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Högskolepolitiskt scenario att utveckla världens bästa högskoleväsende och dess inverkan på YH-sektorn 
(tolkning av Arenes RAKE-grupp)
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Samhällelig inverkan
• Balans mellan vetenskap, tillämpad forskning och nytt kunnande i 

landets olika delar

• Säkerställande av studievägar till högskolorna för yrkesinriktat 
kunnande

Högskolepolitisk inverkan
• Utveckling av internationellt konkurrenskraftigt högskolenätverk 

genom inbördes profilering och arbetsfördelning i högskolorna

• Stärkande av Professional Higher Education samt Science 
Education (skärpning av dualmodellen)

• Antalet högskolor är mindre än i nuläget. Lösningar för nya 
högskolehelheter har uppstått på de autonoma högskolornas 
egna premisser och genom arbetsfördelning och nya typer av 
samarbetsstrukturer

• Genom administrativt och pragmatiskt samarbete har 
kostnadseffektiviteten och resursanvändningen förbättrats

Region- och näringspolitisk inverkan
• Säkerställande av förutsättningar för regional livskraft och jämlikhet

• Högskolorna tryggar möjligheterna för livslångt lärande (bl.a. HYH)

Inverkan på yrkeshögskolorna
• Genuin möjlighet att profilera sig, nätverka och utvecklas till 

internationella högskoleaktörer

• Genom samarbete och arbetsfördelning hittar högskolorna en egen 
viktig och profilerad roll som en del av högskoleväsendet

Högskolepolitikens inriktning som värdering 
 

Utveckling av världens bästa 
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• Finlands konkurrenskraft kräver ett starkt högskoleväsende i världsklass: yrkeshögskolorna är en väsentlig del 
av det. 

• Yrkeshögskolorna är attraktiva, proaktiva och kostnadseffektiva producenter av kunnande och forskning.

• Yrkeshögskolornas verksamhet är dynamisk. Ett exempel på det är bland annat yrkeshögskolornas strategiska 
insatsområden som svarar på arbetslivets utmaningar och bygger på många slags företeelser.

• De finländska yrkeshögskolorna är internationellt intressanta som producenter av högskolekompetens både 
för Bachelor- och Masterexamen. Den yrkesinriktade lärarutbildningen på högskolenivå intresserar i synnerhet 
växande ekonomier vad gäller utbildningexporten.

• En yrkeshögskoleexamen ger ett yrke och sådant kunnande som ger arbete. 

• Yrkeshögskolorna har utvecklat ett mångsidigt kunnande inom forsknings-, utvecklings- och 
innovationsverksamheten. Det är en viktig del av forsknings- och innovationssystemet i Finland. 

• Samarbetet med företag och arbetslivet är en etablerad del av yrkeshögskolornas verksamhetskultur. 
Yrkeshögskolorna har utvecklat mångsidiga verksamhetsmodeller för forsknings-, utvecklings- och 
innovationsverksamhet, med vilka man har skapat ett tätare samarbete med högskolorna samt arbets- och 
näringslivet.

• Yrkeshögskolornas val av insatsområden är starkt kopplade till regionala och nationella strategier. De är 
inriktade på samhälleliga, nationella och internationella utmaningar och möjligheter. 

• Yrkeshögskolornas mål är att utveckla ömsesidigt samarbete för att få starkare kompetenskoncentration och 
kunna svara på kompetensbehovet. 

• Yrkeshögskolornas olika sätt att förverkliga detta möjliggör effektivt utnyttjande av resurser och möter de 
studerandes behov på ett flexibelt sätt.

• Yrkeshögskolorna har koncentrerat sina funktioner och strukturer. Nätverket har efter 2004 komprimerats från 
totalt 85 avdelningar till 54. Högskolenätverket är fortsättningsvis omfattande trots det.

• Högskolornas samarbete har gått framåt, men i verksamheten och i olika sektorer finns det fortfarande tydliga 
utvecklingsbehov.
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Starka och effektiva 
högskolor 



Centrala rekommendationer 
för att utveckla världens bästa 
högskoleväsende

• Som vision för högskolepolitiken rekommenderar Arene att man ska utveckla världens bästa högskoleväsende 
i Finland. I ett läge där det ska göras inbesparingar i utbildningen måste de högskolepolitiska aktörerna 
kunna ta ställning till och definiera en högskolepolitisk vision för framtiden som sträcker sig längre än 
regeringsprogrammet. Ett högskoleväsende i världsklass behöver funktionella och ekonomiska ramar och 
resurser som kan förutses. (Statsrådet, de politiska partierna, UKM) 

