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Ammattikorkeakoulutasoiset työryhmät vuosina 2021-2022  
 
 
JOHTAMINEN   
 
Laajennettu johtoryhmä 
 

• Savonian strateginen ohjaus 
• Johtoryhmä toimii toimitusjohtaja/rehtorin päätöksenteon tukena Savonian 

arvoihin, strategiaan ja henkilöstön osaamiseen perustuvassa toiminnassa. 
Johtoryhmä vastaa laadunhallintajärjestelmän ylläpidon ohjauksesta ja 
kehittämisestä mukaan lukien tutkimus- ja testauspalvelujen arvioinnit. 

 
Jäsenet 1.1.2021 alkaen:  

• Mervi Vidgrén, rehtori (pj.)   
• Anne Patrikainen, johdon assistentti (siht.)  
• Päivi Diov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja 
• Seppo Lyyra, talousjohtaja   
• Kaija Sääski, yrityspalvelujohtaja 
• Esa Viklund, koulutusjohtaja 
• Mikko Vuoristo, vararehtori  
• Virpi Laukkanen, kansainvälisyysjohtaja 
• Anne Koskela, opiskelijapalvelujohtaja 
• Jenni Toivanen, jatkuvan oppimisen johtaja 
• Anne Heikkinen, viestintäpäällikkö 

 

Pedagoginen johtoryhmä 
 

• Päättää koulutuksen strategisista linjauksista ja tukee koulutuksen 
tulosyksiköiden tuloksellista toimintaa 

• Päättää uusista koulutusavauksista (tutkinto- ja erikoistumiskoulutus, 
maahanmuuttajien valmentavakoulutus) 

• Valmistelee tutkintotavoitteiden määrittelyä ja koulutusvastuiden laajentamista 
• Opetuksen, jatkuvan oppimisen ja KV-koulutushankkeiden hyväksyminen 

Jäsenet 

• Mervi Vidgrén, rehtori, toimitusjohtaja (pj.) 
• Anne Patrikainen, johdon assistentti (siht) 
• Anne Koskela, opiskelijapalvelujohtaja 
• Virpi Laukkanen, kansainvälisyysjohtaja 
• Jenni Toivanen, jatkuvan oppimisen johtaja 
• Esa Viklund, koulutusjohtaja 
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TKI-johtoryhmä 

• Päättää tki-toiminnan, yrityspalvelujen ja liiketoiminnan strategisista 
linjauksista sekä ohjaa niiden suunnittelua, kehittämistä, arviointia ja jatkuvaa 
parantamista 

• Tukee tki-, yrityspalvelu- ja palveluliiketoiminnan tuloksellisuutta 
• Rakentaa kumppanuusmallia ja tähän liittyviä yhteisiä menettelytapoja 
• Edistää inhimillisen turvallisuuden, vastuullisuuden ja avoimuuden toteutumista 

palvelu- ja TKI-toiminnassa 

Jäsenet:  

• Mikko Vuoristo (pj.) vararehtori 
• Kaija Sääski, yrityspalvelujohtaja 
• Aki Happonen, digitalisaatiopalvelut 
• Tomi Hyttinen, liiketoimintapäällikkö 
• Mira Juppi, tietopalvelupäällikkö 
• Anne Patrikainen, sihteeri 

 

 
Hallinnon valmisteluryhmä 
 
Jäsenet:  
 

• Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori (pj.) 
• Mikko Vuoristo, vararehtori  
• Päivi Diov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja  
• Seppo Lyyra, Talousjohtaja  

 
Esimiesfoorum 
 
Tehtävät 

• Savonian yhteisten menettelyiden ja periaatteiden varmistaminen 
• Operatiivisen johtamisen ja esimiestyön tukeminen 

Jäsenet: 

• Esimiehet 
• Luottamusmies 
• Opiskelijakunta Savotta toiminnanjohtaja 
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Savonian YT-ryhmä 

Jäsenet (varahenkilö):  

Työnantajaedustajat (varahenkilö) 
 

• Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja, rehtori (vararehtori Mikko Vuoristo) 
• Päivi Diov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja, työsuojelupäällikkö, tasa-arvoasiamies  

 

Henkilöstöedustajat 
 

• Timo Sirviö, pääluottamusmies (OAJ ry.)  
• Sirpa Hietala, luottamusmies (JYTY r. ja JHL ry)   
• Marita Huovinen, työsuojeluvaltuutettu, opettajat  
• Paavo Maskulainen (Pekka Vedenpää) työsuojeluvaltuutettu, muu henkilöstö  
• Juha Asikainen opiskelijakunnan edustaja, opiskelua ja opiskelijoita koskevien 

asioiden käsittelyn osalta (Jari Smolander) 
 

• Läsnäolo- ja puheoikeutettu 
Tarja Joona henkilöstön valitsema osakeyhtiön hallituksen jäsen  

 
Tietoryhmä 

• Vastaa Savonia-ammattikorkeakoulun tiedonkeruusta, kehittää 
tiedonhankinnan, tiedon tuottamisen ja raportoinnin käytäntöjä sekä tukea 
sisäisesti ammattikorkeakoulun prosesseja.  

• Tuottaa toimintaa kuvaavaa tietoa sisäisiin ja ulkoisiin tarpeisiin. Sisäisen 
tiedontuotannon keskeiset tarpeet liittyvät ydinprosessien (koulutus ja TKI) ja 
liiketoiminnan kehittämiseen sekä johtamisen tukemiseen. Ulkoinen 
tiedontuotanto kattaa Savoniasta raportoitavat tiedot, jossa keskeinen Virta-
tiedonsiirto. 

• Tietoryhmä toimii kiinteässä yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun 
muiden ryhmien kanssa. 

Jäsenet:   

• Esa Viklund koulutusjohtaja (pj.)   
• Jyrki Linja tietojärjestelmäsuunnittelija  
• Pentti Mäkelä lehtori  
• Jena Ronkanen atk-suunnittelija  
• Jaana Sillanpää atk-suunnittelija  
• Seppo Räsänen suunnittelija  
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Turvallisuusryhmä  

• Turvallisuusjohtamisjärjestelmän ja -käytäntöjen rakentaminen huomioiden 
OKM suositukset  

• Korkeakouluturvallisuuden ennakointi, varmistaminen ja seuranta. Toiminnan 
jatkuvuuden varmistaminen kaikissa tilanteissa.   

• Kriisitilanteiden syntymisen riskien tunnistaminen ja ennaltaehkäisy.   
• Odottamattomaan varautuminen, kriisitoimintasuunnitelmien ja -ohjeiden 

laadinta, nopean toipumisen varmistaminen.   
• Käytännön turvallisuustoiminnan organisointi, toimintapolitiikan ja -

suunnitelmien ja vuotuisten toimintaohjelmien laatiminen. Arjen 
turvallisuusnäkymisen varmistaminen. 

• Turvallisuusasioiden koordinointi kampuskohtaisesti (viranomaisyhteistyö ja 
oppilaitosyhteistyö)  

• Lakisääteisen turvallisuustoiminnan osa-alueiden kytkeminen yhteen käytännön 
toimintojen, arjen turvallisuuden, häiriöiden minimoimisen ja toiminnan 
jatkuvuuden turvaamiseksi.  

  

Ryhmä vastaa johtoryhmälle.   

Jäsenet:   

• Seppo Lyyra (pj.), turvallisuuden kokonaisuudesta vastaava, tuotannon ja 
toiminnan jatkuvuus ja turvallisuus   

• Päivi Diov, työsuojelupäällikkö, henkilöstön työturvallisuus 
• Marita Huovinen, työsuojeluvaltuutettu, henkilöstön työturvallisuus  
• Matti Kuosmanen, tietoturvallisuus  
• Kampusten turvallisuusvastaavat; henkilöturvallisuus, rikosturvallisuus, 

toimitila- ja työturvallisuuden operatiivinen kokonaisuus  
• Microkatu: Pauli Verhelä, Heli Kinnunen, Päivi Smahl  
• Iisalmi: Paavo Maskulainen   
• Varkaus: Olli-Pekka Kähkönen 
• Musiikkikeskus: Sari Mokkila-Karttunen  
• Juha Asikainen, opiskelijakunnan edustaja  
• Pirjo Venhovaara, opiskelijoiden turvallisuus 
• Solja Ryhänen, ulkomaantoimintojen turvallisuus  

