
biträdande professorenas arbetstid så att den åtminstone i princip var densamma. Enhetligheten ökades 
ytterligare av att båda grupperna enligt den nya universitetslagen behandlades med undantag av några 
detaljer likvärdigt. När befogenheten att utnämna professorer överfördes från presidenten till universiteten, 
hade beteckningsförändringen för första gången en konkret grund. Detta av Profesorsförbundet ineldda 
företag medförde drygt 800 "nya" professorer till Finland i augusti 1998.  
 
 
Tre decennier  
 
Under de senaste decennierna har professorernas uppgifter och ställning förändrats nästan lika mycket som 
under de föregående århundradena sammanlagt. Professorsförbundets existens infaller i sin helhet under 
denna kraftiga brytningstid. Från förvaltningsreformens tider är det en lång väg till den nya universitetslagen. 
Att fokuset på kraven har förflyttats från demokrati till produktivitet visar en kraftig utveckling inom 
universitetsväsendet. Förbundets uppgifter har också förändrats betydligt under åren. I dag är förbundet en 
facklig intresseorganisation som driver professorskårens sak, men inte enbart detta. Att främja vetenskap 
och forskning utgör en central del av förbundets verksamhet. Bland de finländska fackliga organisationerna 
har Professorsförbundet sitt särdrag: det skall främst bevaka de intressen som hör samman med 
vetenskaplig sakkunskap. 
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