• Högskolornas arbetsfördelning måste göras tydligare och den strukturella reformen måste fortsätta för att 
Finland ska få en effektiv högskolehelhet som är omfattande, bygger på diversitet och har förmåga att förnya 
sig. (Statsrådet, UKM, yrkeshögskolorna, universiteten)

• I visionen om ett högskoleväsende i världsklass är antalet högskolor mindre än i nuläget. Lösningar för nya 
högskolehelheter har uppstått på de autonoma högskolornas egna premisser och genom arbetsfördelning och 
nya typer av samarbetsstrukturer. (UKM, yrkeshögskolorna, universiteten)

• För att bygga ett högskoleväsende i världsklass krävs parlamentarisk beredning på bred bas. Aktiv utveckling 
av högskolestrukturerna ska vid behov stödjas genom lagstiftningsändringar som möjliggör samarbete. 
(Statsrådet, UKM)

• I reformen av högskolornas strukturer består lösningarna inte enbart av högskolefusioner och högskolornas 
antal. Det behövs högklassig och modig regional rannsakning som leder till att uppgifter kan överföras från en 
högskolesektor till en annan. Förändringen drivs av kvalitet och utvecklingspotential, inte det förgångna. Det är 
skäl att även i fortsättningen bevara de autonoma högskolornas styrning och tilldelning av resurser på nationell 
nivå. (Statsrådet, UKM) 

• Yrkeshögskolornas officiella namn på engelska ska fastställas som University of Applied Sciences. Polytechnic 
som nu används i ministeriets officiella information beskriver inte yrkeshögskolornas kunnande och roll, vilket 
skapar en oklar bild av det finländska utbildningssystemet i den internationella kommunikationen. (UKM) 

Arene presenterar följande rekommendationer 
och de instanser som ansvarar för dem
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Högskolepolitiken



Högskolorna

• Yrkeshögskolor främjar arbetsfördelning och samarbete på riksnivå med målsättningen att få starkare och mer 
profilerade kompetenskoncentrationer än i nuläget samt att svara på kompetensbehovet. Med hjälp av nätverk 
kan man till exempel gemensamt ordna en specialiserad högskoleutbildning med nationellt utbildningsansvar. 
(Yrkeshögskolorna, universiteten, forskningsanstalterna)

• Yrkeshögskolorna måste synliggöra sitt kunnande och utveckla innovativa verksamhetsmodeller 
för sina grundläggande uppgifter, till exempel stark koppling till utbildningen på andra stadiet samt 
innovationsverksamhet som främjar företagsamhet. (Yrkeshögskolorna)

• Yrkeshögskolornas FUI-infrastruktur och inlärningsmiljöer samt digitala utveckling ger en bra och 
bredare grund som mångsidiga innovationsnätverk kan utnyttja. (Yrkeshögskolorna, universiteten, 
utbildningsorganisationerna på andra stadiet)

• Det föränderliga arbetslivet kräver branschövergripande kunnande. Yrkeshögskolorna måste modigt utnyttja 
utbildningsansvaret för att förnya utbildningsinnehållet och forskningen, till exempel genom att profilera sig 
enligt sina insatsområden. Yrkeshögskolorna måste även utnyttja samarbete inom internationaliseringen och 
utbildningskommunikationen. (Yrkeshögskolorna)

• Man måste vara modigare och flexiblare med att öppna olika vägar till högskolestudierna både för finländska 
och internationella studerande. (Högskolorna, andra stadiet, UKM)
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Arbets- och näringslivet

• I synnerhet inom innovationsverksamheten måste man hitta ny drivkraft och nya verksamhetsmodeller 
för samarbetet mellan arbets- och näringslivet och högskolorna, såsom innovationssedeln för små och 
medelstora företag. (TEM, UKM, yrkeshögskolorna, universiteten)

• Samarbetet med företag och arbetslivet har blivit yrkeshögskolornas styrka och en del av 
verksamhetskulturen. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt att identifiera och förutse kompetensbehov 
på kort och lång sikt. Man måste stärka detta tillvägagångssätt och sättet man utnyttjar det på ytterligare, i 
synnerhet vad gäller små och medelstora företag. (Yrkeshögskolorna, arbetslivet)

