
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

	   	   	  	  	  	  	  	  	   	   	  

	  
	  
	  
	  

	  
VÄDJAN	  16.11.2015	  

	  

Universitetsbranschens	  centrala	  organisationer	  vädjar	  till	  beslutsfattarna:	  	  

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

	  

Alla	  centrala	  organisationer	  inom	  universitetsbranschen	  vädjar	  än	  en	  gång	  till	  beslutsfattarna	  om	  att	  de	  
jättelika	  nedskärningarna	  ska	  inställas.	  Behandlingen	  av	  statens	  budget	  för	  nästa	  år	  är	  i	  slutskedet	  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	  
finanskris.	  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.	  
Universitetens	  trängda	  finansieringsläge	  förvärras	  också	  av	  att	  Tekes	  forskningsfinansiering	  skärs	  ned	  
betydligt.	  	  	  
	  
På	  flera	  universitet	  håller	  man	  redan	  nu	  på	  att	  riskera	  universitetens	  lagstadgade	  uppgifter	  och	  
grundläggande	  funktioner.	  Hundratals	  arbetsplatser	  har	  redan	  skurits	  bort	  och	  det	  kvarstår	  ännu	  
nedskärningar	  gällande	  tusentals	  personer.	  De	  största	  samarbetsförhandlingarna	  i	  finländsk	  
universitetshistoria	  pågår	  som	  bäst	  vid	  Helsingfors	  universitet	  –	  1200	  anställda	  riskerar	  att	  förlora	  sina	  
arbetsplatser.	  Vid	  det	  tekniska	  universitetet	  i	  Villmanstrand	  har	  samarbetsförhandlingarna	  precis	  avslutats.	  
Aalto-‐universitetet	  och	  Vasa	  universitet	  har	  också	  meddelat	  om	  samarbetsförhandlingar	  som	  syftar	  till	  
personalminskningar.	  Vi	  är	  rädda	  för	  att	  dessa	  inte	  blir	  de	  sista	  förhandlingarna.	  Nedskärningen	  av	  
kompetent	  förvaltningspersonal	  och	  annan	  personal	  har	  ökat	  arbetsuppgifterna	  för	  undervisnings-‐	  och	  
forskningspersonalen.	  Detta	  påverkar	  med	  säkerhet	  kvaliteten	  på	  forskning	  och	  undervisning.	  	  

De	  statistiska	  publikationer	  som	  ges	  ut	  av	  bildningsarbetsgivarna	  visar	  att	  universitetspersonalen	  tydligt	  har	  
minskat	  under	  de	  senaste	  åren.	  Visstidsanställningar	  avslutas	  och	  man	  låter	  bli	  att	  anställa	  nya	  när	  personer	  
går	  i	  pension.	  Vid	  universiteten	  finns	  det	  exceptionellt	  mycket	  anställda	  med	  långa	  kedjor	  av	  
visstidsanställningar.	  Dessa	  anställda	  får	  ingen	  lön	  under	  uppsägningstiden	  och	  omfattas	  inte	  heller	  av	  
omställningsskyddet	  när	  de	  förlorar	  sitt	  arbete.	  En	  ökad	  arbetslöshet	  sparar	  inte	  pengar	  och	  kan	  inte	  vara	  
förenlig	  med	  regeringens	  riktlinjer.	  	  	  
	  
Universiteten	  har	  betydande	  samhälleliga	  förpliktelser,	  inte	  minst	  mot	  de	  170	  000	  studerande,	  som	  för	  
tillfället	  håller	  på	  att	  avlägga	  sin	  universitetsexamen.	  Under	  denna	  regeringsperiod	  inleder	  tiotusentals	  
unga	  sina	  examensstudier	  och	  deras	  studierätt	  är	  i	  kraft	  långt	  in	  på	  2020-‐talet.	  Dessutom	  försätter	  
regeringens	  planerade	  nedskärningar	  av	  studiestödet	  studerandena	  i	  en	  allt	  trängre	  sits	  och	  riskerar	  
jämlikheten	  i	  utbildningen.	  Universiteten	  kan	  inte	  ses	  som	  fabriksliknande	  produktionsanläggningar,	  vars	  
”olönsamma”	  linjer	  kan	  stängas	  ner	  medan	  man	  endast	  behåller	  de	  ”lönsamma”.	  
	  



Förbunden	  som	  representerar	  universitetens	  undervisnings-‐	  och	  forskningspersonal	  får	  allt	  fler	  
oroväckande	  meddelanden	  om	  att	  begåvade	  forskare	  håller	  på	  att	  flytta	  eller	  redan	  har	  flyttat	  från	  Finland	  
till	  länder	  där	  man	  satsar	  på	  forskning.	  Detta	  är	  mycket	  beklagligt	  med	  tanke	  på	  Finlands	  framtid.	  
Beslutsfattarna	  jämför	  nivån	  på	  den	  finländska	  vetenskapen	  med	  Danmark	  och	  Holland,	  men	  glömmer	  bort	  
att	  man	  just	  i	  dessa	  länder	  har	  gjort	  betydande	  satsningar	  på	  finansieringen	  av	  grundforskningen.	  	  	  	  
	  
Ännu	  kan	  man	  ändra	  sig	  

I	  mitten	  av	  1990-‐talet	  gjordes	  betydande	  satsningar	  på	  både	  forskningen	  och	  studerandenas	  utkomst	  och	  
därigenom	  skapades	  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.	  Den	  vetenskapliga	  nivån	  i	  Finland	  har	  inte	  utvecklats	  i	  samma	  takt	  
som	  i	  jämförelseländerna	  och	  med	  de	  planerade	  resursnedskärningarna	  hamnar	  vi	  permanent	  på	  
efterkälken.	  	  	  

Ännu	  kan	  man	  ändra	  sig.	  Regeringsprogrammet	  talar	  om	  kvalitet	  och	  effektivitet.	  Detta	  kan	  inte	  uppnås	  
genom	  misärbringande	  åtgärder.	  	  

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.	  Nu	  verkar	  dessa	  ha	  förkommit.	  	  

Regeringens	  spetsprojekt	  är	  otillräckliga.	  Universiteten	  och	  forskningen	  bör	  få	  ett	  framtidspaket,	  som	  
återställer	  universitetens	  förmåga	  att	  klara	  av	  sina	  grunduppgifter	  och	  gör	  det	  möjligt	  att	  utveckla	  
kvaliteten	  på	  forskningen.	  	  
	  
Framtidspaketet	  skulle	  vara	  ett	  viktigt	  bevis	  på	  att	  regeringen	  söker	  en	  ny	  början	  på	  framgång	  genom	  
utbildning,	  kompetens	  och	  forskning.	  	  
	  

	  

Helsingfors	  den	  16	  november	  2015	  

	  

Förbundet	  för	  den	  offentliga	  sektorn	  och	  välfärdsområdena	  JHL	  rf	  

Undervisningssektorns	  Fackorganisation	  OAJ	  rf	  

Professorsförbundet	  rf	  

Finlands	  studentkårers	  förbund	  (FSF)	  rf	  

Forskarförbundet	  rf	  

Universitetens	  och	  forskningssektorns	  personalförbund	  YHL	  ry	  	  

	  


