
Undervisnings- och kulturministeriet    Promemoria 

Kaunismaa      20.11.2017 

FÖRORDNING OM FINLANDS AKADEMI 

1 Förordningens bakgrund och huvudsakliga innehåll 

Riksdagen har den xx xxxx 2018 godkänt lagen om ändring av lagen om Finlands Akademi (922/2009), och 
republikens president har stadfäst lagen den xx xxxx 2018. Lagen träder i kraft den xx xxxx 2018.  

I den förordning om Finlands Akademi som föreslås föreskrivs det om de vetenskapliga forskningsrådens 
antal och indelningen av dem.  

2 Detaljmotivering 

1 § Vetenskapliga forskningsråd  

I denna paragraf föreskrivs det om de vetenskapliga forskningsrådens antal och namn.  

Förslaget till namn på de tre nya forskningsråden samt till den bifogade för kännedom men 
inte som del av förordningen avsedda indelningen av verksamhetsområdesklassificering 
grundar sig på sådana utredningar av förändringar i verksamhetsmiljön och av fördelningen av 
ansökningar i olika vetenskapsgrenar forskningsrådsvis som har gjorts vid beredningen av 
reformen, på observationer som har gjorts vid hörande av intressentgrupper samt på 
internationella jämförelser när det gäller forskningsrådens verksamhetsområdesindelning.  

I verksamhetsområdesindelningen är det värt att notera att flera forskningsråd kan ansvara för 
samma ansvarsområde. När verksamhetsmiljön förändras mycket snabbt är det motiverat att 
verksamhetsområdesindelningen är flexibel och kan beakta de förändringar som sker i 
forskningen. Att lösa samhälleliga utmaningar förutsätter nuförtiden mångdisciplinär och 
interdisciplinär forskning, varvid man genom en flexibel verksamhetsområdesindelning bättre 
än för närvarande också kan stödja uppfyllandet av denna förutsättning  

2 § Styrelsens och forskningsrådens verksamhet 

 Den föreslagna bestämmelsen motsvarar 2 § i den gällande förordningen.  

3 § Behörighetsvillkor 

 Den föreslagna bestämmelsen motsvarar 3 § i den gällande förordningen.  

4 § Tillsättande av tjänster och anställning av övrig personal 

Den föreslagna bestämmelsen motsvarar i huvudsak 4 § i den gällande förordningen, men det 
föreslås att den överdirektör som ansvarar för forskningen ska liksom generaldirektören ha rätt 
att använda professorstiteln. 

5 § Ställföreträdare 

 Den föreslagna bestämmelsen motsvarar 5 § i den gällande förordningen.  

6 § Tjänstledighet 



 Den föreslagna bestämmelsen motsvarar 6 § i den gällande förordningen.  

3 Beredningen av förordningen 

Förslaget till förordning har beretts av en arbetsgrupp som är inrättad av undervisnings- och kulturministeriet 
och som har till uppgift att utarbeta ett förslag till åtgärder för utveckling av arbetet i och strukturen av 
forskningsråden vid Finlands Akademi. Arbetsgruppen har berett förslaget till förordning jämsides med 
beredningen av lagen om ändring av lagen om Finlands Akademi. Undervisnings- och kulturministeriet har 
begärt utlåtande om arbetsgruppens förslag av xxx. I utlåtandena xxx... 

4 Ikraftträdande 

 Förordningen föreslås träda i kraft den xx xxxx 2018.  

 

Ändring av statsrådets förordning om Finlands Akademi (979/2009) 

Gällande ordalydelse Föreslagen ordalydelse 
1 § Vetenskapliga forskningsråd 
 
Vid Finlands Akademi finns följande vetenskapliga 
forskningsråd: 

1) forskningsrådet för biovetenskap och miljö, 
2) forskningsrådet för kultur och samhälle, 
3) forskningsrådet för naturvetenskap och 

teknik, 
4) forskningsrådet för hälsa. 

 

1 § Vetenskapliga forskningsråd  
 
Vid Finlands Akademi finns följande vetenskapliga 
forskningsråd: 

1) forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och 
miljö, 

2) forskningsrådet för kultur och samhälle, 
3) forskningsrådet för naturvetenskap och 

teknik. 
 

2 § Styrelsens och forskningsrådens verksamhet  
 
Styrelsen, de vetenskapliga forskningsråden, 
sektionerna, kommittén för forskningsinfrastrukturer 
och rådet för strategisk forskning sammanträder på 
kallelse av ordföranden eller vice ordföranden. Ett 
sammanträde är beslutfört när ordföranden eller vice 
ordföranden och minst hälften av de övriga 
medlemmarna är närvarande. 
 
Ärendena avgörs med enkel röstmajoritet. Om 
rösterna faller lika, gäller den mening som 
sammanträdets ordförande omfattar som beslut. 
 