• De högre yrkeshögskoleexamina har utvecklats till utbildningsinnovationer som främjar arbetslivets kunnande. 
Deras roll måste stärkas i den nationella helheten för magisterutbildningen, i synnerhet för att stärka hög 
kompetens hos den vuxna befolkningen. Beteckningarna på de högre yrkeshögskoleexamina är inkonsekventa 
och arbets- och näringslivet upplever att de är otydliga, i synnerhet när det gäller branschövergripande 
examina. Examensbeteckningen borde standardiseras till magister (YH). (UKM, de politiska partierna, 
yrkeshögskolorna) 

• Yrkeshögskolorna måste involveras som branschövergripande utvecklingssamarbetspartner i SOTE-reformen 
samt vara med och genomföra den kommande SOTE-servicestrukturen inom såväl utbildningen som FUI-
verksamheten. (Statsrådet, SHM, landskapen, yrkeshögskolorna, arbetslivet)

• Yrkeshögskolornas roll som regionala utvecklare av internationella kompetenskoncentrationer ska stärkas. 
(UKM, yrkeshögskolorna, universiteten)



Riktlinjerna för högskolepolitiken är nära förknippade 
med de utvecklingstrender och visioner som förut-
spåtts för Finland åren 2020–2025. Behovet av högre 
kompetens har identifierats och erkänts i och med 
den strukturella förändringen av arbets- och närings-
livet. Samtidigt har Finland skurit ner på bland annat 
yrkeshögskoleutbildningen med över 120 miljoner 
euro under de senaste sex åren. De större nedskär-
ningarna inom universitetssektorn inleddes 2015. Den 
offentliga och privata finansieringen till forsknings-, 
utvecklings- och innovationsverksamheten har också 
minskat. När de resurser som dimensionerar verk-
samheten minskar märkbart är den sämsta lösningen 
att ta till osthyvelsprincipen. En verksamhetsmodell 
som går ut på inbesparingar enligt osthyvelsprinci-
pen skapar inte en hållbar grund för strategiska val 
inom högskolepolitiken. Den kvalitativa nivån på vårt 

Högskolepolitiken och 
förnyandet av högskolorna

kunnande får inte sjunka, utan högskolorna måste 
kunna förnya sig och bygga upp ett starkt expertkun-
nande. Det behövs en stark nationell vision för den 
finländska högskolehelheten för att Finland ska kunna 
bevara och stärka sitt nationella kunnande och även i 
fortsättningen ha framgång i konkurrensen med inter-
nationella högskolor. 

De strategiska valen är viktiga för utvecklingen av 
det nationella kunnandet och för den högskolepolitis-
ka visionen. Yrkeshögskolorna har huvudsakligen defi-
nierat sina egna strategiska insatsområden utgående 
från företeelser för att försöka svara på aktuella och 
framtida samhällsutmaningar samt på utvecklingen 
av arbetslivet och kunnandet. Yrkeshögskolorna pro-
filerar sina egna styrkor enligt de regionala behoven, 
strategier och arbetsfördelningen i samhället. 
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Yrkeshögskolorna svarar i stor utsträckning på olika be-
hov. En del av de insatsområden som presenteras på 
bild 1 bygger på pågående strategiarbete och namnen 
på dem kan komma att preciseras. Det finns en stark 
koppling till arbets- och näringslivet på insatsområde-
na. Många insatsområden visar yrkeshögskolornas 
reaktioner och framförhållning vad gäller förändringar 
och behov i verksamhetsmiljön samt nya företeelser. 
Å andra sidan är många drag, såsom stärkande av 
internationaliseringen, en del av all verksamhet och 

de uppfattas inte som profiler eller insatsområden på 
samma sätt som de företeelsebaserade insatsom-
rådena. Det finns mer information om företeelseba-
serad och yrkeshögskolespecifik profilering i rappor-
ten: http://www.arene.fi/fi/ammattikorkeakoulut/
vaikuttavuus/rake-selvitys.

Bild 1 Yrkeshögskolornas strategibaserade insatsområden/styrkeområden. 
Källa: Arenes enkäter till yrkeshögskolorna. Situationen i januari 2016.

