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1. Lähtökohdat Savonian strategialle
Savonia-ammattikorkeakoulun
strategiaa on valmisteltu laajassa
yhteistyössä henkilöstön, opiskelijoiden, kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa. Strategia
valmistui tammikuussa 2020.
Savonian strategia käsittää ajanjakson 2021-2024. Osa asioista on kuitenkin suunnattu korkeakoulutuksen ja tutkimuksen
vision mukaisesti vuoteen 2030.
Savonian strategiassa korostuu
tulevallakin strategiakaudella
vaikuttavuus. Näemme keskeise-

nä tehtävänämme tutkintokoulutuksen ja TKI
-toiminnan sekä jatkuvan oppimisen kehittämisen.
Ammattikorkeakoululain määrittelemät perustehtävät ovat pysyneet samoina. Ydintehtävämme
ja niiden kautta toteutuva aluekehitystoiminta ovat jatkossakin
strategiamme keskiössä.
Suomen korkeakoulujärjestelmä
on murrosvaiheessa. Digitaalisuuden myötä alueellinen koulu-

tustarjonta muuttuu kasvavassa
määrin valtakunnalliseksi ja globaaliksi. Samalla korkeakoulujen ulkopuolinen kotimainen ja
kansainvälinen tarjonta laajenee
merkittävästi. Kehitys pakottanee korkeakoulut profiloitumaan
terävämmin osaamisalueilla,
mutta samalla kansalliset ja
valtakunnalliset koulutusvastuut
vahvistuvat. Verkostomainen
toimintapa laajenee. Savonian tutkintokoulutusten keskeisten rekrytointialueiden (PohjoisSavo ja ympäröivät maakunnat)

Kuva: Savonia sai ensimmäisenä suomalaisena korkeakouluna Great Place to Work –sertifikaatin

ikäluokkien kehitystrendi on
koko strategiakauden laskeva. Hakijamäärien todennäköistä laskua voidaan korvata valtakunnallisilla koulutusvastuilla ja
koulutusperäisellä maahanmuutolla sekä muuttamalla painopistettä jatkuvan oppimisen suuntaan. Savonialla on merkittävä
alueellinen vastuu jatkuvan oppimisen mahdollistajana. Ky-

syntälähtöisen toimintamallin
vahvistaminen edellyttää meiltä
osaamisen painoalojen tunnistamista ja hallintaa.
Avoin toimintakulttuuri on tärkeä osa Savonian vaikuttavuutta. Tuemme avoimen tieteen ja
tutkimuksen periaatteita kaikessa korkeakoulumme toiminnassa.
Yritysyhteistyö, julkaiseminen

ja tutkimusaineistojen käsittely tehdään niin avoimesti kuin on
mahdollista, huomioiden kumppanuuksiemme edellyttämät
luottamuksellisuusvaatimukset.
Tulevien EU Horizon Europe ja
Erasmus+ ohjelman periaatteisiin ja kriteereihin on rakennettu vahvasti vaatimus laajasta
yhteiskunnallisesta vaikuttavuu-
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desta. Tämä vaikuttavuus saavutetaan suurten globaalien haasteiden ratkaisemisella erilaisten
rinnakkaisten missioiden kautta. Savonian strategia pohjautuu
globaaliin viitekehykseen, jossa
inhimillinen turvallisuus (YK:n
määrittelemä Human Security) yhdistää erityyppiset globaalit haasteet ja tarkastelee raken-

teiden sijaan ihmistä ja hänen
hyvinvointiaan. Haasteet liittyvät ruokaan, veteen, terveyteen,
energiaan ja biotalouteen. Inhimillisen turvallisuuden edistäminen kanavoituu näin
monialaiseen missiopohjaiseen
TKI-vahvuusalojemme kehitystyöhön. Näiden valintojen kautta olemme tukemassa YK:n kes-

tävän kehityksen tavoitteiden
(Agenda 2030) toteutumista, ilmastonmuutokseen sopeutumista (Pariisin 2015 ilmastosopimus toteuttamissopimuksineen)
ja katastrofiriskien vähentämistä (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030).
Tämä viitekehys on Savonian
vaikuttavuuden perusta.

