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Toimintamme tarkoitus:

Rakennamme yhdessä
kestävää maailmaa

• Yliopistomme kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tieteellisesti
korkeatasoisen ja vaikuttavan tutkimuksen ja koulutuksen. 

• Kehitämme yhdessä kumppaniemme kanssa ratkaisuja ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden, 
yhteiskunnan sopeutumiskyvyn ja luonnon kestävyyden rakentamiseen.

• Edistämme sivistystä – luomme uutta tietoa ja aikaa kestävää asiantuntijuutta. 



Strategiset tavoitteemme –
vuonna 2030 olemme:

Indikaattorit

• Arjen sujuvuus: Henkilöstön pulssikyselyn 
kysymys: Suosittelisitko yliopistoa 
työnantajana?

• Opiskelijatyytyväisyys: 
Opiskelijatyytyväisyyskyselyn 
kokonaistulokset

• Yliopistomme on paras paikka opiskella
ja tehdä töitä, ja voimme olla ylpeitä
yliopistostamme.

• Varmistamme arjen sujuvuuden sekä
yhteisön ja sen jäsenten vaikutus-
mahdollisuudet.

• Vakaa taloutemme mahdollistaa vaikuttavan
toiminnan ja luo sopeutumis-
kykyä muuttuvaan toimintaympäristöön.

Hyvinvoiva yliopisto



Strategiset tavoitteemme –
vuonna 2030 olemme:

Indikaattorit

• Korkealaatuiset tiedejulkaisut: Jufo 2 ja 3 -tason 
julkaisujen lukumäärä

• Menestyminen korkeatasoisen kilpaillun 
rahoituksen hauissa: ERC-rahoitusten 
lukumäärä, Akatemiaprofessuurit ja Suomen 
Akatemian huippuyksiköt

• Yliopiston menestyminen yliopistorankingeissa: 
Yliopiston sijoituksen kehitys valituissa 
yliopistorankingeissa (alustavasti Times Higher
Education ja QS)

• Tutkimustoimintamme on laadukasta ja
vaikuttavaa, ja edistämme avointa tiedettä.

• Panostamme perustutkimukseen ja siitä
nousevaan monitieteiseen, merkittäviin
yhteiskunnallisiin haasteisiin kiinnittyvään
tutkimukseen.

• Luomme tutkijoille houkuttelevat
tutkimusympäristöt ja -infrastruktuurit. 

Kansainvälisesti arvostettu
tiedeyliopisto



Strategiset tavoitteemme –
vuonna 2030 olemme:

Indikaattorit

• Opintoprosessin sujuvuus: Kandidaatin tutkinnon 
tavoiteajassa suorittaneet (%, suhteessa 
aloittaneiden määrään)

• Kansainvälinen tutkintokoulutus: Valmistuneiden 
määrä, ulkomaalaiset perustutkinto-opiskelijat

• Jatkuvan oppimisen vetovoima: 
Täydennyskoulutuspäiviin osallistuneiden 
lukumäärä

• Tarjoamme Suomen monipuolisimmat
opiskelumahdollisuudet parhaassa
opiskelukaupungissa.

• Varmistamme opetuksen korkean laadun
ja oppimista tukevat pedagogiset ratkaisut.

• Kansainvälinen koulutus ja jatkuva
oppiminen ovat tärkeä osa toimintaamme.

Maailmaa muuttavien
asiantuntijoiden kouluttaja



Strategiset tavoitteemme –
vuonna 2030 olemme:

Indikaattorit

• Sidosryhmien näkemys yliopistosta: valituille 
sidosryhmille vuosittain tehtävä vakioitu 
kysely (viestintä vastaa toteutuksesta)

• Täydentävä TKI-rahoitus: Täydentävä rahoitus 
(Business Finland, EU-rahoitus, koti- ja ulkomaiset 
yritykset, koti- ja ulkomaiset rahastot ja säätiöt, 
kunnat ja kaupungit, ministeriöt; kansalliset ja 
kansainväliset yhteisrahoitteiset hankkeet)

• Olemme luotettava, arvostettu ja näkyvä
yhteiskunnallinen vaikuttaja.

