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OBS!! FÖR PUBLICERING TIDIGAST 7.9.2016 KL. 16.00 
Rektor Mikko Hupas tal vid Åbo Akademis inskription den 7 
september 2016 

 

Fru kansler, herr stadsdirektör, bästa gästande rektorer, ärade idkare, 
gynnare och vänner av vetenskapen 

 

Åbo Akademi inleder idag sitt 98:nde läsår. Jag hälsar er alla varmt 
välkomna till vår inskriptionsfest år 2016. Distinguished guests, dear 
international colleagues and students, you are cordially welcome to the 
opening of the academic year 2016. 
 

Samarbete är a och o 
Åbo Akademi har de senaste åren genomgått många reformer med målet 
att stärka verksamheten. Jag är övertygad om att dagens organisation 
med fyra fakulteter och en gemensam administration är en 
välfungerande helhet. För att kunna möta den ekonomiska osäkerhet 
som präglar det finländska högskolesamfundet idag, med statens 
inbesparingskrav, är dock samarbete och samordning med andra 
högskolor a och o. Jag har i många sammanhang betonat vikten av vår 
nära relation med i synnerhet Åbo universitet och yrkeshögskolan 
Novia. 

Vi har kommit långt i planeringen av gemensamma naturvetenskapliga 
magisterutbildningar med Åbo universitet. På fastighetssidan har vi flera 
gemensamma projekt med grannuniversitetet. I dagarna flyttar våra 
geovetenskaper till gemensamma utrymmen i Geohuset (tidigare 
Chemicum). Ett stort tack till Stiftelsen för Åbo Akademi som renoverat 
huset till att återfå sin ståtliga fasad, och nya ändamålsenliga utrymmen. 
När det gäller Novia har vi redan fått till stånd en hel del administrativa 
samarbetsformer, under hösten intensifieras arbetet med planeringen av 
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utbildningssamarbete och också här fortskrider fastighetsprojekten. Vi 
har även omfattande samarbete med alla Åbohögskolor och Åbo stad. 
Ett färskt exempel på ett av många goda samarbeten i Åbo är Turku 
Future Technologies, ett forsknings-, utvecklings- och 
innovationsnätverk som ska göra det möjligt för företag inom 
teknologibranschen att dra nytta av toppkunnandet vid högskolorna. 
Enligt studentenkäter får Åbo höga vitsord som en trivsam studiestad, 
campusområdena ligger trevligt placerade mitt i staden och avstånden är 
korta. Det är dock mycket viktigt att utveckla vidare och presentera Åbo 
som en attraktiv studieort då vi mer och mer också konkurrerar om goda 
internationella studenter till våra internationella program. Här har 
Åbohögskolorna och staden en viktig gemensam uppgift.  

Osäkra prognoser 
Sommarens väder har varit omväxlande, sällan har man kunnat lita på 
väderprognoserna. Lika svårt har det varit att förutspå regeringens linje 
gällande universitetsfinansieringen. Vi har fått uppleva motstridig 
tolkning av konkurrenskraftsavtalet i relation till universiteten. Att man 
nu i budgetmanglingen beslutat om ytterligare nedskärningar, för 
universitetens del, står i strid med det faktum att universiteten inte hör 
till den offentliga sektorn.  

Osäkerheten gällande budgeten och den strategiska finansieringen gör 
det minst sagt utmanande att planera verksamheten.  

Det som dock har blivit klart är att staten och Undervisnings- och 
kulturministeriet i större omfattning vill styra universiteten via den 
strategiska finansieringen. Då konkurrensen om den statliga 
finansieringen ökar, är det klokt att stärka det nämnda samarbetet med 
våra närmaste grannuniversitet. Bra så, detta är en naturlig del av vår 
verksamhetsutveckling.  

