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Dags för time out i beredningen av den nya högskolelagen
Professorsförbundet och Forskarförbundet kräver en time out i beredningen av den högskolelag som ska
förena universitetslagen och yrkeshögskolelagen. Ett så omfattande lagprojekt bör inte inledas förhastat.
Förslaget till ändring av den universitetslag som trädde i kraft vid ingången av år 2010 behandlas för
tillfället i riksdagens utskott. Enligt förslaget ska ändringen utvidga undervisningssamarbetet mellan
universitet och yrkeshögskolor. Kulturutskottet hörde förbundens representanter fredagen den 6 oktober.
-

Ett långtgående samarbete mellan universiteten och yrkeshögskolorna är möjligt också inom ramen
för den gällande lagstiftningen, och det underlättas ytterligare efter den lagändring som nu
behandlas i riksdagen. Vi förstår inte varför det plötsligt är så angeläget att börja bereda en helt ny
högskolelag, säger förbunden.

Forskarförbundet och Professorsförbundet anser att det nu lönar sig att vänta och se hur samarbetet
mellan universiteten och yrkeshögskolorna utvecklas. Dessutom gäller det att studera innehållet i Visionen
för högskoleutbildningen och forskningen år 2030, som beretts under ledning av undervisnings- och
kulturministeriet. Avsikten är att rapporten ska publiceras den här månaden.
-

UVM ville involvera universitetens personal i visionsarbetet. När personalen deltog i
brainstormingen på webben och i workshopparna visste de inte att slutresultatet skulle bli en ny
högskolelag. Responsen kunde ha sett mycket annorlunda ut om de hade känt till det här.

Målen för visionsarbetet var storstilade: öka antalet högskoleutbildade, höja finländarnas kompetensnivå
och öka forsknings- och utvecklingsverksamhetens andel av bnp till 4 procent. Förbunden anser att dessa
mål inte uppnås med hjälp av nya paragrafer utan genom tilläggssatsningar på forskning och
universitetsundervisning. I sina budgetställningstaganden kräver förbunden bl.a. att frysningen av
universitetsindex ska återtas.
Universiteten och yrkeshögskolorna har sina egna uppgifter och roller. Professorsförbundet och
Forskarförbundet anser att dessa måste förbli tydliga. Bestämmelser om professorernas uppgifter finns i
universitetslagen. Dessutom har enbart universiteten rätt att utfärda doktorsexamen. Om en ny
högskolelag blir verklighet ska dessa bestämmelser behållas enbart i de paragrafer som gäller universiteten.
Yrkeshögskolorna har sina egna styrkor.
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