UPPGIFT FÖR
REGERINGEN 2019-2023
HELSINGFORS
UNIVERSITETS VISIONER
FÖR NÄSTA REGERINGSPERIOD

UPPGIFT FÖR REGERINGEN: HÖGSKOLEUTBILDNING OCH VETENSKAP KAN BLI TRUMFKORT FÖR FINLAND
En hög utbildningsnivå, bred
bildning och kunnande på
flera områden ökar välfärden
och skapar en grund för aktivt
medborgarskap. Med hjälp av
vetenskap och utbildning kan
vi svara på globala utmaningar
och bygga upp Finlands framgång. Verkliga innovationer och
hållbara lösningar föds endast
ur den bästa grundforskningen.
Universitetens basfinansiering har krympt under hela
2010-talet. För att detta inte
ska komma i vägen för Finlands
framgång måste finansieringen
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börja öka. Högutbildad arbetskraft och en forskningsinfrastruktur i världsklass lockar
såväl experter som internationella företag till Finland. Att
satsa på utbildning och
forskning är att investera i
framtiden.
Nästa regering har nu en möjlighet både att garantera hållbara resurser för vetenskap
och högskoleutbildning och att
bygga upp ett gemensamt och
allmänt accepterat perspektiv
på vilken roll vetenskap och
kunnande har i vårt samhälle.

Eftersom vi även i framtiden
vill skapa välfärd och vara ett
av de bästa länderna i världen
med avseende på kunnande,
måste vi göra ännu större
investeringar i utbildning
och spetsforskning.
Vi vid Helsingfors universitet
vill ha en stark roll i att bygga
upp Finlands framtida välfärd
genom högklassig utbildning
och vetenskap.

1.
2.
3.
4.

NÖDVÄNDIGA FRAMTIDSINVESTERINGAR I FORSKNING OCH HÖGSKOLEUTBILDNING

TILLSAMMANS KAN VI GÖRA FINLAND VÄRLDSETTA PÅ EXPERTIS

INSATSER FÖR ATT FRÄMJA ATT INTERNATIONELLA STUDENTER OCH FORSKARE
SLÅR SIG NED I FINLAND

INSATSER FÖR ATT GÖRA FINLAND TILL ETT LEDERALAND I ATT UTNYTTJA
FORSKNINGSDATA I BESLUTSFATTANDET

KONTAKT INFORMATION
BILAGOR (PÅ FINSKA)
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1.
• Permanent ta i bruk
universitetsindexet.
• Säkerställa en tillräcklig
nivå på finansieringen
för universiteten genom
att kapitalisera universiteten eller höja nivån
på basfinansieringen.
Finansieringen kan även
utvecklas genom att
existerande resurser
kombineras till tydligare,
strategiska helheter.
• Höja nivån på Finlands
Akademis konkurrensutsatta forskningsfinansiering.
• Höja nivån på Finlands
Akademis finansiering
för forskningsinfrastruktur till minst 30 miljoner
euro per år. På lång sikt
är målet att öka finansieringen till en internationellt trovärdig nivå.
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• Rikta resurser till
forsknings- och kommersialiseringsfinansiering
från Business Finland,
bland annat verksamhet
som finansieras som Ny
affärsverksamhet från
forskningsidéer (TUTLI-finansiering).
• Fördubbla budgeten
för forskning, innovation
och utbildning i EU:s
fleråriga budgetram
2021–2027, och i synnerhet stärka den betydelse
som grundforskning
och forskningsbaserade
innovationer har i EU:s
budget och verksamhet.
• Öka dataombudsmannens byrås resurser för
att bemöta bland annat
universitetens och forskningens behov för att vi
ska kunna säkerställa att
Finlands forskningsförutsättningar är på internationell nivå.
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NÖDVÄNDIGA FRAMTIDSINVESTERINGAR
I FORSKNING OCH HÖGSKOLEUTBILDNING
Det är avgörande för Finlands välfärd att vi
tar väl hand om vår högklassiga kunskapskedja från småbarnspedagogik till högskoleutbildning och forskning. Därför måste
tillräcklig och förutsägbar basfinansiering
för universiteten garanteras under nästa
regeringsperiod och man måste gå in för
att höja forsknings- och utvecklingsverksamhetens andel av bnp med sikte på den
nationellt utstakade andelen 4 procent fram
till år 2030.

arbetet för att höja bnp-andelen är det även
viktigt att satsa på forsknings- och kommersialiseringsfinansiering från Business
Finland. I synnerhet Ny affärsverksamhet
från forsknings-idéer (TUTLI-finansiering)
har visat sig vara ett fungerande finansieringsredskap. På detta sätt kan man stödja
forskningsbaserade innovationer och kommersialisering av innovationerna samt utöka
samarbetet mellan universiteten och
näringslivet.

