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Arvoisa rehtori ja vararehtorit, your excellencies and honoured guests, rakkaat opiskelijat, 
ärade festpublik, hyvät yliopistolaiset ja yliopiston ystävät 
 
Suomen yliopistolain 1 luvun 2 pykälän ensimmäisessä virkkeessä sanotaan: “Yliopistolain 
mukaan yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista 
sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita 
palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa.”  
 
Musta tuntuu, että tuon hienon toteamuksen sana “ihmiskunta” halutaan nykyisin yhä 
useammin korvata sanalla elinkeinoelämä. On totta, että yliopistoissa tehtävä tutkimus ja 
yliopistosta valmistuvat opiskelijat hyödyttävät elinkeinoelämää ja auttavat Suomea 
menestymään. On myös totta, että lähes 80% syntyvistä uusista työpaikoista edellyttää 
korkeakoulutasoista osaamista. 
 
Minua kuitenkin surettaa, että tieteen, koulutuksen ja sivistyksen itseisarvo unohtuvat 
monessa paikassa. Tieteen ja tutkimuksen kautta opimme ihmiskuntana enemmän 
maailmasta ja itsestämme. Koulutuksen ja korkeakoulutuksen kautta saamme hyödyllistä 
tietoa, mutta myös valmiuksia jäsentää ja hankkia lisää tietoa sekä kykyä hahmottaa 
maailmaa. 
 
Minusta myös aikaa yliopistossa tulisi itsessään arvostaa. Se on aikaa, jolloin jokainen saa - 
tai ainakin jokaisen pitäisi saada - kasvaa, etsiä itseään ja suorittaa opintoja myös oman 
oppiaineensa ulkopuolelta. Opiskeluaikanaan kannattaa kokeilla kaikkea uutta myös 
luentojen ulkopuolella. Suosittelen vahvasti HYYn eli Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan 
piirissä toimivien lukuisten aine-, tiedekunta- ja harrastejärjestöjä sekä yhteiskunnallisten 
järjestöjen ja tietysti osakuntien toimintaan mukaan lähtemistä. 
 
Erityisesti tänä syksynä haluan nostaa myös meiän ylioppilaskunnan edustajistovaalit, joissa 
valitaan HYYlle oma ns. eduskunta päättämään ylioppilaskunnan rahojen käytöstä ja 
toiminnan painopisteistä. Edustajistovaaleissa kuka tahansa yliopistolla läsnäoleva opiskelija 
voi äänestää ja asettua ehdolle, ja seuraavat vaalit käydään loka-marraskuun taitteessa! 
Meillä opiskelijoilla on myös mahdollisuus vaikuttaa suoraan yliopistoon ja meiän opintoihin 
esimerkiksi koulutusohjelmien johtoryhmissä, jossa päätetään muiden muassa 
koulutusohjelman yhteisistä pakollisista ja valinnaisista kursseista. 
 
Maailmassa on monia ongelmia ja haasteita ratkaistavana, joista moneen yliopistolla ja 
meillä yliopistolaisilla on mahdollisuus vaikuttaa. Yhdenvertaisuuden parantamiseen, 
köyhyyden poistamiseen sekä ympäristökriisien ratkaisemiseen tarvitaan fiksuja ja osaavia 
ihmisiä. Parhaat uudet opiskelijat, ottakaa yliopistoajastanne kaikki irti, muuttakaa maailmaa 
paremmaksi ja pitäkää tieteen ja koulutuksen lippua korkealla! 
 
I wish us all a good start to the academic year.  
Jag önskar oss alla en bra början på läsåret.  
Toivon meille kaikille huikeaa alkavaa lukuvuotta! 
 


