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Finlands Akademis samhälleliga åtagande för hållbar utveckling 

Beskrivning av åtagandet 
 

Finlands Akademi är en central finansiär av vetenskaplig forskning i Finland och en aktiv aktör i 

den nationella och internationella forsknings- och innovationspolitiken. Akademin beaktar 

principerna för hållbar utveckling och ansvarsfullhet och främjar genomförandet av dem i sin 

forskningsfinansiering. 

 

Forskningsrön är nödvändiga för att främja hållbar utveckling och trygga kommande 

generationers och naturens välbefinnande. Målen för det samhälleliga åtagandet för hållbar 

utveckling täcker i stor utsträckning livets och samhällets olika delområden. Akademin 

finansierar forskning på bred front inom alla vetenskapsområden och kan genom sin 

verksamhet på ett mångsidigt sätt främja uppnåendet av målen för hållbar utveckling. 

 

Målet med Akademins åtagande är att öka och fördjupa forskarnas, Akademins och dess 

intressentgruppers medvetenhet om principerna för hållbar utveckling och framhäva 

principernas betydelse för forskningen och forskningsfinansieringen. Målet med åtagandet är 

också att mer systematiskt än tidigare granska perspektiven för hållbar utveckling och 

ansvarsfullhet och koppla uppföljningen till Akademins årsklocka. 

 

Akademin vill med sin kommunikation om genomslagskraft lyfta fram forskningens betydelse 

för att främja och stärka hållbar utveckling. Samtidigt stärker Akademin sin samhällsbild som en 

ansvarsfull främjare av principerna för hållbar utveckling. 

 
Bakgrund 

 

Finlands Akademi är en central finansiär av vetenskaplig forskning i Finland och en aktiv aktör i 

den nationella och internationella forsknings- och innovationspolitiken. Akademin beaktar 

principerna för hållbar utveckling och ansvarsfullhet och främjar genomförandet av dem i sin 

forskningsfinansiering. Akademin höjer forskningens kvalitet och genomslagskraft med sin 

referentgranskade konkurrensbaserade forskningsfinansiering och sin vetenskapspolitiska 

verksamhet samt stöder starkt vetenskapens förnyelse. Akademin är sakkunnig i inhemska och 

internationella vetenskapspolitiska frågor samt samlar in och analyserar material om vetenskap 

och vetenskapligt arbete. 
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Finlands Akademi gjorde upp sitt första samhälleliga åtagande för forskningsfinansiering 2015. 

Då inriktades förbindelsen på val av teman för akademiprogram. Senare 2018 utvidgade 

Akademin sitt samhälleliga åtagande till att gälla all finansieringsverksamhet. Målen för 

Akademins åtagande för 2018 är inte föråldrade och de åtgärder som räknas upp i åtagandet är 

fortfarande aktuella. I åtagandet 2022 behandlas teman för hållbar utveckling och 

ansvarsfullhet och deras förverkligande mer grundligt och systematiskt än tidigare. Det 

väsentliga i åtagandet är att Akademin förutsätter att principerna för hållbar utveckling beaktas 

i de projekt som Akademin finansierar. Dessutom granskar Akademin forskningsfinansieringens 

och Akademins förvaltningsämbetes åtgärder för främjande av hållbar utveckling som en helhet. 

 

Akademin förutsätter att akademifinansierade forskare och forskningsprojekt följer principerna 

för ansvarsfull vetenskap, till vilka hör bl.a. forskningsetik, jämlikhet och likabehandling, 

öppenhet i vetenskapen och målen för hållbar utveckling. Målet är att därigenom förbättra 

forskningens kvalitet och genomslagskraft. Akademin stöder fortsättningsvis 

verksamhetsförutsättningarna för ansvarsfull vetenskap. 