För att detta ska bli verklighet måste universitetsindexet tas i bruk permanent. Man kan
också stabilisera universitetens finansiering
genom att kapitalisera dem enligt en långsiktig plan. Kapitaliseringen kan förslagsvis
vara en investering med hjälp av statlig
egendom och med de kommande generationerna i åtanke. Finansieringen kan också
göras långsiktigare genom att existerande
resurser kombineras till tydligare helheter så
att en större andel än tidigare baserar sig på
förverkligandet av universitetets strategiska
val.

Även beloppet av den konkurrensutsatta
forskningsfinansiering som delas ut via
Finlands Akademi måste tryggas. Samtidigt
gäller det att se till att sätten att dela ut konkurrensutsatt finansiering inte kräver alltför
mycket arbete av forskarna. Kompletterande
finansiering bör inte splittras upp på nya
stödformer, eftersom det belastar och slösar
bort forskarnas arbetstid på administrering
och rapportering. Nya innovativa initiativ
inom vetenskapen kan stödjas med redan
existerande mekanismer.

För att den privata sektorn och forskningen tillsammans ska kunna inkluderas i

Forskningsinfrastrukturer är en central
grundförutsättning för forskning. Att upprätthålla och utveckla forskningsinfrastruk-

turerna är en nyckelfråga när det gäller att upprätthålla och utveckla den
nationella konkurrenskraften, men
för närvarande är resurserna klart
underdimensionerade (Vägvisaren
för Finlands forskningsinfrastrukturer 2014). Nivån på den finansiering
för forskningsinfrastruktur som man
fritt kan ansöka om via Finlands Akademi bör höjas så att finansieringen
på lång sikt når en internationellt
trovärdig nivå.
Offentliga resurser som styrs till
forskning måste riktas utgående från
kvalitet. På så vis kan det garanteras
att våra universitet som konkurrerar
på internationella arenor får tillräckligt stöd i hemlandet och kan
vara till nytta för hela Finland även i
fortsättningen.
Det är viktigt att öka och integrera
den konkurrensutsatta internationella finansieringen. Finland bör stärka
den betydelse som högklassig
grundforskning och forskningsbaserade innovationer har i EU:s budget
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och verksamhet. Vi anser att budgeten för forskning, innovation och
utbildning bör dubbleras i EU:s fleråriga budgetram 2021–2027.
Vi föreslår utbildning som huvudtema under Finlands ordförandeperiod
i EU.

2.
• Beakta det växande
antalet studenter i
universitetens finansiering, eftersom hälften
av de unga årskullarna
i framtiden kommer att
avlägga en högskoleexamen.
• Skapa högklassiga
fortbildningsmodeller vid
sidan av högskolornas
examensutbildning.
Avtala om samordning
av och omfattande
finansiering för livslångt
lärande under nästa
regeringsperiod.
• Tillsammans främja
digitalisering av undervisning och se till att i
synnerhet den digitala
pedagogiken utvecklas
samt att de nya lärandemiljöerna får tillräckliga
resurser.

