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Bästa minister, Ärade studenter, ordförande, inbjudna Arcadavänner, bästa kollegor. 
Det är för mig som rektor en stor glädje att idag få välkomna er till öppningen av 
läsåret 2021-22 och samtidigt avstampet på högskolans 25-årsjubileum.    
  

Honoured students, dear friends of Arcada, colleagues, it is a great privilege for me 
to wish you all welcome to the opening of the academic year 2021-22 and the start of 
the celebrations of Arcada’s 25-year anniversary.     
   

Kära nya studenter,    
 

Ni står inför ett nytt kapitel i ert liv – en tid som kommer att vara både rolig, 
utmanande och omvälvande. Er studietid och de människor ni möter här på vårt 
campus kommer att forma er på många sätt både som människor och som de 
blivande högutbildade experter ni utvecklas till. Just nu är dessutom en alldeles unik 
tid att inleda sina studier och ni har all orsak att känna er stolta över att ha tagit er så 
här långt.   
  

Under det senaste året har hela samhället fått tänka om. Vi har fått vänja 
oss vid restriktioner och en helt annorlunda vardag. Det är mycket som är nytt och 
under utveckling. Här på Arcada arbetar vi alla tillsammans, varje dag, för att 
skapa lösningar som bär oss in i framtiden – ett arbete och en gemenskap ni nu blir 
en del av och där ni ofta kommer att spela huvudrollen.  
   
Hos oss ställer vi ert lärande i centrum och därför kommer vi att utmana 
er, stöda er och jobba tillsammans med er, branschöverskridande, för att hitta och ta 
fram hållbara lösningar. Jag kan stolt säga att ni har gjort ett bra val i Arcada. Trots 
vår litenhet rymmer den här högskolan så mycket – här möts kulturer, 
forskningsområden, utbildningsinriktningar och språk – allt samsas under ett tak. 
Och det föder en unik miljö och samhörighet. Välkomna till Arcada!   
  

Let me take this opportunity to welcome all of you students joining Arcada from 
abroad. A few of you have arrived here on campus for the start of your studies, but 
we are still eagerly waiting for the rest of you to join us here in Helsinki. To you, I 
want to say - that although not physically in Finland yet - you are most definitely in 
our thoughts. And, I personally promise that we will do our utmost for your online 
studies to be as rewarding as possible. I look forward to meeting you all on 
campus as soon as possible. Let’s make this an exciting academic year when 
we celebrate Arcada’s 25th anniversary together and continue Arcada’s work 
on creating smart solutions for a rewarding life!   
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Bästa åhörare,    
 

I år firar Arcada 25 år. Höjdpunkterna under högskolans första kvartsekel har varit 
många och den gemensamma nämnaren har alltid varit framåtanda och kunskap. 
Jag ser därför med tillförsikt och iver fram emot att få vara med och skapa 
förutsättningar och framgång för de kommande 25 åren.   
  

Då stiftelsen Arcada grundades 1996 och fick ansvar för sammanlagt sex 
utbildningsområden, lade det grunden till ett betydande samarbete och 
kunskapsbygge på svenska i Helsingforsregionen. Genom den regelrätta fusionen 
av hela sex yrkesinstitut uppstod sedan Arcada – Nylands svenska yrkeshögskola. 
Den högskola vi idag får fira.  
  

Genom åren har Arcada som relativt liten högskola haft möjlighet att snabbt och 
flexibelt svara på nya utmaningar. Allt sedan vi fick vår permanenta koncession 1998 
har vi ofta legat i framkanten av utvecklingen och stått som en garant för högklassig 
utbildning och forskning på svenska i huvudstadsregionen.   
  

Redan i ett tidigt skede insåg man dock på Arcada att blicken måste vara stadigt fäst 
på det omgivande samhället – utan en förankring i samhällets behov förlorar 
högskolan sin relevans. På Arcada valde man också att höja ribban och som en 
av de första högskolorna i landet starta utbildningar på engelska. Högskolans 
dåvarande ledning, med rektor Henrik Wolff i spetsen, såg att internationaliseringen 
är en nyckel till att garantera kvaliteten i verksamheten. Något som är lika sant idag 
som då.   
  

Då Arcada 2004 fick flytta hit till det gemensamma nybyggda campuset 
cementerades också samhörigheten mellan de tidigare instituten och grunden till en 
tvärvetenskaplig gemenskap föddes. Jag kan idag inte nog understryka värdet av att 
vi kan och får jobba branschöverskridande och därmed dra nytta av varandras 
expertis.   
  

