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1.  Lähtökohdat Savonian strategialle

Savonia-ammattikorkeakoulun 
strategiaa on valmisteltu laajassa 
yhteistyössä henkilöstön, opis-
kelijoiden, kumppaneiden ja si-
dosryhmien kanssa.  Strategia 
valmistui tammikuussa 2020.  

Savonian strategia käsittää ajan-
jakson 2021-2024.  Osa asiois-
ta on kuitenkin suunnattu kor-
keakoulutuksen ja tutkimuksen 
vision mukaisesti vuoteen 2030. 
Savonian strategiassa korostuu 
tulevallakin strategiakaudella 
vaikuttavuus. Näemme keskeise-

nä tehtävänämme tutkintokou-
lutuksen ja TKI
-toiminnan sekä jatkuvan oppi-
misen kehittämisen.  

Ammattikorkeakoululain määrit-
telemät perustehtävät ovat pysy-
neet samoina. Ydintehtävämme 
ja niiden kautta toteutuva alue-
kehitystoiminta ovat jatkossakin 
strategiamme keskiössä.

Suomen korkeakoulujärjestelmä 
on murrosvaiheessa. Digitaali-
suuden myötä alueellinen koulu-

tustarjonta muuttuu kasvavassa 
määrin valtakunnalliseksi ja glo-
baaliksi. Samalla korkeakoulu-
jen ulkopuolinen kotimainen ja 
kansainvälinen tarjonta laajenee 
merkittävästi. Kehitys pakotta-
nee korkeakoulut profi loitumaan 
terävämmin osaamisalueilla, 
mutta samalla kansalliset ja 
valtakunnalliset koulutusvastuut 
vahvistuvat. Verkostomainen 
toimintapa laajenee. Savoni-
an tutkintokoulutusten keskeis-
ten rekrytointialueiden (Pohjois-
Savo ja ympäröivät maakunnat) 

ikäluokkien kehitystrendi on 
koko strategiakauden laske-
va. Hakijamäärien todennäköis-
tä laskua voidaan korvata valta-
kunnallisilla koulutusvastuilla ja 
koulutusperäisellä maahanmuu-
tolla sekä muuttamalla painopis-
tettä jatkuvan oppimisen suun-
taan. Savonialla on merkittävä 
alueellinen vastuu jatkuvan op-
pimisen mahdollistajana. Ky-

syntälähtöisen toimintamallin 
vahvistaminen edellyttää meiltä 
osaamisen painoalojen tunnista-
mista ja hallintaa.  
  
Avoin toimintakulttuuri on tär-
keä osa Savonian vaikuttavuut-
ta. Tuemme avoimen tieteen ja 
tutkimuksen periaatteita kaikes-
sa korkeakoulumme toiminnassa.  
Yritysyhteistyö, julkaiseminen 

ja tutkimusaineistojen käsitte-
ly tehdään niin avoimesti kuin on 
mahdollista, huomioiden kump-
panuuksiemme edellyttämät 
luottamuksellisuusvaatimukset. 

Tulevien EU Horizon Europe ja 
Erasmus+ ohjelman periaattei-
siin ja kriteereihin on raken-
nettu vahvasti vaatimus laajasta 
yhteiskunnallisesta vaikuttavuu-

Kuva: Savonia sai ensimmäisenä suomalaisena korkeakouluna Great Place to Work –sertifi kaatin
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Kuva 1. Inhimillisen turvallisuuden näkökulma yhdistää Savonian monialaisuuden YK:n kestävän kehityksen tavoit-
teisiin, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja katastrofi riskien vähentämiseen. Haasteet liittyvät veteen, ruokaan, 
energiaan, terveyteen sekä bio- ja kiertotalouteen, sekä teknologian siirtoon, teolliseen käyttöönottoon ja yhteiskun-
nalliseen muutokseen (transformational adaption). 

desta. Tämä vaikuttavuus saavu-
tetaan suurten globaalien haas-
teiden ratkaisemisella erilaisten 
rinnakkaisten missioiden kaut-
ta. Savonian strategia pohjautuu 
globaaliin viitekehykseen, jossa 
inhimillinen turvallisuus (YK:n 
määrittelemä Human Securi-
ty) yhdistää erityyppiset globaa-
lit haasteet ja tarkastelee raken-

teiden sijaan ihmistä ja hänen 
hyvinvointiaan. Haasteet liitty-
vät ruokaan, veteen, terveyteen, 
energiaan ja biotalouteen. Inhi-
millisen turvallisuuden edistä-
minen kanavoituu näin 
monialaiseen missiopohjaiseen 
TKI-vahvuusalojemme kehitys-
työhön. Näiden valintojen kaut-
ta olemme tukemassa YK:n kes-

tävän kehityksen tavoitteiden 
(Agenda 2030) toteutumista, il-
mastonmuutokseen sopeutumis-
ta (Pariisin 2015 ilmastosopi-
mus toteuttamissopimuksineen) 
ja katastrofi riskien vähentämis-
tä (Sendai Framework for Disas-
ter Risk Reduction 2015-2030). 
Tämä viitekehys on Savonian 
vaikuttavuuden perusta. 

