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23 februari 2017

Kvalitet, genomslag och förnyelse inom internationellt samarbete: Finlands
Akademis internationella riktlinjer 2017–2021

Finlands Akademis strategi från år 2015 betonar vetenskapens kvalitet, genomslag och förnyelse. Strategin
understryker dessutom att till högklassig forskning och vetenskap väsentligen också hör internationellt
samarbete.
Utgående från strategin har Akademins styrelse den 23 februari 2017 godkänt riktlinjerna för Akademins
internationella verksamhet för åren 2017–2021. Riktlinjerna har utarbetats i samråd med berörda
intressenter samt på basis av en omfattande intressentenkät, ett bakgrundsmemorandum om Akademins
nuvarande verksamhet och en intern beredningsprocess. Riktlinjerna kommer att verkställas med stöd av
ett separat åtgärdsprogram som lanseras 2017.
En central utgångspunkt för riktlinjerna är uppfattningen om att internationellt samarbete signifikant
stärker forskningens kvalitet, genomslag och förnyelse. Vetenskapen är i grund och botten en internationell företeelse, men det finns fortsättningsvis ett behov av åtgärder för att främja, diversifiera och bredda
forskningens internationella karaktär. En annan utgångspunkt är att främjandet av forskningens internationella dimensioner kräver tätt samarbete dels mellan forskarvärlden, forskningsorganisationer och
finansiärer, dels mellan nationella och internationella aktörer.
Förutom med sin egen finansiering i samarbete med andra relevanta aktörer främjar Akademin
forskningens internationella dimensioner genom att hjälpa forskare att ansöka om internationell
finansiering, medverka i europeiska och globala organisationer och nätverk samt genom att förmedla
information om finländsk forskning och Finlands forskningssystem.
Akademins riktlinjer består av sex områden inom vilka man under åren 2017–2021 ska främja den internationella karaktären av såväl akademifinansierade forskning som av det finländska forsknings- och innovationssystemet överlag.
1. Finlands Akademi främjar forskningens internationella karaktär i samråd med forskningsorganisationer och andra aktörer för att stärka forskningens kvalitet, genomslag och förnyelse.
Det primära ansvaret för att internationaliseringen stöds faller på forskningsorganisationerna.
Akademin riktar sin finansiering utgående från resultaten av en internationell kollegial bedömning till
de mest lovande forskarna och deras forskningsprojekt samt till att stödja den internationella
karaktären av denna forskning.
2. Finlands Akademi utvecklar sina finansieringsinstrument för att allt bättre stödja en mångsidig
utveckling av forskningens internationella dimensioner. Dessa dimensioner kan främjas på många
olika sätt, till exempel med gemensamma projekt, material och publikationer, via forskarbesök eller
genom byggandet av internationella forskningsinfrastrukturer. Digitaliseringen och principerna för
öppen vetenskap kommer i fortsättningen att ytterligare diversifiera den internationella forskningens
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olika former. Vid bedömningen av finansieringsansökningar beaktar Akademin de sökandes internationella meriter samt betonar vikten av att projektets internationella karaktär stärker forskningens
kvalitet, genomslag och förnyelse.
3. Finlands Akademi vill uppmuntra internationell forskarmobilitet. Akademins forskningsbidrag
kan utnyttjas för forskningsarbete utomlands och för att återvända till Finland medan
finansieringsperioden pågår. Internationell rörlighet är speciellt viktig för unga forskare för att stärka
kvaliteten av deras forskning och främja deras framgångsrika forskarkarriärer.
4. Finlands Akademi stärker forskningsmiljöers internationella konkurrens- och attraktionskraft.
Akademin gör det finländska forsknings- och innovationssystemet mer attraktivt internationellt sett
genom att tillsammans med forskningsorganisationer och andra aktörer bevilja finansiering till
forskningsmiljöer och -infrastrukturer som ligger på internationell nivå.
5. Finlands Akademi betonar multinationellt finansieringssamarbete. Akademin främjar högklassig
forskning, byggande av avancerad forskningsinfrastruktur och samhälleligt genomslag genom att
samarbeta med internationella finansiärer särskilt inom ramen för europeiska och nordiska nätverk.
Via multinationellt finansieringssamarbete samverkar Akademin även med länder utanför EU. Vad
gäller bilateralt finansieringssamarbete prioriterar Akademin de länder som har valts som målländer
för aktivt samarbete i samråd med finländska forskningsorganisationer och andra nationella aktörer.
Akademins bilaterala utlysningar genomförs huvudsakligen inom ramen för akademiprogram.
6. Finlands Akademi ökar den finländska forskningens internationella synlighet, forskningsmöjligheter och forskningens ansvarsfullhet i samarbete med andra aktörer. Akademin främjar
forskningens utveckling och synlighet, vetenskaplig diplomati, forskningsintegritet, öppen vetenskap,
hållbar utveckling och globalt ansvar både i egenskap av finansiär och genom att medverka i internationella organisationer. Akademin producerar och förmedlar information om finländsk forskning och
dess starka sidor. Akademin fortsätter att hjälpa forskare med att ansöka om internationell
finansiering.