Uleåborg YH: Framtidens hälsa och välfärd, Energi,
naturresurser och miljö, Intelligent inlärning,
Innovativa produkter och tjänster, Företagande och
ny affärsverksamhet

Lapplands YH: Servicenäring och företagande,
Främjande av intelligent använding av naturresurser,
Behärskande av avstånd, Säkerhetskompetens,
Artistiskt samarbete och nordlig gränskompetens

YH i Kajana: Intelligenta lösningar: (intelligent)
Hemvård, (intelligenta) Upplevelserika aktiviteter,
(intelligent) Näringspotential, (intelligenta)
Produktionssystem, (intelligenta) Spel- och
mätningsapplikationer

Karelia: Förnybara välfärdstjänster, Hållbara
energilösningar och material

Saimia: Innovativ affärsverksamhet, Tillväxt och
internationalisering av små och medelstoraföretag,
Kundcentrerade social- och hälsovårdstjänster

Savonia: Nyskapande maskin- och energiindustri,
Vattensäkerhet, Ansvarsfull matproduktion,
Tillämpad välfärdsteknologi 

St Michels YH: Hållbart välmående, skog, miljö
och energi, digital ekonomi

Lahtis YH: Välmående och förnybar tillväxt,
Intelligent industri, Livskraftig miljö, Formgivning

Vasa YH: Näringskompetens för exportindustrin,
Intelligenta maskiner, apparater och system inom
elteknik, Främjande av befolkningens hälsa och
välfärd 

Seinäjoki YH: Matlösningar, Intelligenta och
energieffektiva system, Deltagande välfärdstjänster,
Företagande och tillväxt

Jyväskylä YH: Utbildningskompetens och -näring,
Bioekonomi, Tillämpad cybersäkerhet,
Branschövergripande rehabilitering 

Tammerfors YH: Företagande och ny
affärsverksamhet, Intelligenta maskiner och
apparater, Nya verksamhets-modeller för social- och
hälsovårdstjänster, Energieffektiva och hälsosamma
byggnader, Pedagogisk FUI

Satakunta YH: Tjänster för äldre. Sjöfart.
Automation och Industri 4.0

Centria: Branschövergripande service- och
näringskunnande, Utveckling av industriprocesser
och produktionsteknologi, Informationsnätverk och
tillhörande innehållsproduktion

Tavastlands YH: Tunnplåtskunnande, Bioekonomi,
Intelligenta tjänster, Yrkesinriktad kompetens

HAAGA-HELIA:
Service, Försäljning,
Företagande

Laurea: Servicenäring, Hälsa och samhällelig enhet,
Enad framtid

Humak: Samfund och integrationskunnande, Ungdomsarbete och
handledningskunnande, Tolkning och kommunikationsexpertis,
Produktion och kulturförmedling

Kymmendalens YH: Hållbart välmående, Skog,
energi och miljö, Logistik och sjöfart, Digital
ekonomi

Diak YH: Hållbart välmående och
hälsa, tolkning, kyrkoyrken, invandring och
mångkulturalism

Metropolia: Cleantech och bioekonomi, Välmående och
rehabilitering, Kreativ ekonomi och stadskultur, Hälsosamt
byggande, Intelligent teknologi

Novia: Äldres hälsa och livsvillkor, Hållbar
energiteknik, Naturresursförvaltning,
Fartygssimulation, Kultur och entreprenörskap

Arcada: Nordiskt samarbete, Hälsofrämjande och patientsäkerhet,
Funktionellamaterial för smarta lösningar, Informationsanalys
(Big Data), Berättelsekultur

Åbo YH: Utveckling av välmående, Framtidens
tekniska innovationshögskola,
Innovationspedagogik 

Polisyrkeshögskolan: Den inre säkerheten 



Bild 2 Högskolepolitiska scenarier och deras inverkan på YH-sektorn 
(tolkning av Arenes RAKE-grupp).

Om den utveckling vi har nu fortsätter skulle det helt 
enkelt leda till en jämn nedskärning av all verksamhet, 
vilket skulle leda till att konkurrensen om resurserna 
skulle tätna och nästan alla funktioner skulle bli li-
dande. Scenariot med ett universitet i världsklass 
skulle leda till en kraftig utgallring av högskolorna och 
verksamheterna skulle koncentreras till vetenskaps-
universitet på toppnivå som verkar i tillväxtcentra. 
Även om verksamheten vid de högskoleenheter som 
valts ut som toppenheter skulle utvecklas, skulle 

det ändå mycket snabbt leda till att kunnandet och 
utbildningsnivån skulle falna på de områden som 
skärs ner. Världens bästa högskoleväsende skulle 
däremot kunna uppnå samma resultat genom att 
bevara effektivare verksamhet och ett omfattande 
högskolenätverk, men vidareutveckla ett starkt profi-
lerat högskoleväsende som bedriver samarbete. Det 
här kräver att man gör val, men tack vare dem skulle 
nedskärningarna inte drabba all verksamhet.
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Den strukturella utvecklingen av högskolorna och 
yrkeshögskolenätverket har här återspeglat fram-
tidsscenarier som olika utbildningspolitiska val kan 
leda till. RAKE-gruppen har skissat upp tre möjliga 
riktningar för högskolepolitiken (Bild 2). I bakgrun-
den finns de befintliga utvecklingskostnaderna och 