Savonia jatkaa Great Place to 
Work -viitekehyksen mukais-
ta kehittämistyötä johtamisen, 
yhteisen tekemisen ja jakamisen 
kulttuurin luomisessa. Tämän li-
säksi panostamme määrätietoi-
sesti työnantajamielikuvamme 
kehittämiseen, jotta varmistam-

me oikeiden osaajien saamisen 
joukkoomme myös tulevaisuu-
dessa. 

Savonian toimintakulttuurin pe-
riaatteena on ollut ”Laatu on ar-
jen tekoja”, ja meillä toimin-
nanohjaus ja laadunhallinta 

linkittyvät tiiviisti toisiinsa. Jo-
kainen savonialainen tuntee vas-
tuunsa tehtävien hoitamisessa ja 
toiminnan kehittämisessä. 

Näillä periaatteilla Savonia läpäi-
see Korkeakoulujen arviointineu-
voston auditoinnin vuonna 2022.
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Savonia toimii alueensa työelä-
män ja elinkeinojen kehittäjänä. 
Vaikuttavuutemme syntyy siitä, 
että Savonia vahvassa vuorovai-
kutuksessa eri toimijoiden kans-
sa tuottaa uutta tietoa, osaamis-
ta, uusia ratkaisuja ympäröivään 
yhteiskuntaan. Näillä neljäl-
lä vaikuttavuuden viitekehyksen 
näkökulmalla myös mittaamme 
toimintamme vaikuttavuutta.  

Savonialla on alueellisia ja val-
takunnallisia koulutustehtäviä. 
Savonia kasvattaa korkeakou-
lutettujen määrää OKM:n kans-
sa sovittujen tutkintotavoittei-
densa mukaisesti niillä aloilla, 
joilla on kysyntää niin koulu-
tukseen hakijoiden kuin työelä-
män edustajienkin puolelta. Se 
tarkoittaa erityisesti sosiaali- ja 
terveysalaa sekä tekniikan alaa. 
Savonian satelliittimallin avul-
la koulutusta voidaan toteuttaa 
työelämäyhteistyössä eri alueilla 
niin kansallisesti kuin kansain-
välisesti.

Koulutuksen alueellisen saata-
vuuden vahvistaminen on Savo-
nialle tärkeää. Lisäksi vahvistam-
me erilaisia oppijoita palvelevia 
osallistumis- ja suoritustapoja ja 
teemme vahvaa yhteistyötä toisen 
asteen koulutuksen kanssa sa-
malla parantaen Savonian opis-
kelijavetovoimaa. Panostamme 
tulevaisuudessakin monimuo-
toiseen ja monialaiseen opiske-
luun niin tutkintokoulutukses-
sa kuin myös tutkinnon osien tai 
sitä pienempien osaamiskokonai-
suuksien toteutuksessa. Erilai-
set koulutustaustat ja osaamisen 
täydennystarpeet huomioidaan 
koulutussisältöjen ja -muotojen 
suunnittelussa. Lisäksi Savonian 
vahva osaaminen opiskelijan oh-
jauksessa on vahvuus myös jat-
kuvan oppimisen ohjauksessa.

Savonia tarjoaa tutkintoja myös 
ulkomaille. Tavoitteenamme on 
saada osaajia suomalaisen työ-
elämän tarpeisiin. Teemme tä-
män kestävästi ja pitkäjänteises-
ti, ja tuomme jatkuvan oppimisen 
tarjonnan niin Suomessa kuin ul-
komaillakin opiskelleiden saata-
ville.

Savonian strategisena tavoittee-
na on tarjota koulutusta moni-
muotoisesti ja joustavasti. Tätä 
tavoitetta tukevat pitkäjänteinen 
oppimisdigitalisaation kehittämi-
nen, työelämälähtöinen satelliit-
tikoulutusmalli sekä 

e-opintoportaali. Savonia jatkaa 
määrätietoista verkko-oppimisen 
kehittämistä sekä teknisen että 
verkkopedagogiikan näkökul-
mista samalla sitoutuen korkea-
koulujen digitaalisen palveluym-
päristön yhteiseen kehittämiseen. 

