
MEDDELANDE	  16.11.2015	  
	  
	  
Universitetsbranschens	  centrala	  organisationer	  vädjar	  till	  beslutsfattarna:	  	  

Nedskärningarna	  måste	  inställas	  –	  universiteten,	  forskningen	  och	  undervisningen	  
måste	  räddas	  med	  ett	  framtidspaket	  

	  

Universitetens	  personalorganisationer	  och	  Finlands	  studentkårers	  förbund	  vädjar	  än	  en	  gång	  för	  att	  de	  
jättelika	  nedskärningarna	  ska	  inställas.	  I	  den	  vädjan	  som	  i	  dag	  skickats	  till	  de	  viktigaste	  beslutsfattarna	  inom	  
universitets-‐	  och	  forskningssektorn	  kräver	  de	  ett	  framtidspaket.	  Behandlingen	  av	  statens	  budget	  för	  nästa	  
år	  är	  på	  slutrakan	  i	  riksdagens	  utskott.	  	  

Sammantaget	  kommer	  nedskärningarna	  av	  undervisnings-‐	  och	  kulturministeriets	  förvaltningsområde	  och	  
finansieringen	  av	  Tekes	  att	  driva	  det	  finländska	  universitetsväsendet	  mot	  en	  aldrig	  tidigare	  skådad	  
finansieringskris.	  Universitetsindexet	  ska	  frysas	  på	  en	  gång	  fram	  till	  år	  2019.	  Nedskärningarna	  kommer	  att	  
mångfaldigas	  och	  öka	  under	  de	  kommande	  åren	  även	  om	  landets	  ekonomi	  i	  övrigt	  skulle	  börja	  stiga.	  
Sammanlagt	  har	  man	  för	  avsikt	  att	  ta	  bort	  över	  500	  miljoner	  euro	  från	  universiteten	  och	  forskningen	  under	  
regeringsperioden.	  Dessutom	  kommer	  regeringens	  planerade	  nedskärningar	  av	  studiestödet	  att	  försätta	  de	  
studerande	  i	  en	  allt	  trängre	  sits	  och	  att	  riskera	  den	  utbildningsmässiga	  jämlikhetens	  framtid.	  
	  
Enligt	  förbunden	  håller	  man	  redan	  nu	  på	  att	  riskera	  universitetens	  lagstadgade	  uppgifter	  och	  
grundläggande	  funktioner.	  Hundratals	  arbetsplatser	  har	  tagits	  bort	  från	  universiteten	  och	  tusentals	  
anställda	  riskerar	  att	  förlora	  sina	  arbetsplatser.	  Takten	  på	  samarbetsförhandlingarna	  accelererar	  och	  allt	  
fler	  visstidsanställningar	  upphör.	  Universitetsbranschens	  organisationer	  anser	  att	  en	  ökad	  arbetslöshet	  inte	  
sparar	  pengar	  och	  inte	  kan	  vara	  förenlig	  med	  regeringens	  riktlinjer.	  	  	  
	  
Organisationerna	  påminner	  om	  att	  man	  i	  mitten	  av	  1990-‐talet	  gjorde	  betydande	  satsningar	  på	  både	  
forskningen	  och	  studerandenas	  utkomst	  och	  därigenom	  skapade	  förutsättningar	  för	  en	  ny	  tillväxt.	  År	  2000	  
ordnade	  personalen	  och	  studerandena	  en	  stor	  protest	  som	  ledde	  till	  att	  universiteten	  fick	  ett	  
framtidspaket.	  

Statsminister	  Sipiläs	  regering	  har	  redan	  gett	  avkall	  på	  flera	  andra	  förslag,	  medan	  man	  är	  orubblig	  gällande	  
utbildningen	  och	  forskningen,	  även	  om	  dessa	  nedskärningar	  ända	  från	  början	  väckt	  mest	  kritik	  både	  i	  
hemlandet	  och	  till	  exempel	  inom	  OECD.	  	  

Universitetens	  personalorganisationer	  och	  FSF	  anser	  att	  beslutsfattarna	  ännu	  kan	  ändra	  sig.	  	  

-‐ I	  stället	  för	  att	  tala	  om	  nedskärningar	  och	  skapa	  apati	  behöver	  universiteten,	  forskningen	  och	  
studerandena	  hopp	  för	  framtiden.	  Inspiration,	  motivation	  och	  kreativitet	  har	  en	  betydande	  roll	  i	  
universitets-‐	  och	  forskningsarbetet,	  poängterar	  förbunden.	  	  

Organisationerna	  inom	  universitetsbranschen	  anser	  att	  regeringens	  spetsprojekt	  inte	  räcker	  till.	  
Universiteten	  och	  forskningen	  bör	  få	  ett	  framtidspaket,	  som	  återställer	  universitetens	  förmåga	  att	  klara	  av	  
sina	  grundläggande	  uppgifter	  och	  gör	  det	  möjligt	  att	  utveckla	  kvaliteten	  på	  forskningen.	  	  
	  
	  

MER	  INFORMATION:	  

ordförande	  Jarkko	  Eloranta,	  Förbundet	  för	  den	  offentliga	  sektorn	  och	  välfärdsområdena	  JHL,	  0400	  912	  399;	  



ordförande	  Olli	  Luukkainen,	  Undervisningssektorns	  Fackorganisation	  OAJ,	  0500	  652	  872;	  
ordförande	  Kaarle	  Hämeri,	  Professorsförbundet,	  040	  568	  4487;	  
ordförande	  Jari	  Järvenpää,	  Finlands	  studentkårers	  förbund	  (FSF),	  044	  906	  5005;	  
ordförande	  Petri	  Koikkalainen,	  Forskarförbundet,	  050	  544	  7442;	  
ordförande	  Satu	  Henttonen,	  Universitetens	  och	  forskningssektorns	  personalförbund	  YHL	  ry,	  040	  524	  9199	  	  
	  
	  
	  
Den	  vädjan	  som	  skickats	  till	  beslutsfattarna	  är	  bifogad	  och	  finns	  på	  förbundens	  webbplatser.	  	  
Följ	  med	  ämnet	  på	  Twitter	  med	  hashtaggen	  #yliopistovetoomus	  
	  
	  	  	  
	  
	  
	  
	  