Min åsikt är dock, att statens ökade styrning innebär en hel del extra 
arbete: mångfaldiga ansökningsrundor med detaljerade planer, möten 
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och lobbande.  Allt detta gynnar inte längre universitetens 
kärnverksamhet. Vi ska ha fokus på att öka våra intäkter genom 
framgångsrik forskning och attraktiva utbildningar. Vi har, i enlighet 
med vår strategi, klara mål för hur vi vill utveckla och stärka 
verksamheten. Jag nämner några exempel. Vi ska öka 
forskningsfinansieringen genom att rekrytera meriterade grant writers. 
Vi utvecklar lärandemiljön genom förnyande av undervisningsmetoder 
och med stöd av så kallade lärarteam. Vi stärker samverkan med 
samhället genom att starta ett program för affilierade professorer, 
experter från samhället eller industrin som knyts till akademin. Kursen 
är med andra ord klar, vi behöver inte detaljstyrning från statligt håll. 

Positiva förtecken 
När vi nu inleder ett nytt läsår tycker jag att det finns all orsak att blicka 
framåt och påminna oss om akademins styrkor. Vi har lyckats mycket 
väl i de två första omgångarna av Finlands Akademis finansiering för 
forskningsprofilering. Vi har kunnat rekrytera flera meriterade Tenure 
track-forskare och adjungerade professorer. Jag önskar er alla varmt 
välkomna att inleda läsåret med oss.  

Vi har uppnått framgångar både inom forskningsfinansieringen såväl 
som inom olika innovationstävlingar. För några veckor sedan vann 
professor Kim Wikströms laboratorium för industriell ekonomi en 
internationell startup-tävling i Turin. Teknologie studerande Henrik 
Öhman var på plats och pitchade affärsidén hur man kan utveckla 
logistiken för havstransporter. I somras blev det klart att tre projekt vid 
Åbo Akademi har gått vidare i Challenge Finland. Det innebär att de får 
finansiering av Tekes för att utveckla en forskningsplan som inkluderar 
samarbete med många företag. Dessa exempel är ett urval av 
framgångar, det finns många flera som kunde nämnas och som är värda 
beröm. Vi ska komma ihåg att se allt det positiva som sker i vår 
verksamhet. 
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Åbo Akademi förbereder för närvarande sitt 100-årsjubileum som firas 
om två år. Inför jubileet har vi lanserat en jubileumsinsamling till förmån 
för vår utbildning och forskning. Ett stort tack till alla som redan bidragit 
till insamlingen! Ännu återstår 10 månader av kampanjen då staten 
stöder varje donation med upp till tre euro för varje donerad euro. Vi 
hoppas att alla akademins vänner och alumner nu tar chansen att bidra 
till att stöda vår snart hundraåriga akademi! En särskild möjlighet ges 
ännu i kväll under Street festivalen då jag som rektor utmanar alla att 
delta i kampanjen – välkommen då att tillsammans fira och stöda Åbo 
Akademi. 

 

Vi stärker pedagogikutbildningen 
Styrelsens beslut att fortsätta planeringen av en koncentration av 
barnpedagogikutbildningen till Vasa har väckt en hel del diskussion. Det 
är förståeligt, det finns många intressen kring beslutet. Men 
styrelsebeslutet gällde först och främst att stärka akademins pedagogiska 
utbildning. Koncentrationen till Vasa kommer att frigöra resurser för 
pedagogiskt forsknings- och utvecklingsarbete, stärka undervisningen 
och forskningen, medföra synergieffekter med akademins andra 
lärarutbildningar, såsom specialpedagogiken och 
språkbadslärarutbildningen, samt erbjuda studerande större 
valmöjligheter. Dessutom kan samordningen mellan 
klasslärarutbildning, specialpedagogisk utbildning och 
barnträdgårdslärarutbildningen erbjuda klasslärare möjligheten att få 
dubbelbehörighet som barnträdgårdslärare. Hela Svenskfinlands 
daghem och skolor gynnas av denna förstärkta satsning på en gemensam 
högklassig pedagogikutbildning vid Åbo Akademi. 

Dear international colleagues, researchers, doctoral students and 
graduate students, I offer you all a warm welcome to Åbo Akademi 
University. 
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I hope you will find your stay here fruitful and inspiring for your work, 
studies as well as for your personal life. We will, on our part, do our best 
to make it both rewarding and memorable.  

Jag önskar alla studenter och anställda, samt ÅA-vänner en 
framgångsrik och produktiv höst. 	


