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Tampereen korkeakouluyhteisön strategian seloste
Vaikuttavuutta yhdessä
Vaikutamme yhteiskuntaan alueellisesti, kansallisesti ja globaalisti tekemällä saumatonta yhteistyötä
sekä sisäisesti että ulkoisten kumppaniemme kanssa. Vaikuttavassa korkeakouluyhteisössämme
jokainen tieteenala ja koulutusala kykenee tunnistettavasti osallistumaan yhteiskunnan kestävään
kehitykseen. Korkeakouluyhteisön ja sen verkostojen jäsenet sitoutuvat yhdessä toimimisen kulttuuriin
ja sen toteuttamiseen. Osaamiskärkinä ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta, joiden yhdistäminen on
Tampereen korkeakouluyhteisön vahvuus.
Näihin kärkiin liittyvä johtamisosaaminen, korkeakouluyhteisön rakenne ja yhteisömme
vuorovaikutteinen toimintamalli edistävät erottautumista opetuksessa, tutkimuksessa ja
kehitystoiminnassa.

Teemme työtä yhteiskunnan suurimpien haasteiden ratkaisemiseksi ja uusien
mahdollisuuksien luomiseksi
Tunnistamme ja osaamme systemaattisesti ennakoida merkittävimmät globaalit, kansalliset ja
alueelliset ilmiöt, haasteet ja mahdollisuudet. Haasteiden ratkaisemisessa ja uusien mahdollisuuksien
luomisessa korkeakouluyhteisö nojaa erityisesti osaamiskärkiinsä. Korkeakouluyhteisön
organisaatiorakenne tukee vahvuusalueitten jatkuvaa kehittämistä ja kehittymistä, niissä huipulle
pääsemistä sekä osaamisalueiden välisen tiiviin vuorovaikutuksen syntymistä. Kohdennamme
ennakkoluulottomasti resursseja myös uusille toiminnoille, joilla on potentiaalia nousta kansainvälisesti
tunnetuiksi ja vetovoimaisiksi tutkimuksen, opetuksen ja soveltamisen alueiksi.

Toiminnan johtotähdet
Johtotähdellä tarkoitamme korkean tason yhteistä tavoitetta. Korkeakouluyhteisön jäsenillä on oikeus ja
velvollisuus ideoida, suunnitella ja toteuttaa rohkeita toimenpiteitä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.
Kolme johtotähteämme perustuvat tehtäviimme: opetus ja tutkimus sekä niiden tuottama vaikuttavuus.
Huippututkimuksen ja innovaatioiden yhdistäminen
Luomme tieteellistä ja yhteiskunnallista arvoa uudenlaisilla toimintamalleilla tiedon koko elinkaarella
vapaasta, monitieteisestä perustutkimuksesta innovaatioihin ja konkreettiseen kehitystoimintaan. Tiivis
ja hyvin organisoitu vuorovaikutus sidosryhmien kanssa sekä eri tieteenaloja yhdistävät monialaiset
tutkimus- ja kehitysalustat ja -ohjelmat mahdollistavat huipputieteen ja soveltavan tutkimuksen
yhdistämisen sekä linkittymisen eriasteisiin käytännön innovaatioihin. Arvioimme toimintaamme
yhteistyössä globaalin tiedemaailman, yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kanssa. Monialaiset,
korkealaatuiset, yhtenäisesti johdetut ja tehokkaasti organisoidut palvelumme edistävät
tavoitteitamme.
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Monitieteinen oppiminen ja elinikäinen kumppanuus
Mahdollistamme opiskelijoillemme joustavia ja yksilöllisiä opintopolkuja, jotka tuottavat syvää
asiantuntemusta, keskinäistä ymmärrystä ja monialaisten kokonaisuuksien hahmotuskykyä. Tuemme
menestyksekästä sijoittumista työelämään ja korkeakouluyhteisön jäsenyyden säilymistä opintojen
jälkeen mm. vahvan alumnitoiminnan, kumppanuusmallien, mentoroinnin ja lisäopintojen myötä.
Yhteisömme synnyttää maailman muuttajia, visaisten ongelmien ratkojia, tulevaisuuden osaajia sekä
luotettavia tiedon ammattilaisia. Integroimme tutkimuksen akateemiseen ja ammatilliseen
koulutukseen sekä elinikäiseen oppimiseen ja asiantuntijuuteen korostamalla tutkittuun tietoon
perustuvia hyviä käytäntöjä.
Ainutlaatuinen elinkeinoelämän ja julkisen sektorin soveltamisosaaminen
Aktiivinen ja hyvin organisoitu vuorovaikutus kumppaniemme kanssa sekä oma tutkimus-, innovaatio- ja
kehittämistoiminta mahdollistavat ainutlaatuisen soveltamisosaamisen ja sen jakamisen
elinkeinoelämän, julkisen sektorin, kolmannen sektorin ja jakamistalouden kanssa. Opetuksen, tieteen ja
tiedon avoimuus mahdollistaa entistä vaikuttavamman soveltamisen ja tekee meistä kansainvälisen
suunnannäyttäjän. Erityisesti ammattikorkeakoulututkinnolla ja koulutuksella on keskeinen rooli
soveltamisosaamisessa. Korkeakouluyhteisömme takaa tutkimuksen ja akateemisen koulutuksen sekä
ammatillisen koulutuksen saumattoman yhteyden.

