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Savonian lupaus on olla kestävän 
kasvun kumppani ja osaamisen 
varmistaja.  Lupauksessa tulee esille 
laaja tehtäväkenttämme. Monialai-
sen koulutustehtävän lisäksi tuemme 
työ- ja elinkeinoelämän elinvoimaa 
tutkimus- ja kehittämis- sekä inno-
vaatiotoiminnan avulla. Kansainvä-
lisyys on Savonian koulutuksessa ja 
tutkimus- ja kehittämistoiminnassa 
vahvasti mukana.

Tutkintokoulutuksen rinnalle nousee 
vahvasti työelämässä olevan väestön 
osaamisen kehittäminen.  Savonian 
koulutuksen strategisena linjaukse-
na on personoitu koulutus ja ky-
syntälähtöinen jatkuva oppiminen. 
Kysyntälähtöisyys tarkoittaa tiivistä 
vuoropuhelua työelämän kanssa ja 
joustavia koulutuksen toteutustapo-
ja. Yhdessä oppiminen ja tekeminen 
ovat työelämäläheisyyttä korosta-
vassa Savoniassa tärkeitä arvoja. 
Yhteiskehittämisen mallissa työelä-
män asiantuntijat ja Savonian vahva 
tutkimus- ja kehittämistoiminta 
kytkeytyvät opiskelijoiden oppimis-
tapahtumiin.  

Parasta mitä opiskelijoillemme 
voimme tarjota, on asiantuntija-
yhteisö, johon opiskelija kiinnittyy 
jo opintojensa aikana. Tällä var-
mistamme opiskelijan osaamisen 
ja samalla tuemme alueen kannalta 
tärkeää pitovoimaa. Opiskelijat, myös 

kansainvälisten tutkinto-ohjelmien 
opiskelijat, sitoutuvat paikallisiin 
yrityksiin ja tuovat valmistumisensa 
jälkeen alueemme yrityksille työvoi-
maa ja uutta osaamista.

Työllistymistä pidetään ammattikor-
keakoulujen koulutuksen laadun kes-
keisenä mittarina. Samoin opiskeli-
japalaute on hyvä laadullinen mittari. 
Savoniassa opiskelijapalautteen 
avulla arvioimme arvolupaustamme. 
Olemmeko onnistuneet tekemään 
yhdessä oppimisesta merkityksellistä 
ja olemmeko strategiakaudella Great 
Place to Learn?  

Savonian tahtotilana on olla Suomen 
paras korkeakoulutyöyhteisö. Työ-
kavereiden kohtaamiset ovat mer-
kityksellisiä. Kohtaamisissa opitaan 
toistemme tekemisestä ja hyvistä 
käytännöistä. Parhaassa korkea-
koulutyöyhteisössä on tilaa erilaisil-
le ajatuksille, mutta samalla meitä 
yhdistää vahvasti yhteinen päämäärä. 
Olemme ylpeitä omasta ja yhteisöm-
me tekemisestä. Savonian fyysisillä 
kampuksilla on tulevaisuudessakin 
paikkansa niin oppimisen kuin myös 
tutkimus-, kehittämis- ja innovaa-
tiotoiminnan paikkoina. Kampuk-
semme ovat avoimia kohtaamisen 
ja tekemisen paikkoja. Toivotamme 
kumppanimme ja sidosryhmämme 
tervetulleiksi kampuksillemme 
oppimaan ja luomaan uutta.  

" Savonian 

tahtotilana on 

olla Suomen 

paras korkea-

koulutyöyhteisö." 

Mervi Vidgrén

Rehtori, toimitusjohtaja
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Great Place to Work- Great Place to Learn
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Tutkitusti Suomen paras korkeakoulutyöyhteisö

Savonia valittiin ensimmäisenä korkeakouluna yhdeksi Suomen parhaista työpaikoista. Lisäksi 
Savonia oli Suomen ensimmäinen korkeakoulu, joka sai Great Place to Work-sertifi kaatin. 

Savonia on sitoutunut jatkamaan tämän viitekehyksen mukaista toiminta- ja johtamiskulttuurin 
kehittämistä.  Savonian kestävää henkilöpolitiikkaa toteutetaan ennakoivalla osaamisrakenteiden 
uudistamisella, huolehtimalla työhyvinvoinnista ja pitämällä henkilöstörakenne taloudellisesti 
kestävällä pohjalla. 

Savonian tehtävä

Monialainen Savonia vastaa osaamisen ja osaajien tarpeisiin.  Kehitämme ja uudistamme
yritysten ja yhteisöjen liiketoimintaa ja palveluita.  

Savonian profi ili

Savonian profi ili rakentuu valituille TKI-toiminnan vahvuusaloille ja osaamisen paino-
aloille. Ne tukevat monimuotoista koulutustamme sekä TKI- ja liiketoiminnan laajen-
tumista. Osaamisemme ja vahva verkostoituminen synnyttävät laajaa yhteiskunnallista 
vaikuttavuutta ja rakentavat Savoniasta entistä paremman työnantajan.   

Vuoteen 2030 mennessä Savonia on johtava eurooppalainen toimija Human Security 
-teemaan liittyvässä koulutus-, tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.

Savonian visio

Savonia on vastuullisesti vaikuttavin 
ammattikorkeakoulu 2030. 
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 Savonia on yrityspinnassa toimivien ekosysteemien liima. Tuemme näin  
elinkeinorakenteen uudistamista ja mahdollistamme uusien pohjoissavolaisten 
yritysten menestystarinoiden syntymisen.   
   

TKI-toiminnan vahvuusalojen missiona on edistää alueen 
elinkeinorakenteen kannalta keskeisten alojen kasvua, 

kannattavuutta ja kansainvälistymistä.

Yksi Suomen monialaisimmista ammattikorkeakouluista

• 40+ suomenkielistä AMK ja YAMK -tutkinto-ohjelmaa
• 6+ kansainvälistä Bachelor- ja Master –tutkinto-ohjelmaa
• Valmistujien sijoittuminen maakuntaan 65%
• TKI-volyymi 6,1 miljoonaa euroa
• Yli 2400 aktiivista työelämäkumppania 

• Kulttuuriala
• Liiketalouden ala
• Luonnonvara-ala
• Matkailu- ja ravitsemisala
• Tekniikan ala
• Sosiaali- ja terveysala

Savonia kestävän kasvun kumppanina
elinkeinojen murroksessa

Savonia vuonna 2020

Vahvuusalat vaikuttavuuden kärkinä
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Savonia tukeutuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

Savonian tahtotilana on, että olemme johtava eurooppalainen toimija Human 
Security -teemaan liittyvässä koulutus-, tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. 

Ilmastonmuutos aiheuttaa muutoksia ja turvallisuusriskejä mm. ruokaan, 
veteen, terveyteen, energiaan ja biotalouteen liittyvillä osa-alueilla. 

Näihin Savonia Human Security verkostona tuottaa ratkaisuja. Inhimillisen 
turvallisuuden edistäminen kanavoituu näin monialaiseen missiopohjaiseen 
TKI-painoalojemme kehitystyöhön. Se näkyy myös koulutuksemme sisällöissä. 

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet 
tukevat inhimillistä turvallisuutta



Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammat-
tikorkeakouluista, jolla on neljä kampusta kolmella paikkakunnalla: 
Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 7000 
opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka 
mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Savonia työelämäläheisenä korkeakouluna tarjoaa tutkintokoulutusta, 
sekä työelämässä oleville henkilöille lisä ja -täydennyskoulutusta.

Savonia osaamisen varmistajana

www.savonia.fi /strategia