Kuva 1. Inhimillisen turvallisuuden näkökulma yhdistää Savonian monialaisuuden YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja katastrofiriskien vähentämiseen. Haasteet liittyvät veteen, ruokaan,
energiaan, terveyteen sekä bio- ja kiertotalouteen, sekä teknologian siirtoon, teolliseen käyttöönottoon ja yhteiskunnalliseen muutokseen (transformational adaption).
Savonia jatkaa Great Place to
Work -viitekehyksen mukaista kehittämistyötä johtamisen,
yhteisen tekemisen ja jakamisen
kulttuurin luomisessa. Tämän lisäksi panostamme määrätietoisesti työnantajamielikuvamme
kehittämiseen, jotta varmistam-
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me oikeiden osaajien saamisen
joukkoomme myös tulevaisuudessa.
Savonian toimintakulttuurin periaatteena on ollut ”Laatu on arjen tekoja”, ja meillä toiminnanohjaus ja laadunhallinta

linkittyvät tiiviisti toisiinsa. Jokainen savonialainen tuntee vastuunsa tehtävien hoitamisessa ja
toiminnan kehittämisessä.
Näillä periaatteilla Savonia läpäisee Korkeakoulujen arviointineuvoston auditoinnin vuonna 2022.

1.1

Savonia aluevaikuttajana ja
yhteiskunnan kehittäjänä

Savonia toimii alueensa työelämän ja elinkeinojen kehittäjänä.
Vaikuttavuutemme syntyy siitä,
että Savonia vahvassa vuorovaikutuksessa eri toimijoiden kanssa tuottaa uutta tietoa, osaamista, uusia ratkaisuja ympäröivään
yhteiskuntaan. Näillä neljällä vaikuttavuuden viitekehyksen
näkökulmalla myös mittaamme
toimintamme vaikuttavuutta.
Savonialla on alueellisia ja valtakunnallisia koulutustehtäviä.
Savonia kasvattaa korkeakoulutettujen määrää OKM:n kanssa sovittujen tutkintotavoitteidensa mukaisesti niillä aloilla,
joilla on kysyntää niin koulutukseen hakijoiden kuin työelämän edustajienkin puolelta. Se
tarkoittaa erityisesti sosiaali- ja
terveysalaa sekä tekniikan alaa.
Savonian satelliittimallin avulla koulutusta voidaan toteuttaa
työelämäyhteistyössä eri alueilla
niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.
Koulutuksen alueellisen saatavuuden vahvistaminen on Savonialle tärkeää. Lisäksi vahvistamme erilaisia oppijoita palvelevia
osallistumis- ja suoritustapoja ja
teemme vahvaa yhteistyötä toisen
asteen koulutuksen kanssa samalla parantaen Savonian opiskelijavetovoimaa. Panostamme
tulevaisuudessakin monimuotoiseen ja monialaiseen opiskeluun niin tutkintokoulutuksessa kuin myös tutkinnon osien tai
sitä pienempien osaamiskokonaisuuksien toteutuksessa. Erilaiset koulutustaustat ja osaamisen
täydennystarpeet huomioidaan
koulutussisältöjen ja -muotojen
suunnittelussa. Lisäksi Savonian
vahva osaaminen opiskelijan ohjauksessa on vahvuus myös jatkuvan oppimisen ohjauksessa.

Savonia tarjoaa tutkintoja myös
ulkomaille. Tavoitteenamme on
saada osaajia suomalaisen työelämän tarpeisiin. Teemme tämän kestävästi ja pitkäjänteisesti, ja tuomme jatkuvan oppimisen
tarjonnan niin Suomessa kuin ulkomaillakin opiskelleiden saataville.
Savonian strategisena tavoitteena on tarjota koulutusta monimuotoisesti ja joustavasti. Tätä
tavoitetta tukevat pitkäjänteinen
oppimisdigitalisaation kehittäminen, työelämälähtöinen satelliittikoulutusmalli sekä

e-opintoportaali. Savonia jatkaa
määrätietoista verkko-oppimisen
kehittämistä sekä teknisen että
verkkopedagogiikan näkökulmista samalla sitoutuen korkeakoulujen digitaalisen palveluympäristön yhteiseen kehittämiseen.
Savonia ottaa tutkimus-,
kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) vahvuusalojen rinnalle
ja niiden kanssa vahvaan kytkentään osaamisen painoalat. Ne tukevat jatkuvan oppimisen
kokonaisuuksien paketoimista suurempiin osaamiskokonaisuuksiin,
joista voidaan tarjota erilaajui-

