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Värderade Minister, Bästa lärare, övrig personal, studerande, inbjudna gäster.
Friends of Arcada!
Det gångna året och pandemin har lärt oss en hel del om samhället, om Arcada som
organisation, om varandra och om oss själva.
Som styrelseordförande för Högskolan är jag stolt och tillfreds med hur Arcada
lyckades svara på de snabba förändringarna och kraven som pandemin ställde på
vår organisation. På nolltid överfördes undervisningen till digital form, vi sökte nya
former för de viktiga mötena mellan lärare och studerande och mellan studerande
och studerande.
Jag vill rikta ett varmt tack till hela vår personal och till våra studerande för att ni
ansträngde er maximalt och fick vardagen att fungera. Jag vill också tacka vår rektor
Mona Forsskåhl som visade prov på verkligt ledarskap under det gångna året.
Många frågar om detta är det nya normala. På det vill jag svara som västnylänning
JO NEJ.
The pandemic took Arcada´s and our personal knowledge and interest in digital
solutions to a new higher level. And personally, I can honestly say that without the
pandemic Teams, Zoom and new ways to arrange seminars and discussions would
have still been question marks for me. Many organisations and persons have taken a
huge digital leap during the pandemic and this we should take all advantage from.
We can become more and more efficient and open thanks to all the digital solutions
that is within our reach. We also realize that digitalisation and AI is something
concerning all the sectors of our society and we need a comprehensive approach
towards it.
But at the same time, we have noticed that we are – humans – humans that need
contact, dialogue and interaction with each other. I have missed all the physical
meetings, I have missed all the receptions, that I previously did not prioritize, I have
missed the kisses on cheeks and hugs, the handshakes. I have missed you. And
also this is an important reminder of what is important for us.
Vårt samhälle behöver interaktion och fysisk kontakt mellan människor.
Beslutsmöten går väl att sköta på distans men innovationer, nyskapande och sociala
kontakter knyts också i framtiden främst genom mänskliga möten. Vi behöver
varandra. Vi är i grund och botten sociala djur där Teams och goda trådlösa
förbindelser inte kan ersätta allt det personliga.