Då jag själv hade äran att ta över som rektor 2018 kom jag till en högskola som sjöd 
av liv, utvecklingsvilja och kunskapstörst. Det är genom åren många individuella 
insatser och personer som gett av sitt kunnande och sin tid för att lotsa högskolan till 
den punkten. Utan de insatser som Henrik Wolff gjorde som rektor tillsammans med 
högskolans ledningsgrupp och våra tidigare styrelseordföranden Gerhard Wendt, 
Patrick Enckell, Stig Gustavsson och Arne Wessberg skulle inte Arcada idag vara 
där vi är. Jag är väldigt stolt över att ha fått bygga vidare tillsammans med vår 
nuvarande styrelseordförande Marcus Rantala och en aktiv och engagerad operativ 
ledning.   
 

Kort och gott: Vi har en 25-årig stadig grund att stå på, ett klart uppdrag och en 
vision – med det i bakfickan är vår blick stadigt riktad framåt och mot framtiden. Idag 
firar vi en läsårsöppning, men i år firar vi också ett kvartsekel av gemenskap och 
kunskapsbygge.    
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Ladies and Gentlemen,    
 

Since its inception some 25 years ago, Arcada has been at the forefront both within 
teaching and research. As we today start the celebrations of our 25-year anniversary 
we continue to look to the future, eager to remain one step ahead. I’m proud to say 
that we are forerunners in the field of the responsible use of AI and use of 
simulations in our pedagogy. Just as we are aiming high in the field of technology-
assisted healthcare and circular economy. These areas also perfectly demonstrate 
the potential in collaboration across fields, fields of expertise that are all of key 
importance to society. It is at intersections such as these where I see the greatest 
potential to find solutions that we so sorely need to lead sustainable and rewarding 
lives.   
  

These areas that Arcada has chosen to focus on, and that we excel in, are all 
essential to the basic needs of every human being and to sustain society in 
the future. But we all need more than that. Society and reality are more than 
numbers and statistics, we need imagination, curiosity and humanity. In other 
words, we need each other and a sense of belonging or community. In addition to 
our expertise, I would thus like to add these qualities or elements to the very 
foundation of what we at Arcada believe in. This is where we have something to 
bring to the table as an educational provider and a research institute.   
 
 

Bästa åhörare,    
 

Vi lever i en vardag där ännu mycket dikteras av en pandemi, och vi 
står samtidigt inför en framtid som på många andra sätt är oviss och komplex. Det 
finns många samhällsutmaningar vi inte kan - eller som högskola - vill blunda för. Då 
avser jag inte enbart den klimatkris vi står inför, utan alla aspekter av ett hållbart 
samhälle och liv - allt från äldreomsorg och tekniska framsteg till kulturliv och 
ekonomi. Vilka utmaningar vi än talar om är jag ändå övertygad om 
att bildning, utbildning och vetenskaplig forskning utgör en central del av svaret.   
  

Som högskola är det Arcadas roll att verka i och för samhället – det är helt 
enkelt vårt existensberättigande. Allt viktigare har det därför blivit att aktivt främja 
ett kumulativt kunskapsbygge, där vi gör tidigare kunskap och data öppet 
tillgängliga som grund för framtida lösningar och insikter. Det var därför ett naturligt 
nästa steg då vi undertecknade deklarationen om öppen vetenskap och nu aktivt 
siktar mot att kunna utveckla vår verksamhet, våra miljöer och infrastruktur för att 
leva upp till vår ambition och samhällets behov.    
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Den teoretiska vetenskapen eller forskningen bidrar med nya kunskapsrön, 
insikter och teorier. Värdet av detta är enormt – men inte tillräckligt. De nya rönen 
och insikterna måste ytterligare översättas till tillämpningar och processer som ger 
svar på och lösningar till samhällets och hela världens utmaningar. Också för detta, 
för omsättningen i praktiken för tillämpningarna och de konkreta lösningarna behövs 
människor som drivkraft, miljöer där man kan testa och flexibelt omvärdera och en 
kontinuerlig dialog med det omgivande samhället. Det är här jag ser att Arcada som 
yrkeshögskola ska spela en avgörande roll. Vi ska ta fram och pröva ut hållbara, 
smarta innovationer på samhällets alla områden. Vi ska vara med och påverka vilka 
vägar utvecklingen tar.   
  

Dear friends of Arcada,    
 

We encourage our students and alumni alike to always remain curious. We remind 
them that the degrees we award are steppingstones and, in some cases, an 
important license to practice a profession. They are, however, never a license to stop 
asking questions and learning.   
  

Today we are facing change and development at an accelerating pace. So, the most 
important thing we as educators can do – besides challenge you cognitively and 
support your learning - is to instill a sense of professional pride and confidence that 
allows you to know when you need to learn more. Because believe me, the more you 
learn, the more you become aware of how much more there is to know!  
   

One of the societal challenges we face today is for experts to stay up to date and 
have relevant skills. This means that our role as an institution of higher education 
must evolve, constantly. We see a growing need for continuing education 
– with experts who need to enroll for a single course or a course package to brush 
up their skills or deepen their understanding of new phenomena.     
  