förändringstrycket. I det politiska beslutsfattandet 
finns det just nu en stark diskurs om sparande och 
effektivisering, så arbetsgruppen utgick från nedskär-
ningar och strukturell utveckling när man närmade sig 
visionerna. Bakom visionerna ligger också en tydlig 
värderingsfråga om vad man slutligen vill och vilka 
nationella lösningar man eftersträvar. De alternativa 
scenarierna och riktningarna är a) att utveckla ett uni-
versitet i världsklass genom stark koncentrationspo-
litik, b) att bevara den nuvarande situationen genom 
att fortsätta nuvarande utveckling samt c) att skapa 
världens bästa högskoleväsende.

Vilken slags verksamhetsmiljö 
bygger vi högskoleutbildningen i? 
Och vad vill vi uppnå med den?

• Högskoleutbildningen 
koncentreras till några (3–5) 
tillväxtcentra

• Radikal minskning av antalet 
högskolor

• Inverkan?

• Osthyvling är ohållbart

• Inbördes konkurrens

• Fusion inom och mellan 
sektorerna

• Inverkan?

• Omfattande, profilerat 
och samarbetande 
högskolenätverk

• Inverkan?

Högskolepolitikens inriktning som värdering 

Ned-
skärningar 

RAKE-
tyngdpunkter

Ett universitet
i världsklass

Världens bästa
högskoleväsendeNuläget



Bild 3 Högskolepolitiskt scenario där nuläget inom högskolepolitiken upprätthålls och 
dess inverkan på YH-sektorn (tolkning av Arenes RAKE-grupp).

Upprätthållande av nuläget

Om högskolepolitiken har som riktning och scenario 
att upprätthålla det nuvarande tillståndet innebär det 
för yrkeshögskolorna och som vi ser det även för uni-
versiteten en spiral av utarmning av utvecklingen, där 
evolutionen, inklusive finansieringsmodellen, gallrar 
bort de svagaste högskolorna (Bild 3). Tidsbilden är en 
överlevnadskamp där riktig förnyelse och utveckling 
av högskoleutbildningen har hamnat i bakgrunden. 
Högskolornas samarbete förverkligas utgående från 
olika ägares och områdens intressen, där det är möj-
ligt och rentav troligt att dualmodellen utvecklas okon-
trollerat. Eftersom yrkeshögskolornas verksamhet 
redan har effektiverats märkbart under de senaste 
åren ställer man sig ofrånkomligen frågan hur mycket 

verksamheten kan effektiveras genom osthyvels-
principen utan att utbildningen och därigenom kun-
nandet blir lidande. Detta leder ofrånkomligen till en 
spiral av utarmning, när överlevnadskampen berövar 
högskolorna på möjligheter och resurser till genuin 
utveckling. De negativa effekterna av det skulle också 
märkas på högskolornas inverkan på samhället. 
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Samhällelig inverkan

• Kunnandet splittras fortsättningsvis 

Högskolepolitisk inverkan

• Ofantlig högskolepolitik och okontrollerad utveckling av 
dualmodellen

• Allmän förtroendebrist och hårdare konkurrens 

Region- och näringspolitisk inverkan

• De lagstadgade grunduppgifternas inflytande och kvalitet 
försämras 

Inverkan på yrkeshögskolorna

• Spiral av utarmning av utvecklingen

• Evolutionen gallrar bort de svagaste högskolorna

• Överlevnadskamp vs. genuin utveckling

Högskolepolitikens inriktning som värdering 
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Utveckling av ett universitet i världsklass

Bild 3 Högskolepolitiskt scenario där ett universitet i världsklass utvecklas och 
dess inverkan på YH-sektorn (tolkning av Arenes RAKE-grupp). 