6

HELSINGFORS UNIVERSITET UPPGIFT FÖR REGERINGEN

TILLSAMMANS KAN VI GÖRA FINLAND
VÄRLDSETTA PÅ EXPERTIS
Kunnande och kunniga experter är Finlands
framtid. Vi måste förnya vårt utbildningssystem så att det tillhandahåller de färdigheter
som behövs i arbetslivet och samhället under detta århundrande.
Högklassig grundläggande utbildning och
småbarnspedagogik samt utbildning på
andra stadiet utgör grunden för universitetsstudier. Den grunden måste vara i skick
när högskoleutbildningen förnyas. Antalet
skolavhoppare måste fås ner, antalet studerande som genomgår gymnasiet måste fås
upp, övergångarna från ett system till ett
annat måste bli enklare och jämlikheten i
utbildningen måste ökas. Det måste bli möjligt att påbörja universitetsstudier i yngre
ålder. När det gäller andelen högutbildade
25–34-åringar placerar vi oss nu under
medeltalet för OECD-länderna.
Nationellt har det utstakats att fram till
2030 ska antalet personer med högskoleexamen höjas till 50 procent från nuvarande 41
procent. När det avläggs fler examina än för
närvarande måste tillräckliga resurser säkerställas för att kvaliteten på undervisningen
inte ska sjunka.

Vi vid Helsingfors universitet vill också möta
de föränderliga utbildningsbehoven: i fortsättningen behövs utöver examensutbildning också mer livslångt lärande och flexibel
uppdatering av kunnandet. Universitetens
roll i kedjan av livslångt lärande är att erbjuda fördjupad utbildning som baserar sig på
forskning och presenterar ny kunskap. När
man beslutar om universitetens finansiering
är det viktigt att uppmärksamma att mängden utbildning som inte hör till examen har
ökat.
Under nästa regeringsperiod är det viktigt
att komma överens om omfattande finansiering för livslångt lärande, och före det föra
en samhällelig diskussion om hur finansieringen i framtiden kommer att fördelas
mellan arbetsgivarna, samhället och studenterna själva.
Ur studenternas perspektiv är det viktigt att
utbildningen inte enbart ger dem en förmåga att tänka och lösa problem vetenskapligt,
utan att de också får goda förutsättningar
inför arbetslivet. Den utbildningsreform
som Helsingfors universitet genomfört strävar efter att våra utbildningsprogram ska

basera sig på en stark forskningsgrund samt
en djup och mångsidig förståelse av problem
och fenomen. Därför utexaminerar vi experter med goda arbetslivsfärdigheter i ett
föränderligt samhälle.
I framtiden smälter digital undervisning och
kontaktundervisning samman. Digitaliseringen gör undervisningen flexiblare, men
högklassiga studier kräver även närvaro och
sociala kontakter som hjälper studenten
finna sin plats inom sitt vetenskapsområde
och i gemenskapen vid universitetet. För att
kunna erbjuda högklassiga digitala lärupplevelser behövs utöver nya lärmiljöer även infrastruktur som stöder digital undervisning
samt utveckling av det digitalpedagogiska
kunnandet.
I framtiden fördjupar Helsingfors universitet också sitt samarbete med andra stadiets
utbildning: vi kommer bland annat att utveckla digitala undervisningshelheter som är
öppna för alla finländska gymnasiestuderande. I framtiden kommer digitala kurser och
MOOC-kurser att utgöra en ännu bredare
inkörsport till universitetsstudier.
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Vi vill vara med och utveckla våra universitet till Finlands bästa arbetsplatser och
gemenskaper. Alla aktörers gemensamma
ansträngningar behövs för att universitetens
resurser ska vara tillräckliga i förhållande till
målen och för att studenter och personal ska
ha tillit till sina framtida karriärutsikter och
kunna påverka.
Det är viktigt att studenterna tillförsäkras
sådana omständigheter (inklusive studiesociala förmåner) som innebär att de kan
koncentrera sig på studierna, utexamineras
på ett smidigt sätt och övergå till arbetslivet.
Likaså är det ändamålsenligt att forskningsoch undervisningspersonalen kan fokusera
på sitt egentliga arbete.
De normer som reglerar utbildning och
examina bör luckras upp, och det bör vara
möjligt för universiteten att också i sitt
utbildningsutbud förutse internationaliseringsbehov och förändringar i världen.

3.
• Främja mobiliteten till
Finland genom att satsa
på studie- och forskningsmiljöer och stärka
internationellt konkurrenskraftiga kompetenskluster.

• Gallra bort de hinder
som förhindrar integrering på den finländska
arbetsmarknaden och i
det finländska samhället.

