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Behovet av evidensbaserad forskning är större än någonsin – varför minskar 
forskningsfinansieringen? 

 

”Vi förbinder oss till en faktabaserad politik”, utlovas det i regeringsprogrammet. Enligt den nyaste 
vetenskapsbarometern har folket en stark tilltro till vetenskapen och vetenskapssamfundet. Såväl 
nationella som internationella exempel visar att behovet av evidensbaserad forskning är större än 
någonsin.  

- Därför är det också mycket kontroversiellt att forskningsfinansieringen, som ligger till grund för den 
evidensbaserade forskningen, minskar på olika nivåer – såväl på det nationella planet som i EU:s 
program, konstaterar Professorsförbundets ordförande Jouni Kivistö-Rahnasto. 

Professorsförbundet ser det som mycket viktigt att man har lovat hålla universitetsindexet i kraft under 
hela regeringsperioden och öka grundfinansieringen med 40 miljoner euro. Det här innebär dock ingen stor 
lättnad för forskarsidan. 

I ljuset av siffrorna från budgetmanglingen skulle Finlands Akademi få 45 miljoner euro mindre än förra 
året. Av detta är 25 miljoner flaggskeppsfinansiering som är avsedd att vara tillfällig. Enligt den 
tilläggsbudget som regeringen godkände (21.11) får Akademin tillbaka 10 miljoner, men trots detta minskar 
forskningsfinansieringen jämfört med tidigare. Professorsförbundet anser att det här är fel väg att gå.   

Business Finlands finansieringsbeslut har dragit ut på tiden och viktiga projekt har blivit utan finansiering till 
följd av nedskärningar i finansieringen under den förra regeringsperioden. Att totalfinansieringen för 
Business Finland höjs i statsbudgeten för år 2020 är bra, men beloppet är inte tillräckligt. 

Gällande situationen för EU:s forskningsfinansiering hörs oroande uppgifter. Som EU:s ordförandeland 
föreslår Finland sådana nedskärningar i EU:s budget som om de förverkligas avsevärt skulle minska våra 
forskares möjligheter till finansiering. Finansieringen för programmet Horizon European skulle eventuellt 
skäras ned med 12 miljarder euro, dvs. med cirka 15 procent.  

- Finländska beslutsfattare har uppmanat forskare att ansöka om mer pengar från EU:s 
finansieringsinstrument. Nu sågas denna gren av. Ju färre euron det finns att dela på, desto mindre 
EU-finansiering kommer våra forskare att få. Och något som är mycket märkligt är att denna fråga 
drivs av EU:s ordförandeland Finland, som framhåller vikten av kunskap.    

Professorsförbundet har på många olika plan lobbat för att beloppet av EU:s forskningsfinansiering ska 
återgå till den förhöjda nivå som godkändes av det föregående parlamentet.   

Förutom finansiering kräver forskningen även tid. Det som Professorsförbundet får överlägset mest respons 
om från sin medlemskår är att professorerna inte har tillräckligt med tid för forskning. 
Arbetstidsundersökningar och förbundets egna utredningar visar att en professors årliga totalarbetstid fylls 



 
 
med undervisningsuppgifter, handledning av doktorsavhandlingar samt expertuppgifter och administration. 
Utöver detta går alltmer tid åt till att skaffa extern finansiering.  

- Rätten till forskningsperioder är ett av Professorsförbundets främsta förhandlingsmål, fastslår 
ordförande Jouni Kivistö-Rahnasto. 

Kollektivavtalsförhandlingarna som gäller universitetspersonalen inleds i slutet av januari.  

Professorsförbundets fullmäktige sammankom på fredagen i Helsingfors. 
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