Kuva. Ropo Capital mukana Savonian Code Academyn sisällön suunnittelussa, sekä
esiintyi koulutuksen markkinointivideolla kertomassa alan hyvistä työllisyysnäkymistä

5

sia opintomoduuleja, erikoistumiskoulutuksia tai korkeakouludiplomeja. Osaamisen
painoala-ajattelu auttaa myös
koulutuksen profiloinnissa valtakunnalliseen ja kansainväliseen tarjontaan. Tiivis
työelämäkytkentä mahdollistaa yritysten osaamistarpeiden
ajantasaisen tunnistamisen ja
ennakoinnin. Koulutustarjonnassa Savonia tuottaa työ- ja
elinkeinoelämälle omaa osaamista täydentäen lisäarvoa
paikallisilla, kansallisilla ja
kansainvälisillä osaamisverkostoillaan.
Ilmastonmuutos on kiihdyttänyt elinkeinojen murrosta.
Suomi pyrkii ilmastoratkaisujen kärkimaaksi. Ilmastonmuutoksen hillitseminen luo
liiketoimintamahdollisuuksia,
joita korkealla osaamisella ja
TKI-toiminnalla voidaan edistää. Savonian TKI-toiminnan
vahvuusalat, vesiturvallisuus,
ruokaliiketoiminta, kone- ja
energiateollisuus, bio- ja kiertotalous ja hyvinvointiteknologia, ovat murroksen yti-

messä. Nämä vahvuusalat
kehittävät elinkeinoelämän
kumppanina ratkaisun avaimia ja kilpailukykyä kestävän
kasvun liiketoimintamahdollisuuksiin.
Savonian TKI-toiminnan vahvuusalat pohjautuvat Pohjois-Savon kehittämisen kärjet
-maakuntaohjelmaan ja sen
toimeenpanosuunnitelmaan.
Kehittämisen kärjet ovat myös
Pohjois-Savon älykkään erikoistumisen valinta.
Älykäs erikoistuminen tarkoittaa alueiden omien vahvuuksien tunnistamista ja niiden
systemaattista vahvistamista.
Valituilla vahvuusaloilla uudistetaan yritystoimintaa ja
edistetään kilpailukykyä. Vahvuusalat tukevat työn murrosta ja profiloivat Savoniaa kansallisesti ja kansainvälisesti.
TKI-toiminnan vahvuusaloilla
kehitetään työ- ja elinkeinoelämän kumppanina ratkaisun
avaimia ja kilpailukykyä kestävän kasvun lisääntyviin liiketoimintamahdollisuuksiin.
Tämä toteutetaan TKI- ja lii-

ketoiminnan sekä koulutuksen
keinoin. Savonian TKI- ja liiketoiminta edistävät missiopohjaisesti kestävää kasvua.
Savilahden kampusalueella
siirrytään tulevalla strategiakaudella rakentamisesta sisällölliseen kehittämiseen, koska rakennusprojekti valmistuu
syksyllä 2020. Savonialla on
lisäksi kampukset Iisalmessa, Varkaudessa ja kulttuurikampus Kuopion Musiikkikeskuksella.
Savilahden osaamiskeskittymä on osa Pohjois-Savon elinkeinojen osaamisverkostoa ja
yhdessä ne toimivat tietyillä aloilla koko Suomen kehityksen moottorina. Osaamisverkoston keskeisiä toimijoita
ovat Ylä-Savon ja Varkauden
seudun vientiteollisuus, pohjoissavolaiset pk-yritykset,
sosiaali- ja terveysalan toimijat sekä muut pohjoissavolaiset osaajat. Yhdessä verkosto
muodostaa kansallisesti merkittävän osaamiskeskittymän.

Kuva. Kivilaboratorion ja HIT-Savonian uusien tilojen rakentamista Helmikuussa 2020.
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1.2 Savonian arvot, visio, tehtävä ja proﬁili

ennen kaikkea yhteisöllinen ja
merkittävä toimija alueellamme.
Tuemme osaltamme monikulttuurisen ja moniarvoisen yhteiskunnan kehittymistä. Olemme
ainutlaatuisessa asemassa, kun
saamme vaikuttaa niin monen
ihmisen elämään. Uuden strategian myötä ajattelemme voimakkaasti asiakkaitamme ja
yhteistyökumppaneitamme,
ja osana yhteisöllisyyttä kohtaamme toisemme ja yhteistyökumppanimme aidosti ja välittäen. Osaamme olla ylpeitä siitä
mitä teemme ja minkälaisen
jäljen jätämme.

