
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Finansiering av universitet och forskning samt 

vetenskapens anseende på uppgång 

 

12.7.2018 Meddelanden 

Universitets- och vetenskapspolitiska valmålsättningar 

Professorsförbundet och Forskarförbundet har publicerat ”Forskning skapar framtiden”; sina 

gemensamma mål för valet och regeringsprogrammet. Som en grund för målen kartlade förbunden de 

centrala huvudproblemen inom universitets- och forskningssektorn. Det första problemet är relaterat till 

finansiering: Den offentliga finansieringen är otillräcklig, den negativa trenden har fortsatt alltför länge 

och det finns många problem med forskningsfinansieringen. För det andra har möjligheterna till 

deltagande och inflytande i universitetssamfundet försvagats. För det tredje syns inte uppskattningen 

för forskning och utbildning på högsta nivå tillräckligt i det politiska beslutsfattandet. 

-       Under förra helgens partistämmor lovade både Samlingspartiet och Centern att ge mer stöd till 

högskoleutbildning och forskning. Nu är det verkligen dags, även om den negativa kursen kunde ha 

ändrats redan under denna regeringsperiod. Nedskärningen av universitetsresurser är internationellt 

sett ett sällsynt fenomen, påminner förbunden.    

Ny fart på finansieringens tillväxt 

Forskarförbundet och Professorsförbundet presenterar lösningar för att svänga den universitets- och 

vetenskapspolitiska kursen. När det gäller universitetsfinansiering är det av yttersta vikt att stoppa 

skärningarna av universitetsindexet. Nu har det lagts på is fram till år 2020. Finansieringen bör också 

vara förutsägbar, och den konkurrensutsatta andelen inom offentlig finansiering kan inte längre ökas. 

-       Den dåliga kvaliteten på forskningsfinansieringen gör det svårt att genomföra forskning samt 

minskar mängden grundforskning. Samtidigt försvagas den finländska universitetssektorns och hela 

landets konkurrenskraft. 

Förbunden vill att forsknings-, utvecklings- och innovationsfinansieringen ska höjas till minst 4 procent 

av BNP. Detta kräver en tydlig ökning av både offentlig och privat FoUI-finansiering.  

Vi är universitetet – universitetssamfundet producerar resultatet, vi måste 

hålla fast vid våra experter 

Den universitets- och vetenskapspolitiska kursen kan också ändras till det bättre vad gäller 

universitetens arbetsförhållanden. Andelen korttidsanställningar måste minskas och 

forskningsperiodsystemet bör etableras på universiteten. Experterna försvinner från Finland, särskilt till 

de länder där det finns bättre förutsättningar att forska. Vår kompetensbytesbalans är väldigt negativ. 

De två utvärderingarna som har gjorts av universitetslagen visar otvetydigt att personalens möjligheter 

till medverkan och inflytande har försvagats. Av detta skäl bör universitetslagen preciseras. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gemenskapen stöder kreativitet och stärker produktiviteten i universiteten. Påverkningsmöjligheterna 

och gemenskapen har satts på prov den sista tiden speciellt under förberedelserna för det nya 

universitetet i Tammerfors.  

-       Det är särskilt beklagligt att den tillfälliga styrelsen vid det nya universitetet i Tammerfors 

universitetsfusion konsekvent har ignorerat de autonoma förvaltningsorganen och principerna. Detta 

händer dessutom i en situation där lagligheten hos det nya universitetets instruktioner och 

utnämningsbesluten av de centrala förvaltningsorganen är helt öppen och utreds av 

laglighetskontrollanter. Universitetens personal och de förbund som representerar dem kan under inga 

omständigheter göra avkall på sitt krav på att universitetens självstyrelse ska förverkligas på det sätt 

som definieras i grundlagen ochuniversitetslagen, säger Forskarförbundets ordförande Petri 

Koikkalainen.  

Det levande sambandet mellan forskning, utbildning och det omgivande 

samhället blir Finlands styrka i framtiden 

Professorsförbundet och Forskarförbundet vill att det levande sambandet mellan forskning, utbildning 

och det omgivande samhället ska lyftas fram allt mer som Finlands styrka. Sambandet mellan forskning 

och undervisning bör bevaras på alla universitet. Universitet och yrkeshögskolor bör utvecklas på 

grundval av aktuell lagstiftning.  

Beslutsfattandet bör baseras allt mer på forskningsinformation. Enligt Vetenskapsbarometern förhåller 

sig finländarna mycket positiva till vetenskap.     

-       En vetenskapspositiv atmosfär bör göras allt synligare också i det politiska beslutsfattandet. Detta 

kostar dessutom inget, betonar Professorsförbundets ordförande Jouni Kivistö-Rahnasto. 

 

De gemensamma målen förvalet och regeringsprogrammet finns i sin helhet på förbundens 

webbplatser: 

www.professoriliitto.fi/pa-svenska/ 

www.tieteentekijoidenliitto.fi/sv 

 

MER INFORMATION: 

ordförande Jouni Kivistö-Rahnasto (Professorsförbundet), 045 657 5757; 

ordförande Petri Koikkalainen (Forskarförbundet), 050 544 7442; 

verksamhetsledare Johanna Moisio (Forskarförbundet), 0400 874 135; 

verksamhetsledare Tarja Niemelä (Professorsförbundet) 050 340 2725 

http://www.professoriliitto.fi/pa-svenska/
http://www.tieteentekijoidenliitto.fi/sv
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