• Rakennamme ja ylläpidämme vahvoja
kumppanuuksia yritysten sekä julkisen
ja kolmannen sektorin kanssa.

• Haastamme ja autamme yhteiskunnan
toimijoita ja rakenteita uudistumaan.

Vahva kumppani ja
aktiivinen yhteiskunnallinen

vaikuttaja



Läpileikkaavat kehityskohteet

Kestävän kehityksen periaatteet 
ohjaavat toimintaamme

Toimimme aktiivisesti 
kansainvälisissä verkostoissa

• Tavoittelemme yliopistona hiilineutraaliutta 
vuoteen 2030 mennessä. 

• Toimimme ekologisesti, sosiaalisesti 
ja taloudellisesti kestävästi.

• Kehitämme toimintaamme kansainvälisen 
yhteistyön avulla. Tuemme opiskelijoita ja 
henkilöstöä kansainvälisessä verkostoitumisessa.

• Olemme aktiivisesti mukana ECIU-yliopiston 
(European Consortium of Innovative Universities) 
kehitystyössä. 

Uudistamme toimintaamme 
digitalisaatiota hyödyntäen

Hyödynnämme korkeakoulu-
yhteisön yhteistyön mahdollisuudet

• Laadimme yliopiston digitalisaation tiekartan 
kuvaamaan yliopiston toimintojen kehittämistä 
digitalisaatiota hyödyntäen.

• Osallistumme kansalliseen korkeakoulujen 
Digivisio 2030 -hankkeeseen, jossa luodaan 
yhteiskuntaa hyödyntävää oppimisen 
ekosysteemiä. 

• Syvennämme yhteistyötä Tampereen 
korkeakouluyhteisössä koulutuksen, 
tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-
toimintojen (TKI) sekä palveluiden alueilla. 

• Vaikutamme alueellisesti Porin ja Seinäjoen 
yliopistokeskusten kautta. 



Tutkimuksen ja 
koulutuksen profiilimme

• Tuomme yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan
tutkimuksen ja koulutuksen

• Etsimme ratkaisuja kestävämmän maailman rakentamiseen 
näiden alojen rajapinnoilta, yhdessä kumppaniemme kanssa

• Vahvoja teemojamme ovat muun muassa

• Hyvinvointi

• Kestävä kaupunkikehitys

• Pelillisyys

• Valon tutkimus

• Etsimme aktiivisesti ja tuemme uusien nousevien alojen 
kehittymistä

• Pyrimme olemaan kansainvälisesti arvostettu tiedeyliopisto, 
vaikuttava kouluttaja sekä vahva kumppani ja aktiivinen 
yhteiskunnallinen vaikuttaja



Yliopistomme arvot

Avoimuus

Kriittisyys

Moninaisuus

Oppijalähtöisyys

Rohkeus

Sivistys

Vastuullisuus

Näkyy viestinnässä, päätöksenteossa, avoimuutena yhteiskuntaan tieteen saavutusten avaamiseksi ja
korkeakouluyhteisömme toiminnan vaikuttavuuden maksimoimiseksi. Olemme avoimia kohtaamaan toisemme.

Näkyy olemassa olevien totuuksien haastamisena sekä arvostavana ja rakentavana keskusteluna. Rakentava
kriittisyys kannustaa luovuuteen. Lähtökohtanamme on ajattelun ja ilmaisun vapaus sekä luottamuksen ilmapiiri.

Näkyy erilaisten ihmisten, alojen ja perinteiden arvostuksena. Kannustamme yhteistyöhön sekä uusien
mahdollisuuksien tunnistamiseen. Lähtökohtanamme on yhdenvertaisuus.

Näkyy oppimisen ja kehittymisen mahdollisuuksien edistämisenä. Toimintamme tavoitteena on oppijan paras. 
Yhteisössämme kaikki ovat oppimassa. Tavoitteenamme on uteliaisuuden ja oppimisen janon synnyttäminen.