Savonian tehtävä
Kuvio 2. Savonian arvot: Luotettava – rohkea – yhteisöllinen
Savonian toiminta- ja johtamiskulttuuri perustuvat yhteisiin
arvoihin ja niiden näkymiseen
arjen toiminnassa ja käyttäytymisessä. Arvoilla on keskeinen
merkitys Savonian tuloksellisuuden, yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin kannalta. Arvoja toteutamme arjessa arvolupausten
mukaisesti.

Luotettava
Luottamuksellisen ilmapiirin
vaikutus tuloksellisuuteen on
ilmeinen ja luottamukseen perustuvat vuorovaikutussuhteet
työyhteisössä ovat avainasemassa. Luottamus on yhteistyön
työyhteisön toimivuuden edellytys. Meillä Savoniassa luottamus
tunnetta ja tekemistä, ansaitsemme luottamuksen toimimalla avoimesti ja luottamuksen
arvoisesti. Luottamus syntyy
toimimalla avoimesti, vastuullisesti ja lupauksista kiinni pitäen. Kukin työyhteisön jäsen ot-

taa vastuun omasta työstään ja
on siten omalta osaltaan tukemassa organisaation toimintaa
ja menestystä. Luottamus syntyy toimimalla oikeudenmukaisesti ja arvostamalla toistemme työtä.

Rohkea
Savoniassa rohkeus tarkoittaa
ennakkoluulottomuutta ja halua
kokeilla uusia toimintatapoja.
Rohkeutemme näkyy myös haluna erottua massasta positiivisella tavalla ja luoda sitä kautta
vaikuttavuutta. Tuomme mielipiteemme rohkeasti julki, esitämme uudenlaisia ratkaisuja ja kerromme siitä aktiivisesti
ulospäin.

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

Savonian proﬁili
Savonian profiili rakentuu valituille TKI-toiminnan vahvuusaloille ja osaamisen painoaloille. Ne tukevat monimuotoista
koulutustamme sekä TKI- ja
liiketoiminnan laajentumista.
Osaamisemme ja vahva verkostoituminen synnyttävät laajaa
yhteiskunnallista vaikuttavuutta
ja rakentavat Savoniasta entistä
paremman työnantajan.

Savonian visio 2030
Savonia on vastuullisesti
vaikuttavin ammattikorkeakoulu.

Yhteisöllinen
Yhdessä Savonian henkilöstö ja opiskelijat voivat todeta: me
olemme Savonia. Savonia on
erilainen ja uudistuva, mutta
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1.3

Savonian strategiset linjaukset

Osaamiskulttuurimme rakentuu
vahvan verkostotyön ja asiantuntijuuden jakamisen pohjalle
Rakennamme hyvän työpaikan
toimintakulttuuria tavoitteellisesti ja vahvistamme johtamisella
yhteisten arvojen ankkuroitumista arkeen.
Savonian osaamiskulttuuri rakentuu vahvan verkostotyön ja asiantuntijuuden jakamisen pohjalle.
Tuemme toimintatavoilla ja rakenteilla yhdessä oppimista ja yhteiskehittämistä. Hyödynnämme
aktiivisesti kumppanuusverkostomme osaamista ja jaamme omaa
osaamistamme kumppaneillemme.
Savonia jatkaa Great Place to Work
viitekehyksen mukaista toiminta -ja
johtamiskulttuurin kehittämistä.
Johtamisen lähtökohtana on tukea jatkuvan kehittymisen kulttuuria, työn merkityksellisyyttä ja
tuloksellista toimintaa. Toiminnan tuloksellisuus perustuu kestävään henkilöstöpolitiikkaan, jossa
hyödynnämme tiedolla johtamista. Tiedolla johtaminen merkitsee hyvää työn suunnittelua, tuottavuusmittareiden käyttöönottoa
ja osaamispääoman tarkoituksenmukaista hyödyntämistä.
Savonian strategia pohjautuu
työmme vaikuttavuuteen. Tavoitteenamme on tuoda tämä tekeminen näkyväksi niin sidosryhmillemme, kumppaneillemme kuin
myös monialaiselle henkilöstöllemme. Jo aikaisemmassa strategiassamme linjasimme, että Savonia tunnetaan osaamisesta,
aktiivisuudesta ja tuloksista. Tämän osaamisen näkyväksi tekeminen tulee olemaan uudella strategiakaudella yhä keskeisemmässä
roolissa.
Olemme ylpeitä omasta työstä ja
koko työyhteisön tekemisestä.
Meillä Savoniassa on useilla aloilla
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maan johtavia osaajia, jotka tekevät työtä alueen elinkeinoelämän
kehittämiseksi. Osaajien ja heidän
osaamisensa näkyväksi tekeminen
on strategiakaudella keskeinen
periaate. Vahvistamme työnantajamielikuvaa ja houkuttelevuutta tuomalla näkyväksi Savonian
osaamista ja arvotarinoita.