I styrelsen och de övriga organ som nämns i 1 mom. 
avgörs ärendena på föredragning. 
 
Till ordföranden och medlemmarna i styrelsen, de 
vetenskapliga forskningsråden och rådet för 
strategisk forskning betalas ett månatligt arvode som 
fastställs av undervisnings- och kulturministeriet. 
Till ordföranden och medlemmarna i en sektion som 
tillsatts av styrelsen och i kommittén för 
forskningsinfrastrukturer kan för medlemskap 
betalas ett arvode, som fastställs av Akademin.  
 

 



 
3 § Behörighetsvillkor  
 
Av den överdirektör som ansvarar för 
forskningsärenden krävs doktorsexamen eller 
vetenskapligt arbete som berättigar till doktorstitel, 
förtrogenhet med forskningspolitisk planering samt i 
praktiken visad ledarförmåga. 
 
Av den överdirektör som ansvarar för förvaltningen 
krävs högre högskoleexamen, förtrogenhet med 
förvaltningsuppgifter samt i praktiken visad 
ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap. 
 

 

4 § Tillsättande av tjänster och anställning av övrig 
personal  
 
Bestämmelser om utnämning av generaldirektör 
finns i lagen om Finlands Akademi (922/2009). Om 
den som utnämnts till generaldirektör tidigare annat 
än för viss eller begränsad tid har utnämnts till en 
statlig tjänst, är han eller hon tjänstledig från den 
tjänsten under tjänstgöringen som generaldirektör. 
Generaldirektören har professorstitel. 
 
I övrigt utnämns eller anställs personalen av 
generaldirektören, om inte något annat bestäms i 
instruktionen. 
 

4 § Tillsättande av tjänster och anställning av övrig 
personal  
 
Bestämmelser om utnämning av generaldirektör 
finns i lagen om Finlands Akademi (922/2009). Om 
den som utnämnts till generaldirektör tidigare annat 
än för viss eller begränsad tid har utnämnts till en 
statlig tjänst, är han eller hon tjänstledig från den 
tjänsten under tjänstgöringen som generaldirektör. 
Generaldirektören och den överdirektör som 
ansvarar för forskningen har professorstitel. 
 
I övrigt utnämns eller anställs personalen av 
generaldirektören, om inte något annat bestäms i 
instruktionen. 
 

5 § Ställföreträdare 
 
Ställföreträdarna för andra än generaldirektören 
bestäms i arbetsordningen. 
 

 

6 § Tjänstledighet  
 
Generaldirektören beviljas tjänstledighet av 
undervisnings- och kulturministeriet. Tjänstledighet 
för längre tid än ett år beviljas dock av statsrådet. 
 
Tjänstledighet för övriga tjänstemän och 
motsvarande befrielse från uppgifterna för personal i 
arbetsavtalsförhållande, om inte något annat bestäms 
i arbetsordningen. 
 

 

 

 
 
 
 
 
  



Bilaga. Forskningsrådens verksamhetsområdesindelning 
 
Denna bilaga bifogas inte den slutliga förordningen, utan fungerar i utlåtandeskedet som extra information 
och en bakgrundsförteckning.  
 
Forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö 

 biokemi och biofysik  
 biomedicin  
 ekologi och evolutionsbiologi  
 farmaci  
 folk-, miljö- och arbetshälsovetenskap 
 klinisk medicin, odontologi och veterinärmedicin 
 lantbruks-, skogs- och livsmedelsvetenskap  
 genetik, systembiologi, bioinformatik och biologisk beräkning  
 kost-, idrotts- och vårdvetenskap 
 cell-, molekylär- och mikrobiologi  
 forskning i miljöns tillstånd  
 övrig mångvetenskaplig hälsoforskning och biologisk forskning 

 
 
Forskningsrådet för kultur och samhälle  

 filosofi  
 historievetenskap och arkeologi  
 pedagogik  
 lingvistik och kommunikationsvetenskaper  
 rättsvetenskap  
 psykologi  
 socialvetenskap  
 konstforskning  
 ekonomiska vetenskaper  
 teologi  
 statsvetenskaper  
 miljöpolitisk, miljöekonomisk och miljöjuridisk mångvetenskaplig forskning 
 övrig mångvetenskaplig forskning som anknyter till humanistiska vetenskaper och 

samhällsvetenskaper 
 

 
Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik  

 fysik  
 geovetenskaper (inkl. geografi) 
 kemi  
 maskin-, produktions-, energi- och processteknik  
 medicinsk teknik  
 matematik och statistik  
 materialvetenskap och -teknik  
 byggnads- och samhällsteknik samt arkitektur  
 elteknik och elektronik (inkl. kommunikations- och automationsteknik)  
 datavetenskap  
 astronomi  
 bioteknik och bioinformatik som anknyter till ovan nämnda områden  
 övrig mångvetenskaplig naturvetenskaplig och teknisk forskning 


