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Bästa ordförande, överlärare, kolleger, studenter och gäster

Jag vill önska er alla varmt välkomna till öppnandet av Yrkeshögskolan Arcadas tjugoandra läsår. 
Vi kan nog se fram emot ett händelserikt år, igen. Och speciellt vill jag önska de nya studenterna 
välkomna till Arcada. Vad kan jag annat säga än att det är klokt av er att välja Arcada.

I want to wish you all very welcome to the opening of the 22nd academic year at Arcada. We are 
indeed very happy to see all our new students here and that you will take the first steps in your aca-
demic careers with us. Many of our achievements can be traced back to the fact that our university 
is truly international with students from a large number of different cultures.

When I now hold my speech I will do so partly in Swedish and partly in English. This is something 
that you will all grow accustomed to here with us.

Bästa åhörare,

Det här blir mitt sista öppningsanförande som Arcadas rektor. Efter en grundlig process har hög-
skolans styrelse valt FD, professor Mona Forsskåhl till rektor från den 15 maj 2018. Jag är mycket 
glad över valet, och jag är övertygad om att Mona kommer att vara en utmärkt rektor för studenter-
na, personalen och Högskolans framtid. 

Jag kommer att fortsätta som rektor tills Mona tillträder. Med de snabba förändringarna i teknologin, 
samhället och högskolepolitiken som också ordförande för en stund sedan hänvisade till, är det up-
penbart att det kommande året inte enbart kan vara en transportsträcka på halvfart in i framtiden. 
Det är också naturligt att Mona deltar i och bidrar till förändringsarbetet redan nu.

Men innan jag går in på det kommande året, vill jag lite reflektera över var Arcada och yrkeshögsko-
lorna står i dag, och var vi var för 21 år sedan då vi tog emot våra första studenter.

Det säger sig självt att mycket har hänt. I ett nästan tusenårigt universitetshistoriskt perspektiv är 
21 år i själva verket en oändligt kort tid. Det är de facto imponerande hur stor förändringen trots det 
har varit. Inte bara för oss här på Arcada, utan också inom hela högskoleväsendet.
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Jag vill här belysa utvecklingen ur tre perspektiv:

1. För det första – yrkeshögskolans plats i systemet. Från en störande uppstickare i  
 elfenbenstornet till en bärande kraft i ekosystemet. När yrkeshögskolorna uppenbarade sig  
 på högskolescenen i början av 1990-talet hördes det inte många jubelrop från universitets- 
 håll. Vi uppfattades närmast som görande orättmätiga intrång i en omgivning där vi  
 inte hade nånting att skaffa. Att vi skulle uppträda i samma sammanhang som  
 universiteten var otänkbart. I dag är det en självklarhet att vi är en egenartad, men jämlik  
 del av högskoleväsendet.  I synnerhet EU-kommissionen ställer höga förväntningar på vår  
 roll som problemorienterade högskolor inom det s.k. innovationsekosystemet, speciellt när  
 det gäller att bidra till att lösa mänsklighetens stora utmaningar. Här hemma finns det  
 ändå ännu en del att göra. Trots att forsknings- och innovationsverksamhet i dag hör till  
 våra i lag definierade uppgifter är den offentliga finansieringen för detta eftersatt. Till  
 denna del förväntar jag mig korrigerande åtgärder bl.a. inom statsbudgeten för nästa år. 

2. Och så det andra perspektivet – utbildningens fokus.  
 Universities of applied sciences were created as an answer to the labour market’s need for  
 a well-educated working force. It was considered that our role was to meet already  
 existing demands, and it was up to the labour market to define these needs and what they  
 entailed. But with every passing year it has become clearer that there’s nothing static  
 about these needs, and that digitalization and technologization continue to redefine them.  
 Universities of applied sciences are no longer simply reacting to what transpires in the  
 labour market. We are creating it. You, our students, receive your educations to change  
 the world, not only to be able to adapt to it. 

3. Och så det tredje perspektivet jag vill belysa – att forskning och innovation är en omistlig  
 del av Högskolan. Högskolorna bildades för 25 år sedan som uttalat utbildnings- 
 organisationer. En viss forskning har alltid förekommit i Arcada, men det har inte specifikt  
 ingått i vårt uppdrag förrän lagen ändrades i början av 2000-talet. I dag är forsknings- och  
 innovationsarbetet en omistlig del av alla högskolors arbete, också yrkeshögskolornas.  
 Några framstående ekonomiska professorer och forskare har nyligen föreslagit att man i   
 Finland borde skapa en handfull toppforskningsuniversitet och att resten skulle få en mera  
 utbildningsinriktad framtoning. Även om det inte är uttalat så antar jag att  
 yrkeshögskolorna är tänkta att ingå i den senare kategorin. Jag är skeptisk till en sådan  
 uppdelning. I den snabba förändringstakten och den skenande teknologiska utvecklingen  
 är renodlade undervisningshögskolor nog en obsolet tanke. Utan studenter finns det  
 förvisso ingen högskola, men utan högklassig forskning är det svårt att ge studenterna en  
 utbildning för det kommande. I dag är högre utbildning och forskning sammankopplade,  
 också i yrkeshögskolorna.
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Yrkeshögskolorna har alltså under sin ca 25-åriga historia uppnått en erkänd position i högskole-
familjen, både nationellt och internationellt. En sådan erkänsla får man inte genom politiska beslut, 
utan den uppnås bara med mål- och resultatinriktat arbete. Det är särskilt glädjande att konstatera 
att vår högskola enligt olika kvalitetsmätare tillhör toppskiktet bland yrkeshögskolorna. Såväl i fråga 
om utbildning som om forskning.