Savonia ottaa tutkimus-, 
kehittämis- ja innovaatiotoimin-
nan (TKI) vahvuusalojen rinnalle 
ja niiden kanssa vahvaan kytken-
tään osaamisen painoalat. Ne tu-
kevat jatkuvan oppimisen 
kokonaisuuksien paketoimista suu-
rempiin osaamiskokonaisuuksiin, 
joista voidaan tarjota erilaajui-

1.1  Savonia aluevaikuttajana ja 
       yhteiskunnan kehittäjänä

Kuva. Ropo Capital mukana Savonian Code Academyn sisällön suunnittelussa, sekä 
esiintyi koulutuksen markkinointivideolla kertomassa alan hyvistä työllisyysnäkymistä
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sia opintomoduuleja, erikois-
tumiskoulutuksia tai korkea-
kouludiplomeja. Osaamisen 
painoala-ajattelu auttaa myös 
koulutuksen profi loinnis-
sa valtakunnalliseen ja kan-
sainväliseen tarjontaan. Tiivis 
työelämäkytkentä mahdollis-
taa yritysten osaamistarpeiden 
ajantasaisen tunnistamisen ja 
ennakoinnin. Koulutustarjon-
nassa Savonia tuottaa työ- ja 
elinkeinoelämälle omaa osaa-
mista täydentäen lisäarvoa 
paikallisilla, kansallisilla ja 
kansainvälisillä osaamisver-
kostoillaan. 

Ilmastonmuutos on kiihdyt-
tänyt elinkeinojen murrosta. 
Suomi pyrkii ilmastoratkai-
sujen kärkimaaksi. Ilmaston-
muutoksen hillitseminen luo 
liiketoimintamahdollisuuksia, 
joita korkealla osaamisella ja 
TKI-toiminnalla voidaan edis-
tää. Savonian TKI-toiminnan 
vahvuusalat, vesiturvallisuus, 
ruokaliiketoiminta, kone- ja 
energiateollisuus, bio- ja kier-
totalous ja hyvinvointitek-
nologia, ovat murroksen yti-

messä. Nämä vahvuusalat 
kehittävät elinkeinoelämän 
kumppanina ratkaisun avai-
mia ja kilpailukykyä kestävän 
kasvun liiketoimintamahdolli-
suuksiin.

Savonian TKI-toiminnan vah-
vuusalat pohjautuvat Poh-
jois-Savon kehittämisen kärjet 
-maakuntaohjelmaan ja sen 
toimeenpanosuunnitelmaan. 
Kehittämisen kärjet ovat myös 
Pohjois-Savon älykkään eri-
koistumisen valinta. 
Älykäs erikoistuminen tarkoit-
taa alueiden omien vahvuuk-
sien tunnistamista ja niiden 
systemaattista vahvistamista. 
Valituilla vahvuusaloilla uu-
distetaan yritystoimintaa ja 
edistetään kilpailukykyä. Vah-
vuusalat tukevat työn murros-
ta ja profi loivat Savoniaa kan-
sallisesti ja kansainvälisesti. 
TKI-toiminnan vahvuusaloilla 
kehitetään työ- ja elinkeino-
elämän kumppanina ratkaisun 
avaimia ja kilpailukykyä kes-
tävän kasvun lisääntyviin lii-
ketoimintamahdollisuuksiin. 
Tämä toteutetaan TKI- ja lii-

ketoiminnan sekä koulutuksen 
keinoin. Savonian TKI- ja lii-
ketoiminta edistävät missio-
pohjaisesti kestävää kasvua.

Savilahden kampusalueella 
siirrytään tulevalla strategia-
kaudella rakentamisesta sisäl-
lölliseen kehittämiseen, kos-
ka rakennusprojekti valmistuu 
syksyllä 2020. Savonialla on 
lisäksi kampukset Iisalmes-
sa, Varkaudessa ja kulttuuri-
kampus Kuopion Musiikkikes-
kuksella. 

Savilahden osaamiskeskitty-
mä on osa Pohjois-Savon elin-
keinojen osaamisverkostoa ja 
yhdessä ne toimivat tietyil-
lä aloilla koko Suomen kehi-
tyksen moottorina. Osaamis-
verkoston keskeisiä toimijoita 
ovat Ylä-Savon ja Varkauden 
seudun vientiteollisuus, poh-
joissavolaiset pk-yritykset, 
sosiaali- ja terveysalan toimi-
jat sekä muut pohjoissavolai-
set osaajat. Yhdessä verkosto 
muodostaa kansallisesti mer-
kittävän osaamiskeskittymän. 

