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JAN VAPAAVUORI, BORGMÄSTARE
Ärade rektor
Mina damer och herrar
Ladies and gentlemen
Men framför allt: bästa studenter
Enligt mig har ni valt den bästa studiestaden i landet. Ni kanske tycker att jag är jävig, som Helsingfors borgmästare att säga så, men nu är ju Helsingfors förträfflighet inte bara min personliga åsikt.
Helsingfors har de senaste åren klarat sig väldigt bra i olika mätningar som undersökt livskvalitet
och konkurrenskraft. Förra veckan fick vi läsa att The Economist –tidningens The Global Liveability
Report 2017 rankar Helsingfors som världens nionde bästa stad att leva – långt före alla andra nordiska städer, och utöver en, också alla europeiska städer.
Helsingfors är en utmärkt stad att studera och forska i, och för Helsingfors dragningskraft och livskraft är högskolorna och ni högskolestuderande viktiga. Det är viktigt att staden tätt samarbetar
med yrkeshögskolor, universitet samt studentorganisationer. Endast tillsammans kan vi möjliggöra
förutsättningarna för utbildning och forksning av hög kvalitet och internationell nivå i Helsingfors.
Högskolans och stadens mål kompletterar varandra.
Jag önskar i framtiden se markant mer och mångsidigare samarbete mellan Helsingfors yrkeshögskolor och Helsingfors gymnasier och speciellt yrkesskolor. Mångsidiga och innovativa nya samarbetsmodeller kommer gagna alla parter, och är ett sätt att försnabba många studenters övergång till
arbetslivet. Samarbete ger oss dessutom möjligheter att förbättra genomströmningen i såväl yrkesläroanstalter som yrkeshögskolor. Vid antagningen av studerande bör vi kunna fördomsfriare än
förut använda oss av andra metoder än urvalsprov.
Många branscher förändras, och digitalisering bryter gamla modeller och sätt att göra. Arbetslivets
utmaningar förändras, men genom att arbeta tillsammmans kan vi svara på närlingslivets och arbetsgivarnas föränderliga behov med kunnig arbetskraft på alla nivåer.
Dear listeners,
Helsinki is an international capital city, but in the years to come it will become significantly more
international. It will become more international, beucause people like you and me will make it
more international. I on my part promise to strive to make Helsinki a place where international
companies and their international employees along with their families want to be located. The City
wants to make sure that all the international students and staffers who study and work here will
want to make Helsinki their home even after their studies or tenure.
Arcada is a truly international school. It is possible to study your exam entirely in English, and I
know that many of you do. We need more opportunities to study, work and live your life in Helsinki also in English.
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Internationality is a value in itself, but it is also a central objective for the City’s economic growth.
A pleasant city, where citizens are educated will attract international companies, investors and
visitors. In order to strengthen the City’s appeal, we must determinedly make Helsinki more international.
Bästa åhörare,
Helsingfors målsättning är att vara en av Europas mest fascinerande ställen för uppstartsverksamhet, och den allra mest lockande staden för företag och individer som vill göra världen till en bättre
plats. Det är inte en omöjlig målsättning. Vår stad har många unika sidor: Vi har en spännande,
oslipad och egendomlig kultur och omgivning. Vi är en väldigt välfunktionerande stad. Vi har trygga
skolvägar, flexibla dagistanter, pålitliga busstidtabeller och duktiga läkare. Vi är en livlig studiestad
med många högskolor, som kontinuerligt producerar högutbildad arbetskraft till arbetsmarknaden.
Helsingfors måste utgå ifrån att vår plats är på toppen av världen. Vi är inte rika på olja eller naturgas, så vi har alltid satsat på hårt arbete och på våra individer. Vi måste satsa på människor och det
humana kapitalet. Högskolor är grundvalen för detta, och tillsammans kan vi förbättra Helsingfors
konkurrenskraft.
Ärade Arcada-vänner
Arcada är en viktig tillgång för Helsingfors. Arcada med omnejd är en liten svenskspråkig oas i
staden. Den kommer ytterligare att förstärka sin närvaro tack vare nybygget av studentbostäder i
närheten av Arcada-byggnaden. Att bygga en idrottshall ovanpå ett bostadshus är byggtekniskt intressant, men också ett viktigt, positivt beslut. Att integrera mer rörlighet i allas våra liv är viktigt.
Helsingfors ska vara en stad där motion och idrottsupplevelser är en del av vårt dagliga liv, och där
det finns möjligeter för motion överallt i staden. Helsingfors mår bra, när helsingforsarna mår bra.

Bästa studenter,
Att inleda ett nytt läsår är som att påbörja den nyaste säsongen av sin favoritserie på Netflix. Datumet har stått i kalendern sedan våren; man har röjt undan allt annat program inför starten; MEN
man har trots allt lite blandade känslor: Kommer det att vara så bra som man tror?
Jag vill lugna er. Det kommer alldeles säkert att vara så bra som man tror. Ta vara på er studietid och
nätverka med varann. Examen är viktigt – men det kommer era nätverk också att vara.
Ni har säkert hört gamla tanter och farbröder erinra sig om hur studietiden är den bästa tiden i livet.
Jag har fullt förtroende i att framtiden är lysande för er all, och att den bästa tiden i livet inte tar slut
vid utexamineringen. Men jag hoppas ni ändå tar vara på dessa spännande år ni just nu lever.