• Göra det smidigare
för utländska studenter
och forskare att anlända
och slå sig ned i Finland
genom att göra det
enklare att ansöka om
och beviljas uppehållstill-stånd samt att flytta
hela familjen till Finland.
• Bevilja studenter
uppehållstillstånd för hela
den tid de avlägger sin
examen.
• Garantera EU-medborgare en snabb och
smidig registrering via en
egen registreringsled.
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INSATSER FÖR ATT FRÄMJA ATT INTERNATIONELLA STUDENTER OCH FORSKARE SLÅR SIG
NED I FINLAND
Under nästa årtionde påverkas Finlands välfärd och framgång av om vi öppnar dörrarna
för nya influenser och människor, om vi själva söker oss ut i världen eller om vi sluter oss
inom vårt skal. Enligt en undersökning från
EU:s byrå för grundläggande rättigheter är
Finland ett av de mest diskriminerande länderna i Europa. Det är någonting som man
måste ingripa i med genomslagskraftiga nationella åtgärder. Respekt för och värnande
om mänskliga rättigheterhar nämligen alltid
utgjort en central del av vår värdegrund.
För att vi ska kunna svara på utmaningarna
med internationalisering krävs samarbete
mellan olika aktörer – universitet, företag
och näringsliv, beslutsfattare och medborgare. Vi måste arbeta både för att locka
experter till Finland och för att se till att de
studenter och forskare som redan är i landet integreras på vår arbetsmarknad. För
närvarande har magistrar och doktorer med
internationell bakgrund som utexamineras
från universiteten svårigheter att få arbete i
Finland. Därför måste högskolorna och den
offentliga sektorn stärka sitt samarbete med

näringslivet.
De finländska universiteten är i en nyckelposition när det gäller att stärka samhällets
kompetensbas: vi lockar internationella experter och skapar konkurrenskraftiga kompetenskluster samt nyskapande ekosystem.
Forskares och studenters mobilitet främjar
vetenskapens utveckling och ett öppet
samhälle, men mobiliteten måste fungera
åt båda hållen. Finland kan hotas av hjärnflykt, som omfattar såväl olika experter och
studenter som forskare, om vi inte erbjuder
tillräckligt tilldragande studiemiljöer och
forskningsmiljöer.
De lösningar som gäller högskoleutbildning bör svara på den allt hårdare globala
konkurrensen om de bästa internationella
och inhemska experterna. Tjänster som anknyter till inflyttning till och vistelse i landet
(både nationella tjänster och städernas egna
tjänster) är en central konkurrensfaktor
inom internationell rekrytering. Finland bör
ha de bäst fungerande och smidigaste tjänsterna för att kunna locka och hålla kvar de
bästa experterna.

Utöver smidiga tjänster lockas de bästa
forskarna helt enkelt av resurser för forskningsinfrastrukturer och för anställning i
forskningsgrupper – här har vi hamnat på
efterkälken i jämförelse med bland annat de
övriga nordiska länderna. Det här är ett område där vi måste stärka våra internationella
konkurrenskraftiga kompetenskluster.
Trots att praxis för uppehållstillstånd har
utvecklats berömligt under de senaste åren,
in-nefattar en ansökan om uppehållstillstånd fortfarande en stor mängd onödig
byråkrati. Vi måste göra rekryterade forskares och internationella studenters ankomst
till Finland ännu smidigare: det måste bli
lättare att ansöka om uppehållstillstånd och
flytta familjen till Finland, och studenter bör
beviljas uppehållstillstånd för hela den tid
de avlägger sin examen. EU-medborgare ska
kunna röra sig fritt och bosätta sig fritt inom
EU-området. För att EU-medborgare ska
kunna registreras snabbare behövs det en
separat led för registrering.
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Vi bör slopa behovsprövningen för arbetsrelaterade uppehållstillstånd och öka resurserna för undervisning i finska eller svenska på
akademisk nivå.

4.
• Använda forskningsdata när regeringens
strategiska tyngdpunkter
och de relate-rade målen
(regeringsprogrammet)
fastställs.

• Säkerställa att ministerierna har tillräckliga
resurser för att utnyttja
forsknings-data, samt
utnämna en vetenskapsrådgivare vid statsrådets
kansli.

• Använda forskningsdata när regeringens
strategiska tyngdpunkter
och de relate-rade målen
(regeringsprogrammet)
fastställs. Detta kan
exempelvis betyda ökat
anlitande av och ökad
omfattning på expert-paneler och kommittéberedning, i synnerhet i
samband stora projekt
som över-skrider sektorsgränserna.