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

Savonian toiminta- ja johtamis-
kulttuuri perustuvat yhteisiin 
arvoihin ja niiden näkymiseen 
arjen toiminnassa ja käyttäyty-
misessä. Arvoilla on keskeinen 
merkitys Savonian tulokselli-
suuden, yhteisöllisyyden ja hy-
vinvoinnin kannalta. Arvoja to-
teutamme arjessa arvolupausten 
mukaisesti. 

Luotettava

Luottamuksellisen ilmapiirin 
vaikutus tuloksellisuuteen on 
ilmeinen ja luottamukseen pe-
rustuvat vuorovaikutussuhteet 
työyhteisössä ovat avainase-
massa. Luottamus on yhteistyön 
työyhteisön toimivuuden edelly-
tys. Meillä Savoniassa luottamus 
tunnetta ja tekemistä, ansait-
semme luottamuksen toimimal-
la avoimesti ja luottamuksen 
arvoisesti. Luottamus syntyy 
toimimalla avoimesti, vastuulli-
sesti ja lupauksista kiinni pitä-
en. Kukin työyhteisön jäsen ot-

taa vastuun omasta työstään ja 
on siten omalta osaltaan tuke-
massa organisaation toimintaa 
ja menestystä. Luottamus syn-
tyy toimimalla oikeudenmukai-
sesti ja arvostamalla toistem-
me työtä. 

Rohkea

Savoniassa rohkeus tarkoittaa 
ennakkoluulottomuutta ja halua 
kokeilla uusia toimintatapoja. 
Rohkeutemme näkyy myös ha-
luna erottua massasta positiivi-
sella tavalla ja luoda sitä kautta 
vaikuttavuutta. Tuomme mie-
lipiteemme rohkeasti julki, esi-
tämme uudenlaisia ratkaisu-
ja ja kerromme siitä aktiivisesti 
ulospäin.

Yhteisöllinen

Yhdessä Savonian henkilös-
tö ja opiskelijat voivat todeta: me 
olemme Savonia. Savonia on 
erilainen ja uudistuva, mutta 

ennen kaikkea yhteisöllinen ja 
merkittävä toimija alueellamme. 
Tuemme osaltamme monikult-
tuurisen ja moniarvoisen yhteis-
kunnan kehittymistä. Olemme 
ainutlaatuisessa asemassa, kun 
saamme vaikuttaa niin monen 
ihmisen elämään. Uuden stra-
tegian myötä ajattelemme voi-
makkaasti asiakkaitamme ja 
yhteistyökumppaneitamme, 
ja osana yhteisöllisyyttä koh-
taamme toisemme ja yhteistyö-
kumppanimme aidosti ja välit-
täen. Osaamme olla ylpeitä siitä 
mitä teemme ja minkälaisen 
jäljen jätämme. 

Savonian tehtävä

Monialainen Savonia vastaa 
osaamisen ja osaajien tarpeisiin.  
Kehitämme ja uudistamme yri-
tysten ja yhteisöjen liiketoimin-
taa ja palveluita. 

Savonian profi ili

Savonian profi ili rakentuu vali-
tuille TKI-toiminnan vahvuus-
aloille ja osaamisen painoaloil-
le. Ne tukevat monimuotoista 
koulutustamme sekä TKI- ja 
liiketoiminnan laajentumista. 
Osaamisemme ja vahva verkos-
toituminen synnyttävät laajaa 
yhteiskunnallista vaikuttavuutta 
ja rakentavat Savoniasta entistä 
paremman työnantajan.  

Savonian visio 2030

Savonia on vastuullisesti 
vaikuttavin ammattikorkeakoulu.

Kuvio 2. Savonian arvot: Luotettava – rohkea – yhteisöllinen
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1.3  Savonian strategiset linjaukset

Osaamiskulttuurimme rakentuu 
vahvan verkostotyön ja asiantun-
tijuuden jakamisen pohjalle

Rakennamme hyvän työpaikan 
toimintakulttuuria tavoitteelli-
sesti ja vahvistamme johtamisella 
yhteisten arvojen ankkuroitumis-
ta arkeen.

Savonian osaamiskulttuuri raken-
tuu vahvan verkostotyön ja asian-
tuntijuuden jakamisen pohjalle. 
Tuemme toimintatavoilla ja ra-
kenteilla yhdessä oppimista ja yh-
teiskehittämistä. Hyödynnämme 
aktiivisesti kumppanuusverkos-
tomme osaamista ja jaamme omaa 
osaamistamme kumppaneillem-
me. 