Näkyy intohimona tarttua yhdessä maailman vaikeimpiin ongelmiin. 
Innostamme kehittämään luovia ja ennakkoluulottomia ratkaisuja.

Näkyy tieteellisen ja taiteellisen toiminnan tavoitteena sekä yksilön että yhteisön tasolla. 
Lähtökohtanamme on toisten arvostaminen.

Näkyy tutkimuksessa, opetuksessa, yhteisömme toimintatavoissa ja yhteiskunnallisessa
vaikuttavuudessa. Olemme kestävän kehityksen suunnannäyttäjä.



Yliopiston strategiaindikaattorit 2023

Tavoite-

näkökulmat
Mitattava asia Indikaattori Miksi mitataan / mistä indikaattori kertoo?

Hyvinvoiva 

yliopisto

Arjen sujuvuus
Henkilöstön pulssikyselyn kysymys: Suosittelisitko yliopistoa 

työnantajana?

Kokoaa yhteen työhyvinvointiin ja koettuun arjen 

sujuvuuteen liittyviä asioita

Opiskelijatyytyväisyys Opiskelijatyytyväisyyskyselyn kokonaistulokset
Tarjoaa kokoavan kuvan opiskelijoiden 

tyytyväisyydestä opintoihin

Kansainvälisesti 

arvostettu 

tiedeyliopisto

Korkealaatuiset tiedejulkaisut Jufo 2 ja 3 -tason julkaisujen lukumäärä
Tarkastellaan korkeatasoisimpien julkaisujen 

kehitystä 

Menestyminen korkeatasoisen kilpaillun 

rahoituksen hauissa

ERC-rahoitusten lukumäärä, Akatemiaprofessuurit ja Suomen 

Akatemian huippuyksiköt

Kuvaa kilpailukykyä ja menestystä 

korkeatasoisen tutkimuksen rahoituksessa

Yliopiston menestyminen 

yliopistorankingeissa

Yliopiston sijoituksen kehitys valituissa yliopistorankingeissa, 

alustavasti Times Higher Education ja QS; nämä tarkennetaan vielä

Yliopistorankingit kuvaavat moniulotteisesti 

yliopiston tieteellistä tasoa ja arvostusta

Maailmaa 

muuttavien 

asiantuntijoiden 

kouluttaja

Opintoprosessin sujuvuus
Kandidaatin tutkinnon tavoiteajassa suorittaneet (%, suhteessa 

aloittaneiden määrään)

Kertoo opintojen sujuvuudesta, ennakoi 

valmistumista ajallaan; tärkeä yhteiskunnallisen 

koulutustehtävän kannalta

Kansainvälinen tutkintokoulutus Valmistuneiden määrä, ulkomaalaiset perustutkinto-opiskelijat

Kuvaa kansainvälisen koulutuksen kasvua; 

tärkeä yhteiskunnallisen koulutustehtävän 

kannalta

Jatkuvan oppimisen vetovoima Täydennyskoulutuspäiviin osallistuneiden lukumäärä
Kuvaa jatkuvan oppimisen toiminnan kasvua ja 

tarjontamme houkuttelevuutta

Vahva kumppani ja 

aktiivinen 

yhteiskunnallinen 

vaikuttaja

Sidosryhmien näkemys yliopistosta
Valituille sidosryhmille vuosittain tehtävä vakioitu kysely

(viestintä vastaa toteutuksesta) 

Kuvaa keskeisten sidosryhmien näkemyksistä 

yliopiston toimintaan

Täydentävä TKI-rahoitus

Täydentävä rahoitus (Business Finland, EU-rahoitus, koti- ja 

ulkomaiset yritykset, koti- ja ulkomaiset rahastot ja säätiöt, kunnat ja 

kaupungit, ministeriöt; kansalliset ja kansainväliset yhteisrahoitteiset 

hankkeet)

Kuvaa sitä, kuinka tiiviisti tehdään mm. yritysten 

ja kuntien kanssa yhteisiä hankkeita; kertoo 

yliopiston houkuttelevuudesta 

yhteistyökumppanina