Koronaryhmä  

Savonia-ammattikorkeakouluun perustettiin keväällä 2020 koronaryhmä, jonka arvioi 
yhteiskuntaa kohdanneen koronaviruskriisin vaikutuksia Savoniaan.  Ryhmän 
tehtävänä on koordinoida alojen välistä yhteistyötä sekä toteuttaa viranomaisten 
päätöksiä ja suosituksia, joilla reagoidaan koronaepidemiaan. 

Ryhmä kokoontuu rehtorin tai turvallisuusjohtajan johtajan johdolla. Ryhmään 
kuuluvat keskeiset tulosaluejohtajat, työsuojelun edustaja sekä viestintäpäällikkö. 
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Jäsenet:  

• Mervi Vidgrén rehtori, toimitusjohtaja (pj.) 
• Seppo Lyyra turvallisuusjohtaja 
• Anne Heikkinen viestintäpäällikkö 
• Esa Viklund koulutusjohtaja 
• Mikko Vuoristo vararehtori 
• Anne Patrikainen johdon assistentti (siht.) 
• Päivi Diov hallinto- ja henkilöstöjohtaja  
• Marita Huovinen työsuojeluvaltuutettu 
• Virpi Laukkanen kansainvälisyysjohtaja 

 

Kriisitoimintaryhmä 

Savoniassa on nimetty kriisitoimintaryhmä, joka käsittelee kriisitapahtumia 
tapahtuman jälkeen. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi opiskelijan tai henkilökunnan 
jäsenen äkillinen kuolema, Savoniaan kohdentuva onnettomuus, koettu uhkaava 
tapahtuma tai väkivaltatilanne. Yhteydenoton jälkeen ryhmän puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja kartoittavat tilanteen, määrittävät toiminnan tason ja päättävät 
tukitoimista sekä päättävät tapauskohtaisen kriisitilannetta hoitavan toimintaryhmän 
kokoonpanosta. 

Jäsenet 

• Seppo Lyyra, turvallisuusjohtaja, puheenjohtaja 
• Pirjo Venhovaara, koordinoiva opinto-ohjaaja, varapuheenjohtaja 
• Esa Viklund, koulutusjohtaja  
• Meri Tissari, korkeakoulukuraattori  
• Marjo Heikkinen, lehtori  

 

KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN 

 
Jäsenten resurssit tulevat kunkin jäsenen hallinnollisesta yksiköstä.  

Koulutuksen ryhmä  

• Vastaa tutkintoon johtavan koulutuksen pedagogisesta kehittämisestä ja 
huomioi toiminnassaan jatkuvan oppimisen kehittämistarpeet 

• Vastaa strategian, sitä tukevien toteutusohjelmien ja strategisten linjausten 
(mm. kansainvälisyys, personoitu koulutus, Human Security) toimeenpanosta ja 
jalkauttamisesta osana tutkintokoulutusta 

• Hyväksyy koulutukseen liittyvät yhteiset menettelyt ja varmistaa niiden 
koulutusaloilla ja tutkinto-ohjelmissa  
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• Vastaa koulutusta koskevan ennakointi-, palaute- ja arviointitiedon 
hyödyntämisestä opetuksen ja opiskelun kehittämiseksi ja parantamiseksi 

• Vastaa koulutuksen laadunhallinnan ja toiminnanohjauksen menettelyiden 
kehittämisestä  

• Toimii vuorovaikutteisesti TKI-ryhmän, jatkuvan oppimisen ja tietoryhmän 
kanssa. 