Jag vill här särskilt ta tillfället i akt och lyfta fram en exceptionell framgångshistoria hos oss. Kom-
munikationsministeriet publicerar årligen en analys av hur digitaliseringen i landet framskrider. 
Detta års upplaga av den s.k. digibarometern fokuserar specifikt på artificiell intelligens och presen-
terar en ranking av AI-verksamheten inom högskolor, universitet, forskningsinstitut och företag. 
I denna finns Arcada, som enda yrkeshögskola, i topp-10 på en delad femte plats, före flera stora 
universitet och företag. Detta är, go vänner, en hisnande prestation!

Bästa åhörare,

Så här långt har Arcada varit en framgångshistoria. Frågan är då, hur och på vilket sätt skall den 
fortsätta? Vilka lagar gäller i dag?

För det första är det uppenbart att det ekonomiska ramverket inte längre expanderar. Den presta-
tionsbaserade finansieringsmodellen är enbart en omfördelningsmekanism där equilibrium håller 
på att uppnås. Möjligheterna att uppnå relativa fördelar genom att prestera bättre än andra börjar 
vara utmätta. 

När vår högskolas styrelse sätter upp klara tillväxtmål för Arcada, bör dessa alltså i huvudsak sökas 
utanför den ”traditionella” lagstadgat statsunderstödda verksamheten. För att undvika missförstånd: 
det är klart att den examensinriktade utbildningen förblir kärnan i vårt arbete, och kvaliteten här 
skall också fortsättningsvis hela tiden förbättras.

Högskolans möjligheter att agera självständigt och fritt har ökat i och med att de traditionellt rigida 
styrordningarna håller på att luckras upp. Exempel på det här är att det har införts terminsavgifter 
för vissa studentgrupper, vi har nya möjligheter till utbildningsexport, möjligheterna att samarbeta 
kring utbildningen har väsentligt utökats. Nu senast har undervisnings- och kulturministeriet hos 
högskolorna förankrat tanken på att sammanföra lagstiftningen för yrkeshögskolorna och universi-
teten i en gemensam lag. 

Det öppnare ramverket ger oss nya möjligheter att hitta egna lösningar och fortsätta att sticka ut. Att 
hitta och utveckla de här möjligheterna, att definiera fokus för vår tillväxt, kommer att utgöra en del 
av innehållet i vårt arbete inkommande läsår. Ett arbete som jag hoppas att skall engagera möjligast 
många, studenter, lärare och övriga medarbetare
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Dear students,

As a university of applied sciences owned by a foundation, Arcada has been able to develop with-
out any direct interference by party-political ambitions or local-political interests. This has not 
been insignificant when considering the history of our development.

At the same time our relationship with the City of Helsinki has always been direct and worked 
well, ever since we sat foot here in Arabianranta 15 years ago. We are very grateful for how our 
needs have been met with understanding by all levels of the city’s administration, and the city has 
contributed in many ways to our unique campus. We, in our turn, have been able to contribute to 
our capitals profile and development, not only by strengthening the metropolitan area’s bi- and 
multilingualism through our sheer existence. Arcada has lately also contributed with research to 
the city’s development, with significant input to for example the so called KaTuMetro – the Helsinki 
Metropolitan Region Urban Research Program.   

Mina damer och herrar,

Jag använde här tidigare begreppet innovationsekosystem. På svenska betyder det att utbildning, 
forskning, medborgarsamhället och myndigheter samverkar för att komma fram med innovativa 
modeller för att lösa de stora samhällsutmaningarna på ett hållbart sätt. Vårt förhållande till staden 
har som sagt genom åren varit gott. Men jag vill ändå här uttala en förhoppning om att vi tillsam-
mans, Helsingfors och Arcada, kunde hitta former för en intimare och mer målinriktad samverkan.
Norden. Genom de här åtgärderna kan vi fortsättningsvis garantera en hög standard på utbildning 
och forskning på svenska - i ett tvåspråkigt samhälle med en nordisk förankring.

Dear new students,

Before I finish today I have a message directly to you.
You have received a study place in tough competition – a place that is not to be taken for granted. 
Each year a significant part of all those interested are left without study places. At the same time, 
the level of education is decreasing in relation to our major competitors. A lot is indeed being done 
to reverse this trend. Studies are becoming more flexible, admission through open studies has been 
further developed and it has become easier to switch between degree programmes. Recently the 
universities also reached an agreement with the authorities to drastically simplify and speed up 
the start of the studies, especially directly after an upper secondary or vocational education. This 
is all very positive.

Your contribution to this, and I want to emphasize that an increased level of education is above all 
in your own interest, is to perform well during your studies. For many, student life marks a tran-
sition from depending on the parents to independence, with all that it entails, such as new social 
contacts and taking responsibility for their own lives. This is a time that you will remember. That’s 
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why it is important that student life consists of many various elements: social contacts, student 
parties, student union activities, possibly part-time working and the studies themselves. It is your 
right to study and your responsibility towards those that are paying for it to take your studies se-
riously. This does not have to mean that doing one thing excludes something else. One of my simple 
mottos is that “the more you do, the more you get done.”

Once again: Welcome to Arcada, Finland’s best university of applied sciences.

With these words I want to welcome you all to an inspiring new academic year. And I hereby de-
clare that the academic year of 2017-2018 has begun.

Jag hälsar alla, studenter, lärare, medarbetare, välkomna till ett nytt och ännu bättre läsår på Arca-
da. Härmed förklarar jag läsåret 2017–2018 öppnat.


