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Bästa studenter, lärare and friends of Arcada!

Ett nytt läsår tar vid enligt mångårig tradition men i en tid då ingenting egentligen är som förut.

Förändringarna i vår omvärld har under de senaste 10 åren varit säkert lika omskapande som den 
utveckling tidigare generationer upplevde under än människas livstid.  Ta bilen; det tog flera gen-
erationer att dels utveckla bilen till en massprodukt och dels till att forma samhället med lagar och 
infrastruktur så att bilen kan utnyttjas smidigt. Jämför detta med iPhone som Steve Jobs intro-
ducerade för tio år sedan, 2007. Dessa 10 år ha förändrade miljarder människors sätt att kommu-
nicera, samarbeta, ta del av underhållning och information, bearbeta och lagra information, göra 
affärer. Steve Jobs geniala lösningar bygger på två faktorer som, med lite överdrift, är bakom den 
allt snabbare förändring vi upplever. Dessa är den explosionsartade utvecklingen av hastigheten av 
överföring av data och den dramatiskt sjunkande kostnaden för lagring och bearbetning av data. 

Det lokala blir nu genast globalt med oanade möjligheter. De idag värdefullaste börsnoterade in-
ternationella bolagen existerade knappast för tio år sedan. Dessa bolags framgångar beror till stor 
del på möjligheten att genast introducera nya tjänster och produkter globalt, att skala upp sig utan 
betydande fasta kostnader.

Allt som har varit analogt blir digitaliserat, det som är digitaliserat blir lagrat, allt som är lagrat 
analyseras av kraftfulla datorer och allt som lärs appliceras genast för att förbättra och framför allt 
förnya. Här ligger faktiskt Arcada i framkanten av utvecklingen.

Förändringshastigheten i denna utveckling fortsätter att vara exponentiell. Några konsekvenser kan 
urskiljas: den artificiella intelligensen kommer inte bara att komplettera de mänskliga färdigheterna 
utan säkert också att ersätta dem, globaliseringen är en självklarhet och individernas möjligheter att 
påverka sin omgivning och sin egen situation ökar dramatiskt.

Med denna utveckling blir kunnandet, färdigheterna att ta del av information och använda den allt 
viktigare i samhällenas men också i individernas utveckling. Detta syns klart i en analys av hur ut-
bildningens betydelse för sysselsättningen i ett nästan postindustriellt samhälle som Finland. Åren 
1993 – 2010 ökade sysselsättningen i Finland för de högt utbildade med 12 % medan sysselsättnin-
gen för lågt utbildade sjönk med 2 % och för dem med närmast andra stadiets utbildning sjönk med 
hela 11 %. Dramatiska siffror. Bilden är den samma i egentligen alla OECD -länder.

Signalen är klar. Detta land behöver mera utbildning, framför allt mera högskoleutbildning.

Vår verklighet är dock den att då vi i början av 1990 -talet hade av OECD -länderna den högsta an-
delen av 25 – 34 -åringarn med tredje stadiets utbildning är denna andel nu lägre än till exempel i 
Norge, Sverige och Danmark: 20 OECD -länder har en högre andel än vi. Det oroväckande här är att 
Finland för högskoleutbildningen använder i relation till bruttonationalprodukten mera resurser än 
OECD -länderna i genomsnitt och mera än Danmark, Sverige och Norge.
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I tider då behovet av högt utbildade människor ökar lyckas vi inte att öka andelen högt utbildade på 
samma sätt som vår omvärld. Detta kan inte förklaras bara med bristande resurser.

Detta är naturligtvis en förenklad bild av vårt system för högra utbildning och dess effektivitet.

Det finns mycket gott i tredje stadiet utbildning i detta land: vi har många goda universitet och 
högskolor, Arcada är klart bland dem, vi har ett täckande högskolenät och den högre utbildningen 
är tillgänglig relativt jämställt. Men 37 universitet och högskolor i ett land som Finland betyder 
onekligen en splittring av resurserna, dubbleringar av utbildningar och verksamheter, förhållande-
vis dyra strukturer. En högskola kan gärna vara relativt liten om den har möjligheterna att inom sina 
utbildningsområden ha både djup och bred vilket väldigt ofta inte är fallet. Allt detta bidrar till att 
resultaten vårt system presterar inte motsvarar de krav vi bör ställa.