Arcada går stärkt ur pandemin. Vi lyckades utexaminera ett rekordantal studerande,
hela 507 stycken under 2020, och responsen från våra studeranden har varit god.
Samtidigt vet vi att detta inte är hela sanningen. Alla har inte klarat av den nya
verkligheten. Speciellt tänker jag på alla nya studeranden som inte kom in i
studierna, som saknade det rika studentlivet och som blev ensamma i sina
studielyor.
Jag tänker också på vår fantastiska personal som utöver det egna jobbet fick sköta
en ny sorts logistik, med hemskola, avsaknaden av hobbyer och en grå zon mellan
jobb och fritid då allt skedde hemifrån. Många har klarat av det bra. En del sämre.
Arcadas prioritering under hösten är att säkerställa att både studerande och personal
mår bra, känner sig motiverade och ta hand om de som har det svårt.
Even though this year to a large extent has been crisis management and adopting to
new situations on short notice our long term work has continued with our newly
adopted strategy and curricula as our map and guideline. Our strategy and curricula
give us the tool for tomorrow and I am proud to say that we are on the right way.
We have identified global trends and challenges to which we want to be part of the
solution. - So that our students, with an degree from us, can successfully navigate on
the highly competitive global market.
One key element is sustainability and the fight against climate change. It affects us
all and we can, every one of us, make a difference. The record heat and extreme
weather phenomena that we saw this Summer is a reminder that climate change is
real and present around the whole globe. Therefore, we need improved technical
solutions and innovations that develop our systems towards carbon neutrality in e.g.
construction and housing, logistics, traffic and industry. The content of Arcada´s
engineering programmes have been modified to better respond to a growing need of
sustainable solutions. We are very satisfied that the Ministry of Education and
Culture believes in our new education profiles and have granted Arcada increased
number of study places.
The future is also international. For us its nothing new at all. We have always had a
global mindset and an international outlook, and today 15 % of our students have an
international background, one of the highest shares in Finland among higher
education institutions, something we are very proud of. And even though the
pandemic has changed the practical situation for many of our students arriving from
abroad, I can assure you, that Arcada will do its outmost to make the studies as
functioning as possible. I am personally glad that from our new international student
30 % are able to be here physically at Arcada and I hope the situation will improve
so that everyone that wants and can be present in Helsinki.
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Den finländska arbetsmarknaden blir allt mer internationell och konkurrensen om
kunnig arbetskraft ökar. Därför är det glädjande att ett lagförslag gällande
studerandes och forskare uppehållstillstånd är under arbete. Vi hoppas att
regeringen snabbt kan besluta om automatiskt uppehållstillstånd för alla de som
genomför sina studier i Finland och avlägger en examen här. Det är en viktig
investering i framtiden.
Arcada anser att alla har rätt till ett gott och innehållsrikt liv. Det är en del av ett
hållbart samhälle. Våra utbildningar svarar väl mot dessa krav och är i kärnan av
samhället och i människornas vardag. Pandemin har påmint oss hur mycket vi
behöver och saknar kulturen, hur viktigt det är med yrkeskunniga människor inom
social- och hälsovården och välfärdsbranschen och våra tradenomstuderanden
förstår och är redo att ta sig an den globala ekonomin och dess djupa
beroendeförhållande.
Vi vet också att karriärplanering och studiestigar inte alltid är självklara och lätta att
greppa. Därför är vi nöjda att vi tillsammans med Prakticum har kunnat lansera
Karriärcenter Arabia som genom coaching och individuellt stöd ska hjälpa alla de
som känner sig osäkra om sin framtid och riskerar att hamna utanför. Att vi fått
SIMHE-status, supporting immigrants in higher education in Finland – är också en
viktig och välkommen pusselbit till denna helhet. - Vi tror på ett fördomsfritt
samarbete mellan de olika stadierna och skolformerna, mellan kommuner, det
statliga, tredje sektorn och privata sektorn. Karriärcenter Arabia behöver ännu
ekonomiskt stöd för att faktiskt kunna svara på det stora behov som finns.
Att vi i år har en rekordstor forsknings- och projektportfölj är en klar framgång och
stärker också våra bachelor- och masterutbildningar, personalens kompetens och
Arcadas profil. Vi söker samarbete mellan våra olika institutioner och inriktningar för
att bäst kunna dra nytta av hela husets kompetens. Vi jobbar hårt för att kunna
omsätta projekten också i praktiken. Det kräver klara system som uppmuntrar och
möjliggör också forsknings- och projektarbeten.
Jag ser med tillförsikt på framtiden. Men vår bransch är inte statisk, vi måste hela
tiden bli bättre, säkra kvaliteten på alla områden, vara en god arbetsgivare och
studieplats och kunna erbjuda ett verkligt mervärde. Det ska vi leva upp till varje dag,
vecka och år. Då kan vi inte rulla tummarna utan ständigt vara i framkanten och
lägga agendan. Vi ska vara en pådrivare, inte en bisittare. Och det kan betyda
förändringar och nytänk, speciellt i en tid när ekonomin är utmanande och
finansieringen stram.
En special satsning som vi ska och måste genomföra är en modernisering av våra
studiemiljöer och labb så att de är moderna och lockande. Just studiemiljöerna är i
fokus när vi nu inleder vårt jubileumsår med en jubileumsinsamling. Jag hoppas och
tror att det finns många vänner av Arcada som ser det viktigt att vi i hjärtat av landets
huvudstad har en stark svenskspråkig och internationell Högskola som med kvalitet
och innovationer i fokus bidrar till en dynamisk arbetsmarknad och skapar mervärde.
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Ett spännande och intressant läsår och jubileumsår inleds i dag. I want to wish all
students, teachers, personnel and friends of Arcada an inspiring and fruitful year with
the focus of learning and knowledge and social interactions!

Yrkeshögskolan Arcada
www.arcada.fi

2021-09-02