Savonia jatkaa Great Place to Work 
viitekehyksen mukaista toiminta -ja 
johtamiskulttuurin kehittämistä. 
Johtamisen lähtökohtana on tu-
kea jatkuvan kehittymisen kult-
tuuria, työn merkityksellisyyttä ja 
tuloksellista toimintaa. Toimin-
nan tuloksellisuus perustuu kestä-
vään henkilöstöpolitiikkaan, jossa 
hyödynnämme tiedolla johtamis-
ta. Tiedolla johtaminen merkit-
see hyvää työn suunnittelua, tuot-
tavuusmittareiden käyttöönottoa 
ja osaamispääoman tarkoituksen-
mukaista hyödyntämistä.

Savonian strategia pohjautuu 
työmme vaikuttavuuteen. Tavoit-
teenamme on tuoda tämä tekemi-
nen näkyväksi niin sidosryhmil-
lemme, kumppaneillemme kuin 
myös monialaiselle henkilöstöl-
lemme. Jo aikaisemmassa strate-
giassamme linjasimme, että Sa-
vonia tunnetaan osaamisesta, 
aktiivisuudesta ja tuloksista. Tä-
män osaamisen näkyväksi tekemi-
nen tulee olemaan uudella strate-
giakaudella yhä keskeisemmässä 
roolissa. 

Olemme ylpeitä omasta työstä ja 
koko työyhteisön tekemisestä.  
Meillä Savoniassa on useilla aloilla 

maan johtavia osaajia, jotka teke-
vät työtä alueen elinkeinoelämän 
kehittämiseksi. Osaajien ja heidän 
osaamisensa näkyväksi tekeminen 
on strategiakaudella keskeinen 
periaate. Vahvistamme työnanta-
jamielikuvaa ja houkuttelevuut-
ta tuomalla näkyväksi Savonian 
osaamista ja arvotarinoita.

OIS 3.0 tukemassa yhteis-
kehittämistä koulutukses-
sa ja TKI-toiminnassa

Yhteiskehittäminen yhdistää Sa-
voniassa tapahtuvaa oppimista ja 
kehittämistä. Sen avulla ratko-
taan suuriakin haasteita ja luodaan 
merkityksellisyyttä koulutukseen 
ja TKI-työhön. Yhteiskehittäminen 
on tapa jakaa osaamista, ratkais-
ta ongelmia, luoda uusia toimin-
tatapoja ja rakentaa verkostoja. Se 
innostaa vuorovaikutukseen, vah-
vistaa luottamusta toimijoiden 
kesken ja rohkaisee oppimaan toi-
silta. yhteiskehittäminen on tie-
dolla vaikuttamista verkostoissa.

Savoniassa ajatus avoimesta kam-
puksesta sekä yhdistetyt oppimis-, 
tutkimus-, kehittämis- ja inno-
vaatioympäristöt tukevat osaa-
misen kehittämistä.  Koulutuksen 
yhteiskehittäminen vahvistaa mo-
nialaista toimintaa, kumppanuuk-
sien hyödyntämistä ja työelämä-
läheisyyttä. Se vahvistaa Savonian 
roolia aktiivisena toimijana, jol-
le virtuaalisen oppimisen rinnalla 
toimii käytännönläheisyys ja yh-
dessä tekeminen. 

Savoniassa pedagogisena lähtö-
kohtana on laadukkaan ja työ-
elämäläheisen koulutuksen sekä 
tutkimus- ja kehittämistoimin-
nan monimuotoinen yhdistämi-
nen (OIS 3.0). Työelämäläheisessä 
koulutuksessa korostuvat opiske-
lijoiden motivaatio ja opintoihin 
sitoutuminen. Moninaiset virtu-
aaliset ja fyysiset ympäristöt Sa-
voniassa ja verkostokumppanei-
den tiloissa niin kotimaassa kuin 

ulkomaillakin kytkevät teorian ja 
käytännön laajasti ja kiinnosta-
vasti osaksi opiskelijan oppimista 
ja organisaatioiden kehittämistä. 

Koulutukselle on tyypillistä mo-
nimuotoisuus, monialaisuus sekä 
aikaan ja paikkaan sitomatto-
muus. Kokonaisvaltaisella ohjauk-
sella tuetaan opiskelijan amma-
tillista kasvua koko opintopolun 
ajan. 

Personoitu koulutus

Savoniassa jokainen opiskelija on 
yksilö. Koulutus, oli sitten kysees-
sä tutkinto, erikoistumiskoulu-
tus, moduuli tai yksittäinen opin-
tojakso, toteutetaan opiskelijoiden 
erilaiset tarpeet ja tavoitteet huo-
mioiden. Monipuolisilla koulutuk-
sen toteutustavoilla mahdolliste-
taan vaihtoehtoiset suoritustavat 
sekä opiskelijan omien tavoittei-
den mukainen eteneminen opin-
noissa. Savoniassa hyödynnetään 
laajasti aikaisemman osaamisen 
tunnistamista ja tunnustamista 
sekä työn opinnollistamista osana 
opiskelijan henkilökohtaista opis-
kelusuunnitelmaa. Opiskelija voi 
syventää tai laajentaa osaamistaan 
hyödyntämällä Savonian kansal-
listen ja kansainvälisten korkea-
koulukumppaneiden tarjontaa.