OIS 3.0 tukemassa yhteiskehittämistä koulutuksessa ja TKI-toiminnassa

ulkomaillakin kytkevät teorian ja
käytännön laajasti ja kiinnostavasti osaksi opiskelijan oppimista
ja organisaatioiden kehittämistä.
Koulutukselle on tyypillistä monimuotoisuus, monialaisuus sekä
aikaan ja paikkaan sitomattomuus. Kokonaisvaltaisella ohjauksella tuetaan opiskelijan ammatillista kasvua koko opintopolun
ajan.

Personoitu koulutus
Yhteiskehittäminen yhdistää Savoniassa tapahtuvaa oppimista ja
kehittämistä. Sen avulla ratkotaan suuriakin haasteita ja luodaan
merkityksellisyyttä koulutukseen
ja TKI-työhön. Yhteiskehittäminen
on tapa jakaa osaamista, ratkaista ongelmia, luoda uusia toimintatapoja ja rakentaa verkostoja. Se
innostaa vuorovaikutukseen, vahvistaa luottamusta toimijoiden
kesken ja rohkaisee oppimaan toisilta. yhteiskehittäminen on tiedolla vaikuttamista verkostoissa.
Savoniassa ajatus avoimesta kampuksesta sekä yhdistetyt oppimis-,
tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioympäristöt tukevat osaamisen kehittämistä. Koulutuksen
yhteiskehittäminen vahvistaa monialaista toimintaa, kumppanuuksien hyödyntämistä ja työelämäläheisyyttä. Se vahvistaa Savonian
roolia aktiivisena toimijana, jolle virtuaalisen oppimisen rinnalla
toimii käytännönläheisyys ja yhdessä tekeminen.
Savoniassa pedagogisena lähtökohtana on laadukkaan ja työelämäläheisen koulutuksen sekä
tutkimus- ja kehittämistoiminnan monimuotoinen yhdistäminen (OIS 3.0). Työelämäläheisessä
koulutuksessa korostuvat opiskelijoiden motivaatio ja opintoihin
sitoutuminen. Moninaiset virtuaaliset ja fyysiset ympäristöt Savoniassa ja verkostokumppaneiden tiloissa niin kotimaassa kuin

Savoniassa jokainen opiskelija on
yksilö. Koulutus, oli sitten kyseessä tutkinto, erikoistumiskoulutus, moduuli tai yksittäinen opintojakso, toteutetaan opiskelijoiden
erilaiset tarpeet ja tavoitteet huomioiden. Monipuolisilla koulutuksen toteutustavoilla mahdollistetaan vaihtoehtoiset suoritustavat
sekä opiskelijan omien tavoitteiden mukainen eteneminen opinnoissa. Savoniassa hyödynnetään
laajasti aikaisemman osaamisen
tunnistamista ja tunnustamista
sekä työn opinnollistamista osana
opiskelijan henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa. Opiskelija voi
syventää tai laajentaa osaamistaan
hyödyntämällä Savonian kansallisten ja kansainvälisten korkeakoulukumppaneiden tarjontaa.