Utvecklingen av ett universitet i världsklass som 
Finlands framtida värdering och inriktning skulle för-
modligen innebära att yrkeshögskolornas roll skulle 
omdefinieras exempelvis enligt den så kallade dans-
ka modellen (Bild 3). Yrkeshögskoleexamina skulle 
sannolikt till vissa delar förbli på Bachelor-nivå, som 
högskoleexamina. Det skulle också kunna bli tal om 
att förkorta studietiderna samt om att ta bort de högre 
yrkeshögskoleexamina som utbildningsmodeller på 
masternivå ur utbildningssystemet. I det här scenariot 
skulle en stark värdering vara att stärka Finlands nivå 
inom vetenskap och forskning, vilket skulle leda till att 
högskoleutbildningens tillgänglighet skulle försämras 
ur regionernas och de studerandes perspektiv. Förr 

eller senare skulle även dualmodellen monteras ner 
och yrkeshögskolorna skulle fungera som läroanstal-
ter av typen University-college, vars huvuduppgift 
skulle vara utbildning på kandidatnivå som matar in 
studerande i universitetens magisterprogram. Även 
yrkeshögskolornas FUI-verksamhet skulle sannolikt 
köras ner med tiden för att den inte ska konkurrera 
med universiteten om forskningsbidragen. Det skulle 
däremot kräva mycket kunnande och resurser från 
det regionala arbetslivssamarbetet och utvecklingen. 
Utmaningen med att utveckla världens bästa univer-
sitet skulle vara att svara på de regionala och natio-
nella utbildningsbehoven samt höja befolkningens 
utbildningsnivå.
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Samhällelig inverkan

• Tryggande av en framtid för vetenskapen i Finland 

Högskolepolitisk inverkan

• Högskoleutbildningen koncentreras till en universitetskoncern 
som verkar i 3–5 tillväxtcentra

• Upplösning av dualmodellen 

Region- och näringspolitisk inverkan

• Betydande ökning av regionernas ojämställdhet

• Försämrad förmåga att svara på nationella kompetensbehov inom 
arbetslivet 

Inverkan på yrkeshögskolorna

• Ny roll som University College-aktörer

• FUI-verksamheten övergår till universiteten och 
Masterutbildningen upphör

Högskolepolitikens inriktning som värdering 

Utveckling av ett universitet i världsklass
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Utveckling av 
världens bästa 
högskoleväsende
Scenariot där man utvecklar världens bästa högsko-
leväsende skulle innebära balans för samhället och 
Finland på en vetenskaplig nivå samt stärka ny kun-
skap och nytt kunnande (Bild 4). Den bästa praxisen i 
dualmodellen, såsom särskilt kunnande (Professional 
Higher Education och Science Education), hållbarare 
arbetsfördelning högskolorna emellan och flexibel 
sammankoppling av kunnande i den högre utbildning-
en skulle införas effektivare än i nuläget. Helhetsbilden 
för den nationella utbildningen och livslångt lärande 
har synliggjort en referensram för internationella 
samarbetspartner bland annat vad gäller kunnande 
och examina. För yrkeshögskolorna innebär scenariot 
en genuin möjlighet att utvecklas och rentav ta emot 
nytt utbildningsansvar som bygger på yrkesinriktad 
högskoleutbildning. Nationellt skulle verksamheten 
eventuellt i något skede styras av en enhetlig hög-
skolelagstiftning som skulle göra det möjligt med ett 
annat slags kunnande och profilering av högskolorna 
enligt deras strategier med beaktande av regionala, 
nationella och internationella kompetensbehov. 

I visionen världens bästa högskoleväsende 
skulle högskolornas antal vara mindre än i nuläget. 
Lösningar för nya högskolehelheter har uppstått på de 
autonoma högskolornas egna premisser och genom 
arbetsfördelning och nya typer av samarbetsstruktu-
rer. De strukturella reformerna har medfört genuin 
effektivitet och vidsträckthet, och har genererat en ny 
typ av kompetenskoncentrationer, som tack vare digi-
tala lösningar inte bara är fasta centrum i de regionala 
strukturerna utan effektivt betjänar branschspecifik 
utveckling inom olika områden genom att dra nytta av 
högskolornas och forskningsanstalternas kunnande.

Det skulle uppstå många högskolor i Finland 
med väldigt olika verksamhetsprofiler och av olika 
storlekar, vars arbetsfördelning och samarbete skul-
le vara märkbart mer utvecklat jämfört med i dag. 
Arbetsfördelningen gäller inte bara administrationen, 
utan utgångspunkten är högklassig verksamhet som 
utvecklar kunnandet. Arbetsfördelningen måste 
också göras bättre genom en finansieringsmodell. 