Kysyntälähtöinen jatkuva 
oppiminen

Kysyntäperusteisessa jatkuvas-
sa oppimisessa yritykset ja orga-
nisaatiot, korkeakoulu ja oppija 
muodostavat kiinteän kokonai-
suuden. Osaamistarpeiden tun-
nistaminen perustuu jatkuvaan ja 
avoimeen dialogiin korkeakoulun 
laajan yritysverkoston kanssa. 
Laajat osaamiskokonaisuudet ku-
vataan määriteltyjen osaamisen 
painoalojen avulla, jotka tuottavat 
lisäarvoa niin yritys- kuin kulut-
taja-asiakkaillekin

Osaamistarpeiden tunnistami-
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sen jälkeen suunnitellaan oppijan 
kanssa tarkasti räätälöity sisällöl-
tään, laajuudeltaan ja toteutus-
tavoiltaan tarkoituksenmukainen 
oppimiskokonaisuus (opintojak-
so, erikoistumiskoulutus, diplo-
mikoulutus, tutkinto, muu opin-
tokokonaisuus). Toteutustavoissa 
yhdistetään joustavasti korkea-
koulun monipuolisia resursseja 
hyödyntämällä monilaisen koulu-
tustarjonnan ohella TKI-ympäris-
töjä ja -hankkeita. Korkeakoulun 
omaa osaamista voidaan täydentää 
kotimaisella ja globaalilla koulu-
tustarjonnalla.

Kysyntäperusteisen jatkuvan oppi-
misen synergiamalli tarvitsee tu-
ekseen laadukkaat ohjauspalve-
lut. Ohjauspalveluiden tehtävänä 
on räätälöidä tavoiteltua osaamis-
ta vastaavia kokonaisuuksia ja 
tukea oppijaa tämän oppimispro-
sessin ajan. 

Osana jatkuvaa oppimista ja Sa-
vonian profi ilin rakentamista val-
mistellaan osaamisen painoaloja. 
Osaamisen painoaloista muoka-
taan joustavasti osaamiskokonai-
suuksia kansalliseen ja kansainvä-
liseen 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 kumppa-
nina ratkaisuja ja kilpailukykyä 
kestävän kasvun liiketoiminta-
mahdollisuuksiin. Toiminnassa on 
aktiivisesti mukana kasvava määrä 
yhteistyöyrityksiä verkostoineen. 
TKI- ja liiketoiminnalla tuemme 
elinkeinorakenteen uudistamis-
ta ja mahdollistamme siten uu-
sien pohjoissavolaisten yritysten 
menestystarinoiden syntymisen.  

TKI-vahvuusalojen missiona on 
edistää alueen elinkeinoraken-
teen kannalta keskeisten alojen 
kasvua, kannattavuutta ja kan-
sainvälistymistä tutkimuspalve-
luiden avulla. Toiminnan vaikut-
tavuuden vahvana pitämiseksi 
suuntaamme panostuksemme ja 
kehitämme osaamistamme alu-
een tarpeiden mukaisesti. TKI-
toiminnan vahvuusalojen toimin-
nan pitää olla vahvaa kansallista 
tasoa ja sen pitää sisältää myös 
kansainvälistä tutkimusyhteis-
työtä. Vahvuusalojen ulkopuo-
lella jatketaan aluekehitystarpei-
siin ja koulutuksen kehittämiseen 
liittyvää TKI-toimintaa kaikil-
la Savonian koulutusvastuuseen 
kuuluvilla aloilla. Valitut TKI-
vahvuusalat ja niiden keskeiset 
missiot ovat:

Kone- ja energiateolli-
suus

Tuotamme alueen teollista liike-
toimintaa edistäviä tutkimus-, 
testaus-, analysointi-, koulu-
tus- ja asiantuntijapalveluita.

Sovellusalueina ovat teknologia-
teollisuuden hitsausautomaatio, 
tuotantotekniikka, tuotesuunnit-
telu ja materiaalitekniikka sekä 
energiateollisuuden polttoon pe-
rustuvat tuotantotekniikat ja 
sähkönjakelu.

Keskeiset tutkimuskohteet ovat 
teollisuuden digitalisaatio, auto-
maatio, robotiikka, laser-
/hybridihitsaus ja 3D tulostus, 
uusiutuvat energialähteet, uudet 
energiamuodot, energian 
varastointi sekä kiertotalous.