Jäsenet:  

• Esa Viklund, koulutusjohtaja (pj.)  
• Anne Koskela, opiskelijapalvelujohtaja   
• Petri Kainulainen, koulutuspäällikkö  
• Mervi Heiskanen, koulutuspäällikkö  
• Irene Hyrkstedt, koulutuspäällikkö 
• Pasi Liimatainen, koulutuspäällikkö  
• Maritta Pitkänen / Anu Kinnunen koulutuspäällikkö 
• Pirjo Kinnunen, koulutuspäällikkö 
• Sari Mokkila-Karttunen, koulutuspäällikkö  
• Jari Lindén, koulutuspäällikkö  
• Markku Huhtinen, koulutuspäällikkö 
• Marja-Riitta Kivi, koulutusasiantuntija 
• Opiskelijajäsen / Opiskelijakunta SAVOTTAn nimeämä henkilö 

 
Ohjauksen ja opiskeluhyvinvoinnin ryhmä 

• vastaa Savonian ohjauskäytäntöjen ja opiskeluhyvinvoinnin kehittämisestä ml. 
Uraohjaus ja vertaistuutorointi 

• vastaa ohjaukseen ja opiskeluhyvinvointiin liittyvän materiaalin päivittämisestä 
ja kehittämisestä  

• kehittää ohjaukseen ja opiskeluhyvinvointiin liittyviä tietojärjestelmiä yhdessä 
tietohallinnon kanssa  

• tiedottaa asianosaisia ohjaukseen ja opiskeluhyvinvointiin liittyvistä asioista  
• valmistelee ohjauksen vuosikellon mukaiset lukuvuosittaiset asiat  
• hallinnoi ja koordinoi ohjausta ja opiskeluhyvinvointia tukevaa materiaalia ja 

informaatiota  
• koordinoi Savonian ohjaushenkilöstölle suunnattua koulutusta  
• koordinoi Savonian sisäistä ja ulkoista ohjauksen ja opiskeluhyvinvoinnin 

verkostoyhteistyötä 

Jäsenet: 

• Irene Hyrkstedt, koulutuspäällikkö (pj.) 
• Pirjo Venhovaara, koordinoiva opinto-ohjaaja (siht.)  
• Tarja Joona, lehtori, opinto-ohjaaja  
• Mirja Halonen, lehtori, opinto-ohjaaja  
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• Marja-Riitta Kivi, koulutusasiantuntija 
• Sami Lahti, opinto-ohjaaja 
• Raili Mähönen, lehtori, opinto-ohjaaja 
• Anne Koskela, opiskelijapalvelujohtaja 
• Opiskelijajäsen / Opiskelijakunta SAVOTTAn nimeämä henkilö  
• korkeakoulukuraattori Meri Tissari  
• YTHS:n ja SAVOTTAn edustus tarvittaessa 

 

Ylemmän tutkinnon ryhmä 
 
YAMKn toiminnan vahvistaminen sekä laadun- ja tutkinto-ohjelmien kehittäminen 
toteutetaan Master School -tiimissä ja tiimin toteuttamissa laajennetuissa yhteisissä 
YAMK-toiminnan kehittämispäivissä. 

 
Jatkuvan oppimisen ryhmä 

Jatkuvan oppimisen laadun ja toiminnan kehittäminen toteutetaan Jatkuvan 
oppimisen tulosyksikössä.  
 

Sähköisten oppimisympäristöjen ja digipedagogiikan ohjausryhmä 

• Linjaa digipedagogiikan kehittämistä Savonian strategian ja tästä johdettujen 
ohjelmien tavoitteiden mukaisesti 

• Tunnistaa ja priorisoi verkko-oppimiseen liittyvät kehittämistarpeet 
• Koordinoi eri tulosyksiköissä sekä korkeakoulupalveluissa tapahtuvaa verkko-

oppimiseen liittyvää kehittämistyötä 
• Toimeenpanee ja edistää korkeakoulujen Digivision 2030 mukaisia tavoitteita   

Jäsenet: 

