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Den 1.1.2017 inleddes ett för finländska förhållanden unikt samarbete inom 

yrkeshögskolesektorn, då Yrkeshögskolan Novias och Vasa Yrkeshögskolas social- och 

hälsovårdsutbildningar flyttade in i en gemensam fastighet på Brändö, Vasa. Den 

gemensamma fastigheten gavs efter en namntävling namnet Alere, vilket är latin och betyder 

sköta, vårda. Namnet lämpar sig väl för de utbildningar som finns i fastigheten. 

Yrkeshögskolan Novia utbildar sjukskötare, hälsovårdare, barnmorskor, röntgenskötare, 

bioanalytiker, socionomer och estenomer och VAMK utbildar sjukskötare, hälsovårdare och 

socionomer inom social- och hälsovårdsområdet i Vasa. 

Alere erbjuder moderna utrymmen för en modern pedagogik 

Alere har planerats och utrustats med tanke på varierande undervisningsmetoder och 

användande av modern teknik. Den övergripande tanken med Alere är att samarbetet på sikt 

skall stärka yrkeshögskoleverksamheten i Vasa, verksamheten skall fungera på båda språken 

och att man skall samverka kring utrymmen och även i viss mån utbildning. Detta innebär i 

praktiken att alla undervisningsutrymmen, inventarier och allt undervisningsmaterial 

införskaffas och används tillsammans. Fördelningen av kostnaderna baseras på antal 

studerande. Fördelen med detta system är att såväl undervisningsutrymmen som utrustning 

används effektivt och utrustningsnivå i det kliniska träningscentret kan hållas på en god nivå 

då kostnaderna delas mellan högskolorna. 

Inom den examensgivande utbildningen ger den flerspråkiga miljön (svenska, finska, 

engelska) studerande möjligheter att utveckla sina språkkunskaper samtidigt som de utvecklar 

sina yrkesmässiga färdigheter. Planerad gemensam verksamhet är, praktiska övningar på flera 

språk, gemensamma kurser och expertföreläsningar samt projekt i samverkan med arbetsliv 

och tredje sektorn. Studerande ges även möjlighet att ta del av den andra yrkeshögskolans 

utbildningsutbud vilket breddar utbudet av valfria kurser och främjar genomströmningen. 
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Den fantastiska campusmiljö som byggts upp på Brändö och som förutom social- och 

hälsovårdsutbildningarna även omfattar YH Novias och Vamk:s utbildningar inom 

företagsekonomi och teknik, undervisnings- och forskningscentret Technobotnia, Vasa 

Universitet och vetenskapsbiblioteket Tritonia förväntas inspirera och leda till ett intensifierat 

undervisnings-, forsknings- och utvecklingssamarbete över språk- och branschgränser. 
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