Hyvinvointiteknologia

Toimimme vahvasti Kuopio-
Health-ekosysteemissä. Tuo-
tamme koulutus-, testa-

us ja TKI-palveluita yhdessä eri 
ekosysteemin toimijoiden ja hei-
dän kumppaneidensa kanssa

Keskeiset teemat:

- Vaikuttava Sote-palvelutuo-
tanto ja palveluiden asiakas-
lähtöinen kehittäminen, pal-
velumuotoilu, teknologian 
hyödyntäminen ja liiketoiminnan 
kehittäminen.

- Hyvinvoinnin kuluttami-
nen ja yksilöllistetty hyvinvointi 
ja ennaltaehkäisevä näkökulma 
sekä kulttuurin ja liiketoiminnan 
hyödyntäminen. 

- Uudenlaisten oppimisympä-
ristöjen kehittäminen - VR/XR 
teknologiat, soveltuvat opetus-
alustat ja pelillistäminen.

Vesiturvallisuus

Toimintamme painopisteitä ovat 
veden käsittelyteknologiat sekä 
älykkäät vesihuollon ratkaisut. 
Sovellamme tätä osaamista en-
sisijaisesti yhdyskuntien ve-
sihuoltoon, vesi-intensiivisen 
teollisuuden, erityisesti kaivos-
teollisuuden sekä sellu- ja pa-
periteollisuuden, päästöjen vä-
hentämiseen, sekä maatalouden 
vesistövaikutusten kokonaisval-
taisen hallinnan kehittämiseen. 

Tuotamme pilotointi- ja testaus-
toiminnalla konkreettista lisäar-
voa yhteistyökumppaneillemme. 

Vakiinnutamme Kuopio Water 
Clusterin roolin ja aseman kan-
sallisessa kentässä mahdollisim-
man vahvaksi, ja rakennamme 
siitä tunnustetun kansainvälisen 
toimijan.

Savonian TKI-vahvuusalat 
ja niiden missiot
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Ruokaliiketoiminta

Vahvistamme alueen elinvoi-
maa ja hyvinvointia ruokaliike-
toimintaa kehittämällä. Lisääm-
me ruokaketjussa toimivien 
yritysten osaamista ja valmiuk-
sia ruokasektorilla sekä liiketoi-
minnan kehittämisessä ja uusi-
en innovaatioiden luomisessa.

Keskeiset teemat:

- Alkutuotannon tuotantopro-
sessien kehittäminen ja tuotta-
jien liiketoiminnan kannatta-
vuuden parantaminen.

- Elintarvikealan yritysten toi-
mintaedellytysten parantaminen 
ja uusien innovaatioiden syn-
nyttäminen.

- Ravintola-alan liiketoimin-
nan sekä ruokamatkailuliiketoi-
minnan kehittäminen.

Bio- ja kiertotalous

Tuemme yritysten ja yhteiskun-
nan kestävää kehitystä, jon-
ka keskiössä ovat biopohjai-
set tuotteet ja materiaalikierto. 
Kytkeydymme vahvasti muiden 
TKI-painoalojen teemoihin tä-
män toteuttamisessa.

Jalkautamme kiertotalousperi-
aatetta opetukseen sekä autam-
me yrityksiä siirtymään fossii-
litaloudesta kohti biotaloutta ja 
vähähiilistä yhteiskuntaa. 

Business Center ja DigiCenter 
North Savo rakentavat strate-
giakauden aikana kannattavan 
verkostoituneen palvelukoko-
naisuuden maakunnan elin-
keinoelämän kehittämiseksi. 
Palvelukokonaisuus lisää Poh-
jois-Savon yritystoimintaa ja 
aluetalouden kasvua sekä tukee 
eri toimialoihin liittyvien TKI-
hankkeiden vaikuttavuutta tar-
joamalla:

Yrittäjyys- ja innovaatio-
kasvatuspalveluja

Savilahden oppilaitosten yh-
teisen yrittäjyyden ja inno-
vaatio-osaamisen oppimis- 
ja TKI-ympäristön kasvattaen 
opiskelijoiden ja edelleen alueen 
yritysten osaamistasoa

Pohjois-Savon yhteisen, avoimia 
innovaatioita tuottavan kaupal-
listamisprosessin, startup-yh-
teisön ja kiihdyttämöpalvelut

Digitalisaatioon liittyviä 
yritysverkostoja 

Kontaktit EU:n Digital Innovati-
on Hub:hin (DIH) ja mahdollis-
taa Pohjois-Savon yrityksille ja 
organisaatioille verkostoitumi-
sen kansainvälisesti

Yrityksille tuen digitalisaati-
on murroksessa alentaen uuden 
teknologian käyttöönottokyn-
nystä ja riskiä. 
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Kansainvälisyys uudistaa 
osaamista