• Esa Viklund, koulutusjohtaja 
• Seppo Räsänen, suunnittelija 
• Petri Kainulainen, koulutuspäällikkö 
• Matti Kuosmanen, tietohallintopäällikkö 
• Solja Ryhänen, kansainvälisten asioiden suunnittelija 
• Aija Hietanen, lehtori 
• Eero Holmlund, yliopettaja 
• Tiina Arpola, tki-asiantuntija 
• Opiskelijakunta SAVOTTAn nimeämä edustaja 
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Lukuvuosisuunnittelun ryhmä 

• Kehittää lukuvuosi- ja lukujärjestyssuunnitteluun liittyviä käytäntöjä Savoniassa 
• Koordinoi tulosyksiköiden ja kampusten välistä yhteistyötä 

lukuvuosisuunnitteluun liittyvissä asioissa 
• Kehittää kampusten tehokasta ja tarkoituksenmukaista tilankäyttöä yhdessä 

tulosyksiköiden kanssa 

Jäsenet: 

• Esa Viklund, koulutusjohtaja 
• Pirjo Heikkinen, koulutussuunnittelija 
• Anni-Kaisa Partanen, koulutussuunnittelija 
• Keijo Korhonen, koulutussuunnittelija 
• Mirjami Kinnunen, koulutussuunnittelija 
• Taina Moilanen, koulutusasiantuntija 
• Marja-Riitta Kivi, koulutusasiantuntija 
• Arja Hiltunen, opintoneuvoja 

 

Opinnäytetyöryhmä 

• Vastaa AMK- ja YAMK-tutkintoihin liittyvien Savonia-tason opinnäyteohjeiden 
sekä -lomakkeiden laadinnasta ja ylläpidosta 

• Päivittää Reppua opinnäytetyöhön liittyvien tietojen osalta 
• Kehittää Savonian opinnäytetyöprosessiin liittyviä yhteisiä menettelyjä 
• Vastaa opinnäytetöiden eettisen ohjeistuksen ajantasaisuudesta 
• Vertailee ja tutustuu erilaisiin opinnäytetöihin liittyviin käytäntöihin muissa 

korkeakouluissa  
• Tiedottaa henkilöstöä ja opiskelijoita tarpeellisissa opinnäytetyöhön liittyvissä 

asioissa 
• Osallistuu opinnäytetöiden ohjaajille suunnattujen koulutusten suunnitteluun ja 

toteutukseen 
 

Jäsenet: 

• Jari Lindén, koulutuspäällikkö (pj.)  
• Jari Ijäs, lehtori 
• Marja-Liisa Rissanen, yliopettaja 
• Jarna Aromaa-Laamanen, lehtori 
• Anna-Maria Pekkinen, lehtori 
• Heli Wahlroos, yliopettaja 
• Leena Koponen, lehtori (kv-tutkinto-ohjelmien edustaja) 
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TKI-ryhmä: 

• tukea ja kehittää tki-toiminnan prosessia ja toimintamallia  
• ylläpitää tki-projektitoiminnan ja liiketoiminnan ohjeita Santrassa 
• kehittää tki-projektinhallintaa  
• ohjata tki-toiminnan ja liiketoiminnan seurantaa, arviointia ja jatkuvaa 

parantamista 
• katselmoida hankehakemukset ennen niiden esittämistä rahoittajalle 

lähetettäviksi 
• kehittää tki-toiminnan monialaisuutta ja kansainvälisyyttä 
• kehittää ja ohjata tki-toiminnan liiketoimintaa 
• tunnistaa yhteiset tki-toimintaan liittyvät resurssi-, osaamis- ja koulutustarpeet 
• kehittää ja tuotteistaa Savonian liiketoimintaa  

 

Jäsenet:  