Läpimurrot
Saavutamme Tampereen korkeakouluyhteisön päämäärät ja teemme yhteisöstä kansainvälisesti
vetovoimaisen toteuttamalla kolme läpimurtoa:
1. Vahvistamme merkittävästi kansainvälistä yhteistyökulttuuria ja luomme digitaalisen kampuksen
Kehitämme innostavia ja avoimia oppimis- ja yhteistyöympäristöjä sekä uudenlaisia tutkimus-, kehitysja innovaatioalustoja, jotka tukevat aktiivista osallisuutta ja monimuotoista vuorovaikutusta läpi
elämän. Mahdollistamme digitaalisen kampuksen työvälinein opiskelun ja osallistavan työskentelyn
Tampereen alueen ulkopuolisille, kotimaisille ja kansainvälisille toimijoille. Arvostamme
monimuotoisuutta sekä edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Panostamme yhteisömme
hyvinvointiin. Vahvistamme systemaattisesti korkeimman tason tieteellistä ja yhteiskunnallista
osaamista yhteisössämme. Sisäistämme korkeakouluyhteisön tavoitteet ja sitoudumme niiden
toteuttamiseen. Luomme avoimen vuorovaikutuksen ympäröivän yhteisön kanssa ja kansainvälisen
yhdessä toimimisen kulttuurin. Korkeakouluyhteisöstä rakennetaan globaalisti, kansallisesti ja
alueellisesti tunnettu ja vetovoimainen tulevaisuuden tekijä.
2. Synnytämme uusia työtapoja ja murramme rajoja kaikessa toiminnassamme
Rekrytoimme, tuemme ja kehitämme tulevaisuuden rohkeita uudistajia. Mahdollistamme mielekkäät
urapolut. Parhaita käytäntöjä hyödyntävä pedagogiikkamme ja laaja-alaiset tutkinto-ohjelmamme
suosivat eri alojen opiskelijoita yhdistäviä opetusmenetelmiä ja opetuskokonaisuuksia sekä kannustavat
oppimisen ja opettajuuden uudistamiseen. Luomme rakenteen, infrastruktuurin, työkalut ja palvelut,
jotka murtavat perinteisiä rajoja ja tarjoavat kansainvälisen kilpailuedun
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3. Vaikutamme mitattavasti yhteiskunnan kestävään uudistumiseen
Yhteiskunnan suurimpien kysymysten, haasteiden ja mahdollisuuksien järjestelmällinen tunnistaminen
sekä ketteryys linjata suuntia tarvittaessa uudelleen ovat keskeinen osa toimintaamme. Arvioimme
jatkuvasti yhteiskunnallista vaikuttavuuttamme konkreettisin, jatkuvasti parannetuin ja moniulotteisin
mittarein. Ne ottavat huomioon korkeakouluyhteisön eri tieteenalojen lyhyen ja pitkän aikavälin
tehtävät ympäröivän yhteiskunnan kestävässä kehityksessä.
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