Kysyntälähtöinen jatkuva
oppiminen
Kysyntäperusteisessa jatkuvassa oppimisessa yritykset ja organisaatiot, korkeakoulu ja oppija
muodostavat kiinteän kokonaisuuden. Osaamistarpeiden tunnistaminen perustuu jatkuvaan ja
avoimeen dialogiin korkeakoulun
laajan yritysverkoston kanssa.
Laajat osaamiskokonaisuudet kuvataan määriteltyjen osaamisen
painoalojen avulla, jotka tuottavat
lisäarvoa niin yritys- kuin kuluttaja-asiakkaillekin
Osaamistarpeiden tunnistami-

sen jälkeen suunnitellaan oppijan
kanssa tarkasti räätälöity sisällöltään, laajuudeltaan ja toteutustavoiltaan tarkoituksenmukainen
oppimiskokonaisuus (opintojakso, erikoistumiskoulutus, diplomikoulutus, tutkinto, muu opintokokonaisuus). Toteutustavoissa
yhdistetään joustavasti korkeakoulun monipuolisia resursseja
hyödyntämällä monilaisen koulutustarjonnan ohella TKI-ympäristöjä ja -hankkeita. Korkeakoulun
omaa osaamista voidaan täydentää
kotimaisella ja globaalilla koulutustarjonnalla.
Kysyntäperusteisen jatkuvan oppimisen synergiamalli tarvitsee tuekseen laadukkaat ohjauspalvelut. Ohjauspalveluiden tehtävänä
on räätälöidä tavoiteltua osaamista vastaavia kokonaisuuksia ja
tukea oppijaa tämän oppimisprosessin ajan.
Osana jatkuvaa oppimista ja Savonian profiilin rakentamista valmistellaan osaamisen painoaloja.
Osaamisen painoaloista muokataan joustavasti osaamiskokonaisuuksia kansalliseen ja kansainväliseen tarjontaan. Ensimmäisessä
vaiheessa pilotoidaan kliinisen
asiantuntijaosaamisen painoalaa.

Savonia kestävän kasvun
kumppanina elinkeinojen
murroksessa
linjauksia:
Savonian TKI- ja liiketoiminta on
vaikuttavaa ja kestävän kasvun
kriteereiden mukaista. Painoalat
kehittävät elinkeinojen kumppanina ratkaisuja ja kilpailukykyä
kestävän kasvun liiketoimintamahdollisuuksiin. Toiminnassa on
aktiivisesti mukana kasvava määrä
yhteistyöyrityksiä verkostoineen.
TKI- ja liiketoiminnalla tuemme
elinkeinorakenteen uudistamista ja mahdollistamme siten uusien pohjoissavolaisten yritysten
menestystarinoiden syntymisen.

Savonian TKI-vahvuusalat
ja niiden missiot
TKI-vahvuusalojen missiona on
edistää alueen elinkeinorakenteen kannalta keskeisten alojen
kasvua, kannattavuutta ja kansainvälistymistä tutkimuspalveluiden avulla. Toiminnan vaikuttavuuden vahvana pitämiseksi
suuntaamme panostuksemme ja
kehitämme osaamistamme alueen tarpeiden mukaisesti. TKItoiminnan vahvuusalojen toiminnan pitää olla vahvaa kansallista
tasoa ja sen pitää sisältää myös
kansainvälistä tutkimusyhteistyötä. Vahvuusalojen ulkopuolella jatketaan aluekehitystarpeisiin ja koulutuksen kehittämiseen
liittyvää TKI-toimintaa kaikilla Savonian koulutusvastuuseen
kuuluvilla aloilla. Valitut TKIvahvuusalat ja niiden keskeiset
missiot ovat:

Kone- ja energiateollisuus
Tuotamme alueen teollista liiketoimintaa edistäviä tutkimus-,
testaus-, analysointi-, koulutus- ja asiantuntijapalveluita.
Sovellusalueina ovat teknologiateollisuuden hitsausautomaatio,
tuotantotekniikka, tuotesuunnittelu ja materiaalitekniikka sekä
energiateollisuuden polttoon perustuvat tuotantotekniikat ja
sähkönjakelu.
Keskeiset tutkimuskohteet ovat
teollisuuden digitalisaatio, automaatio, robotiikka, laser/hybridihitsaus ja 3D tulostus,
uusiutuvat energialähteet, uudet
energiamuodot, energian
varastointi sekä kiertotalous.