INSATSER FÖR ATT GÖRA FINLAND TILL ETT
LEDERALAND I ATT UTNYTTJA
FORSKNINGSDATA I BESLUTSFATTANDET
Mänsklighetens problem blir allt mer invecklade och lösningarna kräver allt mer
helhetsinriktat kunnande. Det finns allt färre
enkla och snabba lösningar. Samtidigt krävs
det att förvaltningen och beslutsfattarna ska
producera snabba resultat.
Diskussionen om vetenskapens ställning och
om hur forskningsdata ska användas som
stöd för beslutsfattandet går het: det har
väckts ett intresse för ämnet bland beslutsfattare, tjänstemän och forskare. För att vi
ska få till stånd en förändring och verkligen
kunna göra framsteg måste det allmänna
och forskarsamhället tillsammans vidta
konkreta åtgärder för att öka samverkan.
Forskarsamhällets insatser behövs i början
av den egentliga beslutsprocessen, under
beredningen och för konsekvensbedömningen. En överenskommelse om saken bör
helst inkluderas i regeringsprogrammet.
Forskningsdata bör också användas när
regeringens strategiska tyngdpunkter och
de relaterade målen (regeringsprogrammet)
fastställs.
Det finns många sätt att öka användningen
av forskningsdata, och även de existerande
modellerna kan utvecklas. Det är viktigt att
skapa dialogbaserade institutionella struktu-
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rer och verksamhetsmodeller; det kan betyda exempelvis en ökad mängd expertpaneler
och kommittéberedningar inom stora projekt som överskrider sektorsgränserna.
Regeringens ska också säkerställa att tjänstemän inom den offentliga sektorn har tillräckligt med tidsresurser för att bekanta sig
med forskningen och utnyttja den. Vi föreslår att en vetenskapsrådgivare utnämns vid
statsrådets kansli, och hen kan koordinera
och utveckla användningen av vetenskap för
beslutsfattande.
Forskarsamhällets och universitetens uppgift är att öka kommunikationen med riksdagen, statsrådet och tjänstemännen och
ge dem information om aktuell forskning
som är relevant för beslutsfattandet och om
möjligheterna att utnyttja denna forskning.
Helsingfors universitet utbildar forskare till
expertarbete, lär dem förmedla forskningsdata till samhället och utvecklar drivfjädrar
för att främja samverkan med samhället.
Kanske Finland kan vara ett ledarland i att
använda forskningsdata som stöd för beslutsfattande?

KONTAKT INFORMATION
Rektor Jari Niemelä
tfn 02941 22210 (ledningens assistent)
president@helsinki.fi
Förvaltningsdirektör Esa Hämäläinen
tfn 02941 22212
esa.hamalainen@helsinki.fi
Utvecklingsdirektör för universitetets forskningsservice
Ritva Dammert
tfn 050 568 7969
ritva.dammert@helsinki.fi
Utvecklingsdirektören för sektorn för utbildning
Susanna Niinistö-Sivuranta
tfn 050 511 5382
susanna.niinisto-sivuranta@helsinki.fi
Kontaktchef Tanja Remes
tfn 050 4150286
tanja.remes@helsinki.fi
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JA PERUSRAHOITUS JOS INDEKSIKOROTUS OLISI TOTEUTUNUT
miljoonaa euroa

500
Valtion perusrahoitus
Helsingin yliopistolle,
jos yliopistolain mukanen
indeksi olisi toteutunut

400

Perusrahoitus
Helsingin yliopistolle,
toteutunut ja ennuste

300

200

100

0
2010
12

HELSINGFORS UNIVERSITET UPPGIFT FÖR REGERINGEN

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

E 2018

E 2019

Taulukossa on kuvattu Pohjoismaiden kahdeksan parhaan yliopiston ostovoimakorjatut
kokonaistuotot suhteessa henkilökunnan määrään. HY:n henkilökunta (opetus- ja tutkimushenkilöstö, tukihenkilöstö) tuottaa huippulaatua tehokkaasti: olemme ranking-mittauksissa kolmen parhaan joukossa, mutta hännillä tuloissa henkilötyövuotta kohden.
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