
 

 

Rektor Mikko Hupas tal vid inskriptionen 7.9.2017 

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

vetenskapen – jag hälsar er alla varmt välkomna till Åbo Akademis inskriptionsfest.  

 

Distinguished guests, dear international colleagues and students, you are cordially welcome 

to the opening of the academic year 2017. 

 

Hundra är ett väldigt aktuellt tal just nu. Finland fyller hundra år i år och vi står på 

startbanan för Åbo Akademis hundraårsjubileum som firas 2018. Vårt jubileum blir 

en naturlig fortsättning på Stiftelsen för Åbo Akademis hundraårsjubileum, som 

också firas i år. Jubileum är mer än bara festligheter. De är lämpliga tillfällen att 

stanna upp och reflektera, dels över åren som gått, dels över nuläget och förstås är 

det också ett bra tillfälle att blicka framåt.  

 

Åbo Akademi är ett universitet med gott anseende i samhället. Det har vi fått 

uppleva under medelinsamlingskampanjen som inleddes i november 2014 och som 

avslutades i juni i år. Vi fick in 12,7 miljoner i donationer av företag, stiftelser och 

privatpersoner. Det här visar på ett förtroende för att Åbo Akademi klarar av att 

leverera högklassig forskning och utbildning, och ett förtroende för att Åbo 

Akademi kan göra skillnad i samhället. De största donationerna kom från företagen 

Kemira, Neste och Fortum, samt från Eschnerska stiftelsen och Svenska 

Kulturfonden. Många var också de privatpersoner som generöst deltog i 

insamlingen. Jag vill framföra mitt varmaste tack till precis varenda en som har 

deltagit i insamlingen. Varje donation, liten som stor, betyder mycket för oss.  

Vi vill värna om det förtroende som donatorerna har visat oss och kommer att 

använda medlen till åtgärder för att på längre sikt utveckla vår forskning och 

utbildning. Det är där kärnan ligger. Vi kommer att göra strategiska satsningar på 

digitalisering, internationalisering och överlag för att ytterliga stärka vårt 

universitets fokusområden.  

 

Openness, participation, courage, diversity and sustainability are the core values of Åbo 

Akademi University. These jointly approved values are one of the cornerstones of our 

university strategy.  

 

Right now, these words are more important than, maybe, ever before. In the middle of 

August, Turku and Finland were paralysed by an act of violence, which was committed in 

the Friday rush in the heart of our lovely city. Again, I want to expresses my deepest 



 

sympathies to the victims and their families. May those injured and their loved ones find the 

strength to recover and go on with their lives. 

For all of us the world looks a bit different now. In our minds there is a before, and an after 

the 18th of August 2017. Still, we must not let differences and fear build walls between us – 

let us instead stand up for diversity, openness and participation. Together we are strong, 

together we can go on trying to focus on the positive things of life. As a university we have 

an important social responsibility to educate, to spread knowledge and to stand up for an 

equal and diverse society. 

 

Tuition fees for non-EU/EEA students studying in programmes, where the language of 

instruction is English, were introduced by the Finnish government in 2017. As a result we 

are noticing a reduction in the number of applications, a change which was to be foreseen 

and is in line with our expectations. Nevertheless, we are happy to see that some of the 

Master's programmes – International Human Rights Law and Peace, Mediation and 

Conflict Research – have managed to keep the number of applicants on the same level as 

before.  

 

Our international students and researchers are a great resource to Åbo Akademi University. 

To ensure equal possibilities for good students from all over the world to study at Åbo 

Akademi University, we have therefore launched a scholarship programme for tuition fee-

paying students. Now – more than ever – it is up to us to invest in the quality of education, 

to enable our international students to make the most of their studies and their time at Åbo 

Akademi University.  

 

Just nu pågår också en diskussion om huruvida universiteten borde slopa sina 

inträdesprov. Man vill istället omforma studentexamen så att den kan ersätta 

inträdesprovet. Det här skulle innebära en stor förändring. Vi följer diskussionen 

och förutsätter att vår röst hörs när slutliga beslut i frågan ska fattas. Jag vill gärna 

påminna undervisnings- och kulturministeriet om att alla utbildningar inte är 

likadana och kan således inte dras över en kam. Vissa utbildningar kommer också 

framöver att kräva någon form av urvalsprov eller lämplighetsprövning.  

 

Åbo Akademi har antagit en aktiv roll i den positiva strukturförändring som just nu 

pågår i vår region – i Sydvästra Finland. Det går oväntat bra för regionens 

teknologiindustri, speciellt bil- och varvsindustrin, och efterfrågan på utbildad 

arbetskraft inom det här området har ökat markant. Ett universitetssamarbete, 

FITech-Turku, alltså Finnish Institute of Technology, har inletts med syfte att öka 

antalet högskoleutbildade inom den tekniska branschen och garantera att utbud och 

efterfrågan på högt utbildade inom den tekniska branschen möter varandra inom 

Sydvästra Finlands tillväxtområden. En viktig bit i samarbetet är att öka 

diplomingenjörsutbildningens dragningskraft och utexaminera fler 

diplomingenjörer – en utmaning som Åbo Akademi gärna antar.  