Yrkeshögskolornas högre yh-examina har utvecklats 
till en flexibel och effektiv form av högskoleutbildning 
som förnyar kunnandet i arbetslivet och förverkligar 
livslångt lärande. Yrkeshögskolornas FUI-verksamhet 
har blivit effektivare och fått ökad volym, i synnerhet 
i riktning mot små och medelstora företag genom att 
utveckla flexibla verksamhetmodeller, exempelvis inn-
ovationssedeln. Yrkeshögskolornas FUI-verksamhets 
uppgift är också att förutse förändring i arbetslivsba-
serad expertkompetens och förnya högskoleutbild-
ningen, vilket stöder arbetsfördelningen. Många hög-
skolor har ackrediteringar för internationell utbildning 
samt kvalitetsstämplar.

Det väsentliga i visionen med världens bästa 
högskoleväsende är att det inte utesluter utveckling-
en av spetsvetenskap, medan utvecklingen av ett 
universitet i världsklass i regel utesluter utvecklingen 
av världens bästa högskoleväsende. I världens bästa 
högskoleväsende kan de autonoma högskolorna ut-
veckla arbetsfördelningen inom sina egna ansvarsom-
råden genom att också utnyttja samarbetsstrukturer 
och respektera livslångt lärande. Yrkeshögskolorna 
är jämställda – equal but different – högskolor i den 
här helheten, som erbjuder högskolekunnande både 
på bachelor- och masternivå, och utför effektivt forsk-
nings-, utvecklings- och innovationsarbete. Vuxna som 
utexamineras med högre yrkeshögskoleexamina som 
bygger på utveckling av arbets- och näringslivet hittar 
också en fortsatt kanal för kompetensutveckling. De 
olika samarbetsmodellerna och profilerna inom dok-
torsutbildningen har också fått uppmuntran från inter-
nationella nätverk och verksamhetsmodeller. Genom 
bra samarbete och arbetsfördelning inom forskningen 
kan man sammanställa högskolornas resurser för 
FUI-verksamhet och kunnande för att använda dem 
på bästa sätt.
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Bild 4 Högskolepolitiskt scenario att utveckla världens bästa högskoleväsende och 
dess inverkan på YH-sektorn (tolkning av Arenes RAKE-grupp).
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Samhällelig inverkan
• Balans mellan vetenskap, tillämpad forskning och nytt kunnande i 

landets olika delar

• Säkerställande av studievägar till högskolorna för yrkesinriktat 
kunnande

Högskolepolitisk inverkan
• Utveckling av internationellt konkurrenskraftigt högskolenätverk 

genom inbördes profilering och arbetsfördelning i högskolorna

• Stärkande av Professional Higher Education samt Science 
Education (skärpning av dualmodellen)

• Antalet högskolor är mindre än i nuläget. Lösningar för nya 
högskolehelheter har uppstått på de autonoma högskolornas 
egna premisser och genom arbetsfördelning och nya typer av 
samarbetsstrukturer

• Genom administrativt och pragmatiskt samarbete har 
kostnadseffektiviteten och resursanvändningen förbättrats

Region- och näringspolitisk inverkan
• Säkerställande av förutsättningar för regional livskraft och jämlikhet

• Högskolorna tryggar möjligheterna för livslångt lärande (bl.a. HYH)

Inverkan på yrkeshögskolorna
• Genuin möjlighet att profilera sig, nätverka och utvecklas till 

internationella högskoleaktörer

• Genom samarbete och arbetsfördelning hittar högskolorna en egen 
viktig och profilerad roll som en del av högskoleväsendet

Högskolepolitikens inriktning som värdering 
 

Utveckling av världens bästa 
högskoleväsende
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Mot världens bästa 
högskoleväsende

Världens bästa högskoleväsende kräver en stark natio-
nell vision, strategisk profilering av högskolorna samt 
samarbete och arbetsfördelning. Arene föreslår att 
målet med den strukturella utvecklingen ska vara 
ett högskoleväsende i världsklass. Målet skulle gå 
att uppnå före 2025 i Finland, om de grundläggande 
utgångspunkterna och utvecklingens riktning har för-
delats parlamentariskt.

I världens bästa högskoleväsende har aktivt 
samarbete och arbetsfördelning haft fördelar som 
yrkeshögskolan inte skulle ha uppnått med enbart 
sina egna resurser. Yrkeshögskolorna har handlat ef-
fektivt och varit modiga att förnya sig. Internationellt 
sett är de grundläggande uppgifterna i de finländska 
yrkeshögskolorna också intressanta. I de finländska 
yrkeshögskolorna finns examina både på bachelor- 
och masternivå och bevis på FUI-verksamhet som 
utvecklas. Så är det inte i alla högskoleländer där 
resursfördelningen varit kraftigare, som till exempel 
i Danmark.

