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Professorernas och forskarnas organ:

Regeringsprogrammet utarmar universiteten och forskningen"
Universiteten och forskningen har inget gott att vänta av regeringsprogrammet.
Universitetsindex läggs på is och en tredje termin införs, trots att resurserna minskar.
Finlands Akademis rätt att bevilja understöd minskas med 10 miljoner euro, enligt en
ändring som ska införas i början av nästa år. Allt som allt planeras en minskning av
anslagen för undervisning, vetenskap och kultur med 681 miljoner."
Professorsförbundet och Forskarförbundet anser att det finns uppenbara konflikter mellan
målen och medlen i regeringsprogrammet."
– Ett av målen under regeringsperioden sägs vara att forsknings- och
innovationsinsatsernas kvalitet och genomslagskraft ska förbättras. Hur är det tänkt att det
ska vara möjligt, med minskande resurser och med ytterligare begränsning av den tid som
får disponeras för forskning? Det frågar Forskarförbundets ordförande Petri Koikkalainen."
Regeringen avser också att införa en tredje termin för universitet och högskolor.
Forskarförbundet och Professorsförbundet anser att en sådan reform nödvändigtvis
förutsätter ökade ekonomiska resurser. När tillträdande statsminister Juha Sipilä (cent.)
presenterade sitt regeringsprogram nämndes den tredje terminen som ett spetsprogram
under rubriken Inlärning. Vi får hoppas att det också betyder att den tilltagande
undervisningen får ökad resurstilldelning."
Tillträdande finansminister Alexander Stubb (saml.) kom under presentationen i onsdags,
på tal om den tredje terminen, med följande kommentar: ”Om det tidigare fanns tre goda
anledningar för professorerna att välja professorsyrket – juni, juli och augusti – så kommer
det inte längre att vara så.”"
– Det är en helt ofattbar kommentar, en ren skymf mot professorskåren. Professorernas
årliga arbetsinsats är hundratals timmar mer än arbetstagarnas i allmänhet. Somrarna har
för professorer och många andra forskare vid universiteten varit den enda tiden som de
kan ägna sig åt forskning. De studerande har redan nu möjlighet att studera året runt om
de så önskar, och det har också blivit allmännare under senare år. Däremot har den tid
som professorerna har till förfogande för vetenskap minskat, konstaterar
Professorsförbundets ordförande Kaarle Hämeri."
I regeringsprogrammet ingår också strävanden att göra de lägre akademiska examina mer
anpassade till arbetslivet. Ett av målen sägs vara att en betydande del av de studerande

ska övergå till arbete redan efter kandidatexamen. Det är bara det att arbetslivet i Finland
inte än så länge har visat sig ha beredskap att anställa kandidater."
Enligt listan över nedskärningar är det också tänkt att separatfinansieringen av Helsingfors
universitet och Östra Finlands universitet ska upphöra (30 M€), liksom Aalto-universitetets
tilläggsfinansiering. Omläggningar av det här slaget förutsätter ändringar i
universitetslagen."
Enligt uppgifter som redan fåtts tidigare avser regeringen att uppbära terminsavgifter av
studerande som kommer från världen utanför EU/EES. De ekonomiska konsekvenserna
av denna reform för de offentliga finanserna beräknas vara noll.
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För närmare information kontakta:!
ordförande Kaarle Hämeri (Professorsförbundet), 040 568 4487,
ordförande Petri Koikkalainen (Forskarförbundet), 050 544 7442