• Mikko Vuoristo vararehtori (pj.)  
• Eero Antikainen tk-päällikkö, Vesiturvallisuus 
• Petri Kainulainen tk-päällikkö, ruokaliiketoiminta 
• Esa Jääskeläinen tk-päällikkö, Uudistuva kone- ja energiateollisuus 
• Petteri Jääskeläinen tk-päällikkö, Soveltava hyvinvointiteknologia 
• Harri Auvinen tk-päällikkö, Bio- ja kiertotalous  
• Antti Iire tk-päällikkö  
• Miika Kajanus tki-asiamies, Kansainvälinen-TKI 
• Tomi Hyttinen liiketoimintapäällikkö  
• Aki Happonen tki-asiantuntija 
• Miia Nousiainen, TKI-palvelut (siht.) 
• Opiskelijajäsen / Opiskelijakunta SAVOTTAn nimeämä henkilö  

 
 
Tutkimuseettinen toimikunta 
 

• valvoo ja arvioi ihmisiin kohdistuvien tutkimushankkeiden ja 
tutkimuslupapyyntöjen eettisyyttä ja antaa niistä lausuntoja 

• toimii asiantuntijaelimenä ammattikorkeakoulussa esiin tulevissa 
tutkimuseettisissä ongelmatilanteissa 

• toimii Tutkimuseettisen neuvottelukunnan julkaisun 3/2019 mukaisena 
Ihmistieteiden eettisenä toimikuntana. Vastaa julkaisun mukaisti ihmiseen 
kohdistuvan tutkimuksen ja ihmistieteiden ennakkoarvioinnin suorittamisesta ja 
lausunnon antamisesta. 
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• seuraa, että TKI-toiminnassa noudatetaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan 
ohjeistusta hyvästä tieteellisestä käytännöstä kuin myös TKI-toiminnan 
juridiikkaan liittyviä lakeja ja sopimuksia ja Savonian tietosuojapolitiikkaa  

• ylläpitää tutkimuseettistä keskustelua sekä edistää tutkimuseettistä koulutusta 
ja antaa tutkimuseettisiin kysymyksiin liittyvää ohjeistusta 
ammattikorkeakoulussa  

• seuraa ja osallistuu kansallisen tutkimuseettisen ohjeistuksen valmisteluun ja 
varmistaa ohjeistuksen toteutuminen Savonia-ammattikorkeakoulussa  

 
Jäsenet:  
 

• Mikko Vuoristo vararehtori (pj.)  
• Miika Kajanus tki-asiamies  
• Pirjo Kinnunen koulutuspäällikkö 

 
 
Kansainvälinen TKI-ryhmä 
 

• Edistää Savonian TKI-toiminnan kansainvälistymistä 
• Seuraa eri rahoittajien kansainvälisiä hankehakuja ennakoivasti ja jakaa niistä 

tietoa TKI-toimijoille 
• Tukee monialaisesti kansainvälisiä hankevalmisteluja, kehittää hakemustemme 

laatua ja parantaa hakujen tuloksellisuutta 
• Tukee osaamisen viennin kehittämistä 
• Kehittää Savonian profiilia kansainvälisenä kestävän kehityksen ja inhimillisen 

turvallisuuden edistäjänä 
 
Jäsenet: 

• Miika Kajanus, TKI-asiamies (pj) 
• Patryk Wójtowicz, tutkimuspäällikkö 
• Ardita Hoxha-Jahja, tutkimuspäällikkö 
• Teija Korhonen, tutkimuspäällikkö 
• Harri Auvinen, TK-päällikkö 
• Markku Huhtinen, koulutuspäällikkö 
• Jyri Wuorisalo, TKI-asiantuntija 
• Tuomo Eskelinen, TKI-asiantuntija 
• Antti Alonen, TKI-asiantuntija 

 
 
Avoin TKIO-työryhmä 
 

• Edistää avointa toimintakulttuuria sekä avoimen tieteen ja tutkimuksen 
periaatteita kaikessa Savonian toiminnassa. 