 



 

FITech-Turku är ett gott exempel på samverkan med samhället och olika företag. 

Samverkan är någonting som Åbo Akademi gärna satsar på. Universitetet ska ha en 

aktiv roll i samhället. För att stärka samverkan inom forskningen har Åbo Akademi 

tagit in i sin anställningsstruktur så kallade affilierade professorer (Professor of 

Practice), där personer med doktorsgrad, som har relevant arbetserfarenhet från 

näringslivet och intresse för att arbeta för Åbo Akademi, kan anslutas till 

universitetet som affilierad professor.  

 

En annan ny satsning med stark samhällskoppling gör vi i Vasa. Åbo Akademi 

ordnar en helt ny typ av språkbadslärarutbildning i egen regi med antagning till 

både språkbadsbarnträdgårds- och språkbadsklasslärarutbildning våren 2018. Den 

nya satsningen på språkbadsforskning och språkbadsutbildning vid fakulteten för 

pedagogik och välfärdsstudier passar bra in i vår minoritetsforskningsprofil. 

Samtidigt som utbildningen stöder och utvecklar det svenska i Finland, bidrar 

forskningen på ett internationellt plan till kunskaper och insikter om nationella 

minoritetsspråk. Dessutom kommer de studerande att i framtiden – som lärare på 

svenska i finskspråkiga skolor – att vara goda ambassadörer och brobyggare för ett 

två- och flerspråkigt Finland. Vasa stad är en mycket viktig samarbetspartner för 

Åbo Akademi i förverkligandet av språkbadsutbildningarna.  

 

Det är viktigt för Åbo Akademi att kunna erbjuda utbildning av god kvalitet. En 

god undervisning ställer höga krav på lärarna. Undervisningsmetoderna ska 

ständigt utvecklas, den nyaste forskningen ska implementeras i undervisningen och 

man får lägga sig själv som person i blöt för att upprätthålla energin och 

engagemanget i undervisningen.  

 

Idag kommer vi att ur Elfvings legat dela ut lärarpriset och pris till årets 

handledare. Det är ett litet tack för det värdefulla arbete som den undervisande 

personalen gör. De namnen ska jag inte avslöja ännu, men jag vill gärna 

uppmärksamma universitetslärare i organisation och ledning, Nina Kivinen, som i 

år tilldelades Finlands Ekonomers Undervisningspris. Det som gör priset särskilt 

värdefullt är att det är de studerande, i det här fallet Merkantila klubben, som har 

nominerat en av sina lärare för priset. Det är ju just de studerande som är den 

pålitligaste barometern när undervisningen utvärderas. Grattis Nina och tack för ett 

väl utfört arbete! 

 

När jag blickar in mot framtiden är samarbete ett ord som ständigt dyker upp. Åbo 

Akademi är ett litet universitet men som klarar sig bra tack vare ett gott samarbete 

med olika parter.  

 

Vår granne och goda vän Åbo universitet är en viktig samarbetspart på många 

fronter och jag är tacksam för att vårt samarbete löper så smidigt. En av våra 

senaste, mycket lyckade samarbetsformer gäller forskning. Vi har två gemensamma 

profileringsområden inom forskningen, där Finlands Akademi har beviljat 



 

finansiering, områdena är "Läkemedelsutveckling och diagnostik" och "Havet". Jag 

ser fram emot att vi tillsammans fortsätter stärka forskningen inom dessa områden, 

som en del av vårt goda samarbete.  

 

Idag vill jag också hälsa Yrkeshögskolan Novia välkommen till vårt campus. Novia 

har flyttat in på Henrikgatan och jag ser fram emot att utveckla vårt samarbete och 

synergier ytterligare. Jag hoppas ni ska trivas här bland oss.  

 

Åbo Akademi fortsätter att utveckla sin fastighetsstrategi, och planerna för den nya 

gemensamma byggnaden för naturvetenskaper och kemiteknik på Juslenia-

byggnadens tomt framskrider. Vi får se fram emot ett campusområde som 

småningom blir allt trevligare. Också Åbo stad har på lång sikt intressanta planer 

för utvecklingen av stadens centrum inklusive området runt domkyrkan och vårt 

campusområde. Jag uppskattar att vi får vara med i den visionära stadsplaneringen. 

Åbo är en studiestad och det är fint att staden aktivt uppmärksammar högskolorna 

och våra studerande.  

 

Avslutningsvis vill jag rikta ett särskilt välkommen till alla nya studerande vid Åbo 

Akademi. Ni har gjort ett bra val och tillsammans ska vi se till att er studietid blir en 

minnesvärd tid. Och alla tidigare studerande och personalen önskar jag välkommen 

tillbaka. Jag ser fram emot att dela det nya läsåret med er.  

 

Dear international colleagues, researchers, doctoral students and graduate students, I offer 

you all a warm welcome to Åbo Akademi University. 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. 