Hyvinvointiteknologia

us ja TKI-palveluita yhdessä eri
ekosysteemin toimijoiden ja heidän kumppaneidensa kanssa
Keskeiset teemat:
- Vaikuttava Sote-palvelutuotanto ja palveluiden asiakaslähtöinen kehittäminen, palvelumuotoilu, teknologian
hyödyntäminen ja liiketoiminnan
kehittäminen.
- Hyvinvoinnin kuluttaminen ja yksilöllistetty hyvinvointi
ja ennaltaehkäisevä näkökulma
sekä kulttuurin ja liiketoiminnan
hyödyntäminen.
- Uudenlaisten oppimisympäristöjen kehittäminen - VR/XR
teknologiat, soveltuvat opetusalustat ja pelillistäminen.

Vesiturvallisuus
Toimintamme painopisteitä ovat
veden käsittelyteknologiat sekä
älykkäät vesihuollon ratkaisut.
Sovellamme tätä osaamista ensisijaisesti yhdyskuntien vesihuoltoon, vesi-intensiivisen
teollisuuden, erityisesti kaivosteollisuuden sekä sellu- ja paperiteollisuuden, päästöjen vähentämiseen, sekä maatalouden
vesistövaikutusten kokonaisvaltaisen hallinnan kehittämiseen.
Tuotamme pilotointi- ja testaustoiminnalla konkreettista lisäarvoa yhteistyökumppaneillemme.
Vakiinnutamme Kuopio Water
Clusterin roolin ja aseman kansallisessa kentässä mahdollisimman vahvaksi, ja rakennamme
siitä tunnustetun kansainvälisen
toimijan.

Toimimme vahvasti KuopioHealth-ekosysteemissä. Tuotamme koulutus-, testa-
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Ruokaliiketoiminta

Bio- ja kiertotalous

Vahvistamme alueen elinvoimaa ja hyvinvointia ruokaliiketoimintaa kehittämällä. Lisäämme ruokaketjussa toimivien
yritysten osaamista ja valmiuksia ruokasektorilla sekä liiketoiminnan kehittämisessä ja uusien innovaatioiden luomisessa.

Tuemme yritysten ja yhteiskunnan kestävää kehitystä, jonka keskiössä ovat biopohjaiset tuotteet ja materiaalikierto.
Kytkeydymme vahvasti muiden
TKI-painoalojen teemoihin tämän toteuttamisessa.

Keskeiset teemat:
- Alkutuotannon tuotantoprosessien kehittäminen ja tuottajien liiketoiminnan kannattavuuden parantaminen.
- Elintarvikealan yritysten toimintaedellytysten parantaminen
ja uusien innovaatioiden synnyttäminen.
- Ravintola-alan liiketoiminnan sekä ruokamatkailuliiketoiminnan kehittäminen.
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Jalkautamme kiertotalousperiaatetta opetukseen sekä autamme yrityksiä siirtymään fossiilitaloudesta kohti biotaloutta ja
vähähiilistä yhteiskuntaa.
Business Center ja DigiCenter
North Savo rakentavat strategiakauden aikana kannattavan
verkostoituneen palvelukokonaisuuden maakunnan elinkeinoelämän kehittämiseksi.
Palvelukokonaisuus lisää Pohjois-Savon yritystoimintaa ja
aluetalouden kasvua sekä tukee
eri toimialoihin liittyvien TKIhankkeiden vaikuttavuutta tarjoamalla:

Yrittäjyys- ja innovaatiokasvatuspalveluja
Savilahden oppilaitosten yhteisen yrittäjyyden ja innovaatio-osaamisen oppimisja TKI-ympäristön kasvattaen
opiskelijoiden ja edelleen alueen
yritysten osaamistasoa
Pohjois-Savon yhteisen, avoimia
innovaatioita tuottavan kaupallistamisprosessin, startup-yhteisön ja kiihdyttämöpalvelut
Digitalisaatioon liittyviä
yritysverkostoja
Kontaktit EU:n Digital Innovation Hub:hin (DIH) ja mahdollistaa Pohjois-Savon yrityksille ja
organisaatioille verkostoitumisen kansainvälisesti
Yrityksille tuen digitalisaation murroksessa alentaen uuden
teknologian käyttöönottokynnystä ja riskiä.