• Mahdollistaa laadukkaan avoimen tiedon avulla uusien innovaatioiden ja 
kumppanuuksien löytymistä 
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• Lisää avoimuudella tietoisuutta Savonian toiminnasta  
• Tukee avointa julkaisemista, tutkimusaineistojen ja –menetelmien sekä 

oppimateriaalien avaamista kansallisten tietoa demokratisoivien linjausten 
mukaisesti 

• Tuottaa ohjeistusta ja työkaluja avoimuuden lisäämiseksi Savoniassa ja integroi 
Savonian avaamia tietoja kansallisiin järjestelmiin  

• Seuraa avoimen tieteen kansallista ja kansainvälistä kehittymistä ja soveltaa 
sitä Savonian tarpeisiin. 

 
Jäsenet: 

• Mira Juppi tietopalvelupäällikkö (pj.) 
• Matti Kuosmanen tietohallintopäällikkö  
• Antti Iire TK-päällikkö  
• Antti Alonen TKI-asiantuntija  
• Tiina Arpola TKI-asiantuntija 
• Salla Ruuska lehtori 
• Marja-Liisa Rissanen yliopettaja 
• Ilkka Kettunen yliopettaja  
• Raisa Leinonen TK- ja liiketoiminnan suunnittelija  

 
 
 
Palveluliiketoimintaryhmä 
 

• ohjaa Savonian palvelujen myyntiä ja markkinointia 
• ohjaa palvelumyyntiä tekevien infrojen kehittämistä 
• tuotteistaa uusia palvelutuotteita asiakaslähtöisesti 
• ylläpitää jatkuvia asiakassuhteita sekä alueellisesti että valtakunnallisesti 

tuottaen Savonialle ulkopuolista rahoitusta 
• vastaa palvelujen laadusta ja niiden kehittämisestä 
• ylläpitää jatkuvaa vuorovaikutussuhdetta koulutukseen ja tki-hanketoimintaan  

 
Jäsenet 

• Tomi Hyttinen liiketoimintapäällikkö, (pj.) 
• Aku Tuunainen projekti-insinööri, hitsauspalvelut 
• Jari Lipponen tekninen asiantuntija, koneistuspalvelut 
• Antti Alonen tki-asiantuntija, 3D-tulostuspalvelut 
• Arvo Tiilikainen projekti-insinööri, materiaalitestaus 
• Heli Kinnunen tutkimusinsinööri, kiviaines- ja asfalttitestaus 
• Sami Pekkarinen tutkimusinsinööri, betoni- ja rakennusfysikaaliset testaukset 
• Marko Sorsa tutkimusinsinööri, EMC-testaus 
• Asmo Jakorinne tki-asiantuntija, sertifiointitestaus 
• Eero Antikainen tutkimus- ja kehityspäällikkö, vesilaboratorion palvelut 
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• Petteri Heino tki-asiantuntija, polttotestaukset ja tki-palvelut Varkauden 
talousalue 

• Mikko Lappalainen markkinointisuunnittelija, graafiset palvelut ja markkinointi 
• Aki Happonen tki-asiantuntija, DigiCenterNS-palvelut 
• Reijo Hynynen tki-asiantuntija, tki-palvelut Iisalmen talousalue 
• Jaakko Laukkanen, tki-asiantuntija, Design Center 

 

Kansainvälisen koulutusyhteistyön kehittämisryhmä 

Tehtävät 

• Kehittämisryhmän tehtävänä on tukea Savonian koulutuksen kansainvälisyyttä 
sekä valvoa ja edistää kansainvälisten kumppanuuksien ja niiden 
monialaisuuden kehittymistä. Ryhmä myös osaltaan seuraa ja tukee Savonian 
tasoisten koulutuksen kansainvälistymisen tavoitteiden saavuttamista. Alla on 
tarkemmin kuvattu ryhmän tehtäviä: 

• Edistää kansainvälisiä kumppanuuksia niin, että kaikkien alojen opiskelijoille on 
tarjolla monipuolisia mahdollisuuksia kansainvälisyysosaamisen kehittämiseen 

• Kehittää opiskelija- ja asiantuntijavaihdon prosesseja ja partneriyhteistyötä 
• Varmistaa Savonian kv-liikkuvuuteen ja -partneriyhteistyöhön liittyvät yhteiset 

toimintaohjeet 
• Varmistaa monipuolinen kv-liikkuvuuksia tukeva rahoitus 
• Koordinoi kansainvälisten koulutuksen kehittämishankkeiden hakemista 
• Koordinoi vuosittaista International Week –tapahtumaa, sekä muita vastaavia 

