
Ärade minister, bästa deltagare i visionsverkstaden 

 

Samarbetet mellan Vasas högskolor syns på flera olika sätt. Som bäst 
färdigställs ett nytt forskningscenter Vaasa Energy Business Innovation 
Center, VEBIC intill Brändöbron. Därtill finns det redan befintliga 
samarbeten så som vetenskapsbiblioteket Tritonia, Alere – 
utbildningsenheten inom social- och hälsovård, designcentret Muova 
samt Vasa Universitets och Vasa Yrkeshögskolas gemensamma 
undervisning i tekniska ämnen som i höst inleddes. De nämnda är 
lysande exempel på hur man får ut mer av att dela på gemensamma 
resurser, och vi behöver fortsätta samarbeta och utvecklas i framtiden. 
 

Finlands högskolors struktur behöver förnyas, något som knappast 
 ingen motsätter sig. Strukturell utveckling och profilering skulle 
möjliggöra en mer effektiv verksamhet, något som tyvärr inte kommer 
ske över en natt, förändringar kräver tid och kommer inte vara möjliga 
om nedskärningar görs i samma takt som nu. Vi förväntar oss att 
makthavarna ger högskolorna de förutsättningar de behöver, och 
framförallt att de ger oss studerande arbetsro, så att högskolorna kan 
arbeta med sina uppställda mål. 
 

Hur kommer Vasas högskolor att se ut 2030 och hur kommer 
högskolorna se ut ur de studerandes synvinkel? Våra högskolor 
utexaminerar ett brett spektrum av framtida specialister och 
problemlösare. Och fastän det i Vasa inte finns starkt tvärvetenskapliga 
universitet eller högskolor, så har vi ändå väldigt goda förutsättningar att 
finnas bland de bästa i Finland inom undervisning och forskning. Vi har 
stark kunskap om företagsvärlden, om energibranschens innovativa och 
hållbara utveckling, om lösningar för social- och hälsovårdsbranschen 
och den kunskapen kan användas som grund för förnyande av den 
offentliga sektorn. Det är med den kunskapen vi bygger Vasas framtid! 
 

Dessa nämnda enheter skapar större helheter. Ett samarbete gällande 
undervisningen ger oss tvärvetenskap och äkta tvåspråkighet. En 
mångsidig utbildning skulle stärka och profilera oss studerande inför 
framtida krävande arbetsuppgifter. Men utbildningen måste inkluderas i 
näringslivet, i den offentliga sektorn och även i den tredje sektorn, för att 
främja kopplingen mellan studier och arbetsliv och samtidigt bidra till en 
kvalitativ sysselsättning. 
 

 



Vi högskolestuderande i Vasa har en klar vision: Forma Vasas 
högskoleutbildningsenhet till att bli en pioniär inom arbetslivsorientering 
och problemlösning. 
 

Tack! 