Detta har noterats: en ständigt återkommande förmaning från ministeriet är att ”gör strategiska 
bortval”: ministeriet ser klart att en konsolidering är önskvärd. Men en övergripande syn på hur 
utveckla vårt system har inte kunnat beskrivas och vår lagstiftning ger få incitament att använda vår 
samlade intellektuella kapacitet så dynamiskt och effektivt som möjligt. 

Högskolepolitiken måste vara långsiktig och konsekvent men våra strukturer får inte vara stela i en 
dynamisk värld. Övergripande visioner måste artikuleras men så att högskolorna ges utrymme för 
initiativ och utveckling. 

Den av utbildningsministern nu ledda visionsprocessen för tredje stadiets utbildning tar som ut-
gångspunkt vår problematiska utveckling och försöker identifiera åtgärder som kunde ge ökad dy-
namik och flexibilitet. De nu separerade lagstiftningarna för universiteten och yrkeshögskolorna 
kunde enligt tankar i visionsprocessen sammanföras till en lag för både universitet och yrkeshög-
skolor utan att sudda ut institutionernas särart men så att möjligheten att ta vara på våra trots allt 
begränsade intellektuella resurser skulle öka.  Också betydelsen av studier i öppen högskola tas fram 
som en allt viktigare väg in i examensundervisningen. 

Jag välkomnar dessa initiativ som ministeriet utarbetat tillsammans med universiteten och hög-
skolorna. I tider då kraven på högskolornas och universitetetans prestationer ökar medan ingen 
betydande tilläggsfinansiering är trolig bör de resurser vi nu förfogar över kunna användas mycket 
mera dynamiskt. 

Den intressanta frågan är om vi är tillräckligt ambitiösa för att vända på den utveckling som vi 
nu upplever? Kunde vi till exempel låta utbud och efterfrågan på studieplatser få mera styreffekt? 
Kansler emeritus Kari Raivio skriver t ex i Helsingin Sanomat den 22.8 att porten via den öppna 
högskolan borde öppnas på vid gavel. Detta kunde medföra dynamik och ge incitament åt högsko-
lornas utveckling; allt behöver inte styras med examensmål vilka är svåra att ändra på.
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The Economist had in the issue of August 12th an interesting analysis of financing of higher edu-
cation in UK. Most developed countries provide education without charging for that. This is admi-
rable. But one unintended consequence of this might be lack of flexibility and underinvestment in 
education. The paper argues for the current British system with fees students pay and generous 
loan packages on favourable conditions. 

Twenty years ago the British system was free for students. That resulted in struggling institutions 
and strict limits on the numbers of students the institutions were allowed to take. After the intro-
duction of tuition fees the system of higher education expanded from approximately 30 % af the 18 
year-olds to more than 40%. The proportion of youngsters going to higher education from poor 
parts of England has grown from one-in-ten to three-in-ten.

Jag säger inte att vi bör introducera det brittiska systemet med terminsavgifter parade med för-
delaktiga lån men jag vill understryka betydelsen av att förutsättningslöst diskutera, analysera och 
eventuellt pröva olika modeller för utveckling och finansieringen av vårt högskolesystem. Avsikten 
bör vara naturligtvis vara att värna om institutionernas autonomi, helst öka den, och samtidigt gar-
antera en långsiktig finansiering med en betydligt större flexibilitet för att kunna reagera på föränd-
ringar omvärlden påkallar.

Arcada har konsekvent stött olika initiativ till ökad flexibilitet och intensivare samarbete med andra 
institutioner. Vi ser den utveckling vars början nu eventuellt kan skönjas som positiv.

Men gott folk, kom ihåg att under alla förhållanden, i alla situationer är kreativiteten framför allt 
förmågan att ställa väsentliga frågor: stay curious!
 