Savonian tasoisia kansainväliseen yhteistyöhön liittyviä tapahtumia 
• Välittää kv-partneriyhteistyön kautta syntyviä TKI- ja osaamisen viennin ideoita 

eteenpäin Savonian sisällä 

Jäsenet  

• Virpi Laukkanen, kansainvälisyysjohtaja pj.  
• Virpi Oksanen, lehtori 
• Hannele Tams, lehtori 
• Mari Miettinen, lehtori 
• Marja-Liisa Gröhn-Rissanen, lehtori 
• Raili Mähönen, lehtori 
• Jorma Korhonen, lehtori 
• Soile Takkunen, kv-toiminnan suunnittelija 
• Solja Ryhänen, Erasmus+ koordinaattori  
• Sinikka Korsikko, liikkuvuuskoordinaattori  
• Opiskelijajäsen / Opiskelijakunta SAVOTTAn nimeämä henkilö 
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Julkaisutyöryhmä 

• Julkaisutoimikunnan tehtäviä ovat mm. julkaisutoiminnan kehittäminen, 
julkaisutoimintaa koskevien operatiivisten päätöksien tekeminen sekä 
henkilöstön aktivoiminen julkaisemiseen niin, että erityyppisisiä julkaisuja, 
artikkeleita/teoksia julkaistaan Savonian julkaisusarjassa ja sen ulkopuolella, 
myös kansainvälisesti.  

• Ryhmän toimesta seurataan myös valtakunnallista julkaisutoimintaa ja 
reagoidaan sitä kautta tuleviin kyselyihin. 

• Tavoitteena on kehittää Savonian tuloksellisuutta ammattikorkeakoulun 
rahoitusmallin mukaisesti.   

Jäsenet:  

• Mira Juppi tietopalvelupäällikkö, pj.  
• Jouni Vornanen tiedottaja  
• Riitta Turjamaa kehittämispäällikkö  
• Miika Kajanus Tki-asiamies  
• Terhi Rissanen kulttuurituottaja  

 
 
Osaamisen viennin kehittämisryhmä / Education Export –development group 

• Tukee Savonian osaamisen viennin tuotteiden kehittämistä ja edistää 
osaamisen viennin ideoiden löytymistä omilta vahvuus- ja koulutusaloiltaan 

• Seuraa ja tukee osaamisen vientiin liittyvien tavoitteiden saavuttamista 
• Kehittää Savonian osaamisen vientiin liittyviä yhteisiä toimintatapoja 
• Ryhmä keskittyy erityisesti osaamisen viennin tuotteiden sisällölliseen 

kehittämiseen ja hyödyntää tarpeen mukaan Savonian muita osaajia esim. 
hinnoitteluun ja sopimuksiin liittyen 

 
Jäsenet:  

• Virpi Laukkanen, kansainvälisyysjohtaja, pj. 
• Patryk Wójtowicz, tutkimuspäällikkö 
• Ardita Hoxha-Jahja, tutkimuspäällikkö 
• Teija Korhonen, tutkimuspäällikkö 
• Harri Auvinen, TK-päällikkö 
• Chenjie Hao, Global Education Officer 
• Özerk Göker, lehtori 
• Jyri Wuorisalo, tki-asiantuntija 
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************* 
 
Lisäksi Savoniassa voi olla hallituksen tai toimitusjohtaja/rehtorin asettamia pysyviä 
tai määräaikaisia työryhmiä tietyn tehtäväkokonaisuuden tai tehtäväkokonaisuuksien 
valmistelua ja kehittämistä varten sekä asiantuntijatyöryhmiä tarpeen mukaan. 

 
Työryhmän puheenjohtajuus, jäsenyydet, tehtävät ja toimintatapa määritellään 
työjärjestyksessä, josta on mallipohja.  
 
 