I scenariot med världens bästa högskoleväsende 
består högskolehelheten av starka yrkes- och veten-
skapshögskolor vars officiella namn på engelska är 
XXX University of Applied Sciences eller University 
of XXX, beroende på högskolans profilering. 
Utbildningsexport som inleds för studerande från län-
der utanför EU och EES förutsätter också enhetliga 
begrepp för hela högskoleväsendet. Finland har ännu 
inte fastställt en nationell referensram för kunnande 
och examina i förhållande till det europeiska högsko-
leområdet. Den naturliga tidpunkten för det är nu, när 
man bygger upp den nuvarande bilden av högskole-
kunnande och framtiden.

Internationell utveckling visar att det finns efterfrå-
gan på kunnande på högskolenivå och ett utbud av 
experter. Det är tydligt att Finland behöver högklas-
sigt kunnande, forskning och att nivån på kunnandet 
behöver höjas ytterligare för att samhällsutvecklingen, 
den globala tillväxten och individens välmående ska 
kunna tryggas. Som en liten nation kan vi inte bara 
satsa på att eliten ska utbilda sig och på spetsveten-
skap, utan vi behöver ett effektivt högskoleväsende 
som förnyar sig, som skapar ny information och ger 
alla medborgare möjlighet att skaffa högskolekompe-
tens i livets olika skeden. Inlärningen och kunnandet 
är i en brytningstid i och med digitaliseringen och 
de nya behoven. Samhällets behov av yrkesinriktad 
högskolekompetens betonas i synnerhet när det tra-
ditionella arbetsinnehållet och kunnandet genomgår 
kraftig förändring. Ny tillväxt och nytt arbete kräver ett 
nytt slags kunnande. Man utexamineras snabbt från 
yrkeshögskolorna och går effektivt över till arbetslivet, 
vilket möter behoven på kunnande och utveckling av 
arbetslivet. De högre yrkeshögskoleexamina härstam-
mar från arbets- och näringslivets kompetensbehov 

Varför är världens 
bästa högskoleväsende 
det bästa alternativet 
för Finland när 
högskoleväsendet 
reformeras?
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och betjänar därigenom övergången från kunnande till 
praktik. 

I närings- och arbetslivet behövs tillämpliga 
forskningsdata samt utvecklings- och innovations-
verksamhet mer än tidigare. Utan starkt företagande 
och sektorn med små och medelstora företag kan vi 
inte skapa nya jobb. En av yrkeshögskolornas styrkor 
redan nu är tätt samarbete med sektorn med små 
och medelstora företag samt att man utvecklar fö-
retagarkunnande som en del av högskolestudierna. 
Högskolorna har också en väldigt viktig uppgift i refor-
men av den offentliga sektorn, i synnerhet inom so-
cial- och hälsovårdsbranschen. Det är en global utma-
ning att sälja innovationer som stärker högskolornas 
och näringslivets samarbete, och man måste reagera 
på den. Utvecklingen av världens bästa högskolevä-
sende stöder detta mål och det som ingår i det. 

Världens bästa högskoleväsende har förmågan 
att proaktivt lösa identifierade globala utmaningar på 
lång och kort sikt samt de behov som nya trender för 
med sig. Identifierade fenomen som är en utmaning 
för kunnandet är exempelvis digitaliseringen, klimat-
förändringen, energifrågor, befolkningstillväxten, 
invandring och landsflykt. Dessutom har högskolorna 
en förmåga att reagera på nya kompetensbehov som 
uppstår. Ett samarbete och en arbetsfördelning som 
världens bästa högskoleväsende har profilerat möj-
liggör utveckling och innovativ verksamhet som kan 
hjälpa till att svara på framtida och ännu okända behov 
av förändring.

För att skapa världens bästa högskoleväsende 
krävs det att det nationella högskolefältet granskas 
som helhet och genom en gemensamt uttalad 

nationell vision. Dualmodellens viktigaste styrka – en 
examensstruktur som bygger på annorlunda högsko-
lekunnande och kunnande – styr hur man ser hel-
heten, regionala och nationella utbildningsuppgifter 
samt beaktar forskningen. Man ska våga införa sam-
arbetsstrukturer exempelvis inom utbildningen samt 
gemensamma och regionala specialiserade enheter, 
såsom kompetenskoncentrationer för FUI. Eventuella 
lagstiftningshinder för samarbete måste undanröjas. 
Högskolefusioner fungerar inte som lösning överallt, 
utan drivkraften bakom förändringen ska vara pragma-
tisk kvalitet, profilering och en strategiskt utformad 
högskolehelhet.
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