Looking to the future, this is a part of our activities that will become even more 
important. None of us are, however, blank canvases - we all carry skills, experience 
and knowledge with us. All of which is important for each individual and us 
as a  society to recognise. For this reason, we have recently, together with our local 
partners, launched a career centre that provides support for individuals who are 
looking for new career or educational opportunities, or additional competences to 
further their current career.    
  

This is something I’m extremely proud of, as Arcada is and will continue to be, a 
place where curious minds meet to create a better future. An institution you return to 
when it is time to take the next step in your career, gain new perspective or broaden 
your skills.    
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Bästa Arcada-vänner,     
 

Då jag idag blickar framåt mot vårt jubileumsår är jag mer övertygad än någonsin om 
att kontinuerligt kunskapsbygge och gemenskap - bildning - är något vi ska värna 
om. Efter att över ett år ha levt i ett slags bubbla ser jag att de här två elementen är 
avgörande för hållbara lösningar på sikt.   
  

Och vi behöver långsiktighet och ambition. Vi – och då avser jag högskolesektorn 
som helhet - behöver en stadig basfinansiering kopplat med tillräckligt stabila 
mål och resultatförväntningar. De tillsammans skulle trygga en grundnivå av 
förutsägbarhet. Den pågående samhällsdebatten om framtida forskningsfinansiering, 
eller den om ökade studentvolymer till högskolorna, påminner oss ändå om att det 
här inte är någon självklarhet. Högskolefältet är i kontinuerlig förändring 
och återhämtar sig i själva verket ännu från de nedskärningar som den förra 
regeringen gjorde – samtidigt som det tampas med de utmaningar 
finansieringsmodellens nollsummespel för med sig. En ekvation som innebär 
att samtidigt som vi samarbetar med våra yrkeshögskolekollegor konkurrerar vi 
med dem om varje statsfinansierad euro.   
  

För Arcadas del innebär det att vi hela tiden behöver 
söka fördelar i vår litenhet och noga väga varje satsning. För i likhet med de stora 
enheterna i landet behöver vi upprätthålla samma stödfunktioner och samma 
infra. Det gäller att vara noggrann i prioriteringarna och göra genomtänkta val. För 
samtidigt kan man inte förneka att både finansieringsmodell och samhällets och 
myndigheternas förväntningar bör utformas för att sporra högskolorna till att fortsatt 
bli bättre och hålla en toppnivå. Särskilt vad gäller kvalitet.   
   

Idag har vi kommit långt på Arcada. Vår forskning är ledande då man betraktar 
växelverkan med det omgivande samhället, vi har bland de högsta andelarna 
av både internationella studenter och personal bland yrkeshögskolorna i landet och 
samtliga utbildningar har en studieplan stadigt förankrad i FN:s 
hållbarhetsmål. Och listan kunde göras längre.  
    
Vi kan ändå inte vila på våra lagrar, liksom individer behöver vi som högskola hela 
tiden uppdatera oss och vår verksamhetsmiljö. För att fortsätta ligga och verka i 
framkanten så lanserar vi jubileumsåret till ära en medelinsamlingskampanj med 
målsättningen att förnya och modernisera vårt campus. Varför då modernisera ett 
campus som inte har mer än knappt 20 på nacken? Jo, våra miljöer för studenter 
och forskare behöver hänga med i den digitaliseringsutveckling som präglar också 
arbetslivet. VI vill kunna erbjuda utbildningar i framkanten, samarbetskontexter och 
forskningsdata för våra partner och därigenom kunna föra vårt kunnande och 
vår forskning ut i samhället. Därför har vi i år målet att utveckla och digitalisera våra 
labb- och inlärningsmiljöer. Kampanjen Arcada25 går under devisen ”Framtiden blir 
sällan som du tänkt dig. Den blir ofta bättre.” Jag vill passa på att inbjuda alla och en 
var att komma med och bygga en bättre framtid - en labb- och lärmiljö i taget.   
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Dear audience,     
 

“Tell me and I forget, teach me and I’ll remember, involve me and I learn.”   
This quote by Benjamin Franklin neatly sums up what we believe in here at Arcada. 
We work with a student-centered mindset. We are not merely looking to teach you, 
but engage you, and through that have you question served truths.    
  

On a larger scale the quote also defines Arcada’s role as a university of applied 
sciences. We want to involve both you students, the surrounding society and 
partners internationally to co-create a better future. We want to be challenged and 
challenge you back for us to create new knowledge together. Knowledge that is 
relevant today and for future generations to question and build on. At Arcada we 
want to continue to create concrete knowledge in an abstract world. With these 
words I want to invite you all to join in the celebrations!   
  

I hereby declare the academic year of 2021-22 and Arcada’s 25-year anniversary 
celebrations opened.    
  

Bästa minister, studenter, ordförande, ärade kollegor, vänner av Arcada härmed 
förklarar jag läsåret 2021-22 och Arcadas 25-års jubileumsår öppnat.    
  
  
 