 

Som en del av sin verksamhet inom ansvarsfull vetenskap förutsätter Akademin att de 

forskningsprojekt som Akademin finansierar beskriver hur projektet kan främja ett eller flera av 

de åtta målen för hållbar utveckling i Finland: jämlika möjligheter till välfärd; ett samhälle med 

inflytelserika människor; arbete på ett hållbart sätt; hållbara samhällen och lokala samfund; ett 

kolneutralt samhälle; en resurssmart ekonomi; levnadsvanor som respekterar naturens bärkraft 

och beslutsfattande som respekterar naturen. 

 

Mål 

 

Målet med Finlands Akademis åtagande för hållbar utveckling är att öka forskarnas, Akademins 

och dess intressentgruppers medvetenhet om principerna för hållbar utveckling och betona 

deras betydelse för forskning och forskningsfinansiering. Målet med åtagandet är också att mer 

systematiskt än tidigare granska perspektiven för hållbar utveckling och ansvarsfullhet och 

koppla uppföljningen av genomförandet till Akademins årsklocka. 

 

Målet med åtagandet är också att genom kommunikation om genomslagskraft lyfta fram 

forskningens betydelse för främjandet av hållbar utveckling och stärka Akademins samhällsbild 

som en ansvarsfull främjare av principerna för hållbar utveckling. 

 

Eftersom Finlands Akademi finansierar alla vetenskapsområden är forskningsfinansieringens 

åtagande i stor utsträckning inriktat på de åtta målen i Finlands samhälleliga åtagande för 

hållbar utveckling. 

 



3 (4) 
 
 
 
 

 

Åtgärder 

 

1. Forskningsfinansiering 

Finlands Akademi finansierar ansvarsfullt högklassig, genomslagskraftig och förnybar forskning. 

I de projekt som Akademin finansierar förutsätts att målen för hållbar utveckling beaktas som 

en del av ansvarsfull vetenskap. Forskarna inkluderar målen för hållbar utveckling i sin 

forskningsplan. Akademin har för avsikt att mer systematiskt än tidigare följa upp eller mäta hur 

målen för hållbar utveckling ställs upp eller uppnås i de projekt som Akademin finansierar. 

Åtgärderna i detta åtagande är: 

 

• Akademin beaktar målen för hållbar utveckling i alla skeden av sin finansieringsprocess och i 

utvecklingen av det nya elektroniska forskningsfinansieringssystemet. 

• Akademin strävar efter att integrera uppföljningen av hur målen för hållbar utveckling 

uppnås i forskningsrapporter om forskningsprojekt som Akademin finansierar. 

• Akademin utvärderar och följer upp vad man kan lära sig av andra nordiska 

finansieringsorganisationer och hur uppföljningen och mätningen av 

forskningsfinansieringens hållbara utveckling utvecklas. 

• Akademin utvecklar datainsamlingen och uppföljningen med hjälp av försök. Akademin 

utreder hurdan information som kan samlas in om finansierade forskningsprojekt och vilka 

mätare som kan användas för systematisk uppföljning av hållbar utveckling och 

ansvarsfullhet. 

 

2. Kommunikation 

 

Akademin informerar mer systematiskt än tidigare om betydelsen av hållbar utveckling och dess 

förverkligande i sin verksamhet. Detta kan till exempel innebära att uppgifter som samlats in om 

ansökningar om forskningsfinansiering och forskningsrapporter sammanställs. Även i 

Akademins verksamhetsberättelse rapporteras regelbundet om beaktandet av hållbar 

utveckling och ansvarsfullhet i verksamheten. Dessutom stärks Finlands Akademis samhällsbild 

som en ansvarsfull aktör och som en föregångare när det gäller att beakta målen för hållbar 

utveckling. 
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Tidsplan 

Åtgärdstiden är 3,5 år: 2.6.2022−31.12.2025. 

 

Nytt i åtagandet 

• En mer systematisk granskning av målen för hållbar utveckling än tidigare. 

• Kommunikationen integreras i forskningsfinansieringsverksamheten. 

• Utveckling av indikatorer för uppföljning av målen för hållbar utveckling. 

 