Kansainvälisyys uudistaa
osaamista
Savonia toteuttaa yhteisen korkeakouluvision kansainvälistymisohjelmaa. Kansainvälinen yhteistyö kehittää toimintaa ja lisää
koulutuksen sekä TKI- ja liiketoiminnan vaikuttavuutta. Savonia osaltaan vastaa korkeakoulutettujen osuuden kasvuun
lisäämällä ulkomaisia osaajia alueelle ja on mukana kansainvälisesti houkuttelevissa
innovaatioekosysteemeissä. Karelia-ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu ja
Itä-Suomen yliopisto tukevat toiminnallisella yhteistyötyöllä erityisesti Itä-Suomen osaamista ja
elinvoimaa. Yhdessä eri toimijoiden kanssa korkeakoulut panostavat työ- ja koulutusperusteiseen
maahanmuuttoon ja osaajien sitouttamiseen alueen ja koko Suomen osaajatarpeisiin.
Savonia tekee vastuullista koulutusvientiä huomioiden työvoiman
alueellisen ja kansallisen tarpeen.
Savonia on toimijana kansainvälisissä TKI-hankkeissa, joissa tuotetaan uusia innovaatioita kestävän kehityksen ja inhimillisen
turvallisuuden arvopohjan mukaisesti.

tuihin asiakastarpeisiin ja niiden
kilpailukykyiseen täyttämiseen
Savonian asiantuntijoiden osaamisen ja infrastruktuurin tarjoamien mahdollisuuksien tukemana.
Koulutuksen liiketoiminta:
Osaan jatkuvan oppimisen tarpeista tullaan vastaamaan koulutuksen liiketoiminnan olemassa
olevilla ja kehitettävillä tuotteilla.
Kilpailu mm. yksityisten konsulttipalvelujen kanssa kiristyy ja Savonia määrittelee omat vahvuusalueensa osaamisen painoalojen
kautta.

TKI-infrastruktuuriin liittyvä yhteistyö mahdollistaa jatkossa laajempien ja vaikuttavampien palvelukokonaisuuksien myynnin.
Palveluliiketoiminnan odotetaan
kasvavan koulutusliiketoimintaa
nopeammin.
Hyvinvointipalvelujen kehittämisen kautta Savonialla on omaa
palvelutuotantoa, joka painottuu ennalta ehkäisyyn ja kuntoutukseen. Palveluissa lähtökohtana
ovat kokonaisvaltainen hyvinvointi, helppo saavutettavuus ja
digitalisaation monipuolinen
hyödyntäminen.

Huoli osaavasta työvoimasta ja
työelämän murros luo tarpeita kysyntälähtöiselle koulutuksen
liiketoiminnalle. Huomioimme
toiminnassamme työvoimakoulutukset ja hyvän työllisyystilanteen vallitessa myymme yrityksille suoraan osaamista täydentäviä
ja uudistavia koulutuksia.
Osaamisen vienti rakentuu kestävälle pohjalle ja tavoitteena on
tutkintojen ja tutkinnon osien
myynti. Keskeistä on saada
osaamisen viennin kautta osaajia
Suomeen tukemaan alueiden
työvoimatarvetta.

TKI- ja palveluliiketoiminta:
Savonia on tunnettu ja arvostettu korkeakoulu, jonka osaaminen
uudistuu kansainvälisessä yhteistyössä ja toimivissa verkostoissa.
Inhimillinen turvallisuus – teeman pohjalta rakentuva verkosto
kytkee meidät osaksi eurooppalaista tutkimusyhteisöä, joka vahvistaa kansainvälistä TKI-toimintaa ja osaamisen vientiä.

Liiketoiminta kehittyy
kysyntälähtöisesti
Savonian tarjoamat liiketoimintapalvelut pohjautuvat tunnistet-

TKI-liiketoiminta on tärkeä osa
toimintaamme, koska se todentaa ja vahvistaa osaamisemme
laatua ja vaikuttavuutta. Vesienkäsittelyprosessien pilotoinnit,
hitsausautomaatio, 3D-tulostus, energiatutkimuspalvelut sekä
tuotekehitystoimintaan liittyvät
EMC-testaukset ovat merkittäviä
TKI-liiketoiminnan kasvualueita.
TKI-hanketoiminnan odotetaan
synnyttävän aiempaa tehokkaammin myös uusia liiketoiminnan
tuotteita Savonian tarjontaan.
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www.savonia.ﬁ
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Valinnat

Strategia 2021–2030
Kestävän kasvun kumppanina
ja osaamisen varmistajana
elinkeinojen murroksessa.

Luotettava
Rohkea
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