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UPPGIFTERNA FÖR DE VETENSKAPLIGA SAMFUNDENS DELEGATION

VSD främjar samarbetet mellan 
medlemssamfunden genom att 
koordinera gemensamma projekt 
och evenemang samt genom 
att fungera som sammankallare 
och möjliggörare. VSD stöder 
medlemssamfundens verksamhet 
genom att erbjuda infrastruktur 
och tjänster, såsom utbildningar och 
publikations-, nät- och lokaltjänster.

VSD utvecklar förutsättningarna 
för och mångfalden i spridning 
och publicering av vetenskaplig 
information samt öppenheten inom 
vetenskaplig kunskap genom att 
dela ut statsunderstöd, erbjuda 
publikations- och nättjänster, 
koordinera projekt inom 
öppen vetenskap, administrera 
Publikationsforum och märket 
för kollegialt granskade 
vetenskapspublikationer samt 
genom att ge ut tidskriften Tieteessä 
tapahtuu.

VSD främjar vetenskapens 
och forskningens synlighet 
och genomslagskraft genom 
att producera evenemang och 
tjänster för medborgare, såsom 
Vetenskapsdagarna, Vetenskapens 
natt, tidskriften Tieteessä tapahtuu, 
försäljningsutställningen och 
nätbutiken Vetenskapsbokhandeln 
samt olika försäljningsevenemang för 
publikationstjänster. 

Främja 
samarbetet mellan 
medlemssamfunden och 
stöda deras verksamhet

Verka för att 
forskningsrönen blir 
kända och kommer till 
användning i samhället

Utveckla publicerings
verksamheten och 
spridningen av 
vetenskaplig information

Handha övriga uppgifter 
som ålagts delegationen 
i dess stadgar

VSD kan i sina stadgar fastställa även 
andra uppgifter i enlighet med sin 
strategi. Sådana kan likaså anvisas av 
undervisnings- och kulturministeriet.

VSD:s verksamhet regleras av lagen om De vetenskapliga samfundens delegation (938/2006). För att genomföra sina uppgifter har VSD 
som strategiska partner valt universiteten, forskningsinstituten, Finlands Akademi och vetenskapsakademierna. Delegationen för infor-
mationsspridning och Forskningsetiska delegationen som verkar i anslutning till VSD är VSD:s centrala samarbetspartner. Delegationens 
lagstadgade uppgifter är att: 



YS
VÄRDEGRUND OCH VISION FÖR DE VETENSKAPLIGA SAMFUNDENS DELEGATION

VSD främjar öppenhet och 
ansvarsfullhet inom vetenskap 
och forskning. VSD erbjuder 
plattformar, tjänster och 
evenemangskoncept för att göra 
vetenskap och forskning lättare 
tillgängliga. Det är lätt att hitta 
information om VSD:s verksamhet.

I VSD:s verksamhet finns en 
förutsägbar kontinuitet samt 
förmåga till ändringar vid behov. 
Verksamheten är genomskinlig, 
målinriktad och konsekvent. VSD:s 
beslutsfattande utgår från regler 
och förfaringssätt som behandlar 
alla likvärdigt.

VSD är oberoende av politiska, 
ekonomiska och ideella band och 
medlemmarna representerar alla 
vetenskaper. VSD upprätthåller 
och främjar vetenskapssamfundets 
autonomi samt forskarnas frihet.

Delegationens medlemmar väljer 
självständigt sina representanter till 
delegationens organ och beslutar 
om delegationens verksamhet och 
ekonomi.

VSD uppmuntrar sina medlemmar 
till samarbete och skapar 
tillsammans med olika aktörer 
inom vetenskapssamfundet öppna 
nätverk och tillvägagångssätt 
som aktivt främjar vetenskapens 
genomslagskraft och uppskattning. 
VSD är också en arbetsgemenskap 
vars medlemmar är engagerade i 
sitt arbete, uppskattar och hjälper 
varandra och arbetar för att uppnå 
de gemensamma målen.
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VSD har en speciell roll som en 
oberoende och mångvetenskaplig 
sammanslutning som främjar 
samarbete och att hitta lösningar 
inom vetenskapssamfundet. 
VSD är med och bygger ett 
öppet, vitalt och inflytelserikt 
vetenskapssamfund i samarbete 
med sina medlemmar. Genom sina 
olika verksamhetsformer erbjuder 
VSD en sakkunnig och tillförlitlig 
plattform för vetenskapspolitisk 
diskussion, för delande av 
vetenskaplig kunskap och för 
växelverkan mellan vetenskap och 
samhälle.



För att stärka medlemssamfundens 
identitet vill VSD skapa dialog om 
vad som förenar de sinsemellan olika 
och självständiga medlemssamfunden 
och om vilken betydelse vart och 
ett av dem har i det finländska 
vetenskapssamfundet och 
samhället. VSD satsar på tjänster 
och god praxis som främjar 
medlemssamfundens synlighet 
och genomslagskraft. VSD:s mål är 
att varje medlemssamfund ska ha 
en stark identitet och att deras 
verksamhet ska vara känd och 
uppskattad.

STRATEGIPERIODENS TYNGDPUNKTER
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Stärka 
medlemssamfundens 
identitet

Utveckla 
medlemssamfundens 
öppna vetenskapliga 
publicering

Främja en nationell 
verksamhetskultur inom 
den öppna vetenskapen

Bredda publikunderlaget 
för VSD:s evenemang 
och tjänster riktade  
till allmänheten

I syfte att främja en nationell 
verksamhetskultur inom den öppna 
vetenskapen utvecklar VSD en 
nationell samordningsstruktur för att 
besvara de gemensamma frågorna 
inom den öppna vetenskapen. VSD 
stöder kommunikationen inom 
den öppna vetenskapen genom att 
sammanställa och dela information 
både nationellt och internationellt. 
VSD:s mål är att öka samarbetet 
inom den öppna vetenskapen för 
forskarnas och samhällets bästa.

I syfte att utveckla 
medlemssamfundens öppna 
vetenskapliga publicering förbinder 
sig VSD till öppen publicering och 
till att erbjuda sina medlemssamfund 
behövliga tjänster. VSD samordnar 
tjänsterna och diskussionen om 
fördelarna och utmaningarna med 
öppen publicering. VSD:s mål är 
att trygga inhemsk vetenskaplig 
publicering och dess resursallokering 
när öppenheten ökar.

I syfte att bredda publikunderlaget 
för evenemang och tjänster 
riktar VSD systematiskt sitt 
utbud till olika målgrupper samt 
utökar marknadsföringen och 
kommunikationen till nya målgrupper. 
Medlemssamfunden uppmuntras att 
utveckla sina verksamhetsformer för 
att nå nya publiker och därmed även 
potentiella nya medlemmar. VSD:s mål 
är att evenemangen och tjänsterna når 
mångsidigt personer i olika åldrar, av 
olika kön samt med olika utbildning.



FÖRVERKLIGANDE, UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING AV STRATEGIN
VSD:s ledning ansvarar för och styr förverkligandet av den övergripande 
strategin. I de årliga verksamhetsplanerna fastställs enligt tyngdpunkter 
konkreta åtgärder för hur de strategiska målen ska uppnås. I verksamhets-
planerna kan också de strategiska tyngdpunkterna och målen preciseras 
samt åtgärder ändras eller läggas till. 

Under strategiperioden utvecklas indikatorer för verksamheten och dess 
verkningsfullhet samt för uppföljning av förverkligandet av strategin.  Verk-
samhetsplanerna följs upp med hjälp av kvartalsvisa rapporter till styrelsen. 
Strategin revideras i mitten av perioden 2019–2023.


