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Utgångspunkt

Sedan början av 2023 har Finland 16 kultur- 
och vetenskapsinstitut runtom i världen.  
Instituten verkar i 26 länder i Europa, Nord- 
och Sydamerika, Mellanöstern och Nordost-
asien. Instituten är uppskattade och etablerade 
sakkunnigorganisationer inom konst, veten-
skap, kultur och internationalisering. De främ-
jar kvaliteten på finländsk vetenskap, konst 
och kultur samt internationellt samarbete, 
synlighet, rörlighet, expertis och samhällelig 

inverkan. Instituten främjar kulturellt utbyte och 
dialog mellan Finland och värdländerna, genom 
att hämta internationell vetenskap, konst, expertis 
och god praxis till Finland.

Rysslands anfall mot Ukraina har gjort det tydligt 
att ekonomiskt ömsesidigt beroende inte är någon 
garanti för demokrati och fred. Nu är det dags att 
intensifiera det internationella samspelet genom 
vetenskap, konst och kultur.
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Institutens roll som stödstruktur för  
internationalisering av vetenskap,  

konst och kultur bör stärkas.

• 
Kunskap, nätverk, förutsättningar till 
sysselsättning samt inkomstpotential 
för de som arbetar inom vetenskap, 
konst och kultur måste stärkas.  
Institutnätverket leds av sakkunnig-
experter som är väletablerade inom 
sina internationella gemenskaper. 
Dessa experter lägger grunden  
för kulturutbyte och internationella 
relationer.

• 
För att erhålla framgång på in-
ternationell nivå behöver Finland 
betydande stöd till våra forskare, 
konstnärer och kulturaktörer.  
För att uppnå detta bör Finland 
utveckla en ny strategi för interna-
tionaliseringen av vetenskap,  
konst och kultur.

•
Tillgång till internationellt givande och 
betydelsefull konst och kultur, samt 
forskningsbaserad kunskap bör bland 
annat främjas genom digitalisering. 
Digital konst och forskning ökar 
tillgängligheten för en bredare publik 
och och skapar nya metoder för 
mottagande och upplevelse. Genom 
att använda digitaliseringen på ett 
öppet och ansvarsfullt sätt kan vi 
förbättra det sätt på vilket vetenskap 
och konst görs, produceras och 
spelas in, upplevs och tas emot.
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Finlands kultur- och vetenskapsinstituts  
roll i att främja Finlands internationella  

profil bör erkännas.

• 
Kultur måste ses som en viktig del 
av Finlands internationella identitet, 
och instituten bör tillhandahållas 
tillräckliga resurser för detta arbete.

• 
För att stärka vår internationella 
identitet bör samarbetet mellan  
instituten, utbildnings- och kultur-
ministeriet, utrikesministeriet och 
ambassaderna utvecklas strate-
giskt och på lång sikt. Institutenas 
roll som insiktsfulla sakkunnigex-
perter inom vetenskap, konst och 
kultur samt som oberoende agen-
ter för civilsamhället bör erkännas.

•
Institutens kunskap om sina  
verksamhetsmiljöer i andra länder  
bör utnyttjas för att främja utbyte 
inom vetenskap, konst och kultur, 
samt för att bygga hållbara inter-
nationella relationer mellan olika 
samhällssektorer.
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Öka basfinansieringen av Finlands  
kultur- och vetenskapsinstitut1  

till 10 miljoner.

• 
För att förbättra den finländska kons-
tens, vetenskapens och kulturens 
inverkan måste institutens finansie-
ring reflektera vårt lands värderingar. 
Forskningsbaserad kunskap, olika 
konstformer och kultur är del av vårt 
gemensamma kapital, som utgör 
grunden för demokratiska, progres-
siva samhällen. Vår ledarskapsstäl-
lning inom dessa områden har höjt 
Finlands roll internationellt, och vi 
har potential att göra mer. Öka kul-
turbudgeten till en procent! 2

• 
För att ha genomslagskraft och 
vara konkurrenskraftiga internatio-
nellt behövs en tillräcklig finansiell 
grund. En ökad och förutsägbar fi-
nansiering ger instituten möjlighet 
att möta den växande efterfrågan 
på finländsk vetenskap, konst och 
kultur världen över. Med tillför-
litligt stöd kan instituten införa 
verksamhetsstrukturer och bästa 
praxis i Finland, samt bygga vidare 
på internationella samarbeten och 
finansieringsmöjligheter.

•
Kulturinstituten är en del av den 
internationella kreativa ekonomins 
ekosystem. Deras potential att bidra 
till internationalisering och deras 
värde inom den kreativa ekonomin 
måste stärkas. Tillhandahållandet av 
immateriella tjänster och upplevelser 
bör även stärkas som en del av utve-
cklingen av mer hållbara ekonomiska 
strukturer och metoder. 

3

1 Undervisnings- och kulturministeriet beviljar årligen ett diskretionärt verksamhetbidrag till Finlands kultur- och vetenskapsinstitut. 
 År 2022 var verksamhetsbidraget för kulturinstituten (13) ca 5,6 miljoner, och för vetenskapsinstituten (4) ca 2,4 miljoner. 
2 Kulturfinansieringen bör ökas till en procent av statsbudgetens utgifter. För närvarande är andelen cirka 0,8 procent.