Savonia toteuttaa yhteisen kor-
keakouluvision kansainvälisty-
misohjelmaa. Kansainvälinen yh-
teistyö kehittää toimintaa ja lisää 
koulutuksen sekä TKI- ja liike-
toiminnan vaikuttavuutta. Sa-
vonia osaltaan vastaa korkea-
koulutettujen osuuden kasvuun 
lisäämällä ulkomaisia osaa-
jia alueelle ja on mukana kan-
sainvälisesti houkuttelevissa 
innovaatioekosysteemeissä.  Ka-
relia-ammattikorkeakoulu, Sa-
vonia-ammattikorkeakoulu ja 
Itä-Suomen yliopisto tukevat toi-
minnallisella yhteistyötyöllä eri-
tyisesti Itä-Suomen osaamista ja 
elinvoimaa. Yhdessä eri toimijoi-
den kanssa korkeakoulut panos-
tavat työ- ja koulutusperusteiseen 
maahanmuuttoon ja osaajien si-
touttamiseen alueen ja koko Suo-
men osaajatarpeisiin. 

Savonia tekee vastuullista koulu-
tusvientiä huomioiden työvoiman 
alueellisen ja kansallisen tarpeen. 
Savonia on toimijana kansainväli-
sissä TKI-hankkeissa, joissa tuo-
tetaan uusia innovaatioita kes-
tävän kehityksen ja inhimillisen 
turvallisuuden arvopohjan mukai-
sesti.

Savonia on tunnettu ja arvostet-
tu korkeakoulu, jonka osaaminen 
uudistuu kansainvälisessä yhteis-
työssä ja toimivissa verkostoissa.  
Inhimillinen turvallisuus – tee-
man pohjalta rakentuva verkosto 
kytkee meidät osaksi eurooppa-
laista tutkimusyhteisöä, joka vah-
vistaa kansainvälistä TKI-toimin-
taa ja osaamisen vientiä. 

Liiketoiminta kehittyy 
kysyntälähtöisesti

Savonian tarjoamat liiketoimin-
tapalvelut pohjautuvat tunnistet-

tuihin asiakastarpeisiin ja niiden 
kilpailukykyiseen täyttämiseen 
Savonian asiantuntijoiden osaa-
misen ja infrastruktuurin tarjo-
amien mahdollisuuksien tukema-
na. 

Koulutuksen liiketoiminta:
Osaan jatkuvan oppimisen tar-
peista tullaan vastaamaan koulu-
tuksen liiketoiminnan olemassa 
olevilla ja kehitettävillä tuotteilla. 
Kilpailu mm. yksityisten konsult-
tipalvelujen kanssa kiristyy ja Sa-
vonia määrittelee omat vahvuus-
alueensa osaamisen painoalojen 
kautta. 

Huoli osaavasta työvoimasta ja 
työelämän murros luo tarpei-
ta kysyntälähtöiselle koulutuksen 
liiketoiminnalle. Huomioimme 
toiminnassamme työvoimakou-
lutukset ja hyvän työllisyystilan-
teen vallitessa myymme yrityksil-
le suoraan osaamista täydentäviä 
ja uudistavia koulutuksia. 

Osaamisen vienti rakentuu kes-
tävälle pohjalle ja tavoitteena on 
tutkintojen ja tutkinnon osien 
myynti.  Keskeistä on saada 
osaamisen viennin kautta osaajia 
Suomeen tukemaan alueiden 
työvoimatarvetta.

TKI- ja palveluliiketoiminta:

TKI-liiketoiminta on tärkeä osa 
toimintaamme, koska se toden-
taa ja vahvistaa osaamisemme 
laatua ja vaikuttavuutta. Vesien-
käsittelyprosessien pilotoinnit, 
hitsausautomaatio, 3D-tulos-
tus, energiatutkimuspalvelut sekä 
tuotekehitystoimintaan liittyvät 
EMC-testaukset ovat merkittäviä 
TKI-liiketoiminnan kasvualueita. 
TKI-hanketoiminnan odotetaan 
synnyttävän aiempaa tehokkaam-
min myös uusia liiketoiminnan 
tuotteita Savonian tarjontaan. 

TKI-infrastruktuuriin liittyvä yh-
teistyö mahdollistaa jatkossa laa-
jempien ja vaikuttavampien pal-
velukokonaisuuksien myynnin. 
Palveluliiketoiminnan odotetaan 
kasvavan koulutusliiketoimintaa 
nopeammin.

Hyvinvointipalvelujen kehittä-
misen kautta Savonialla on omaa 
palvelutuotantoa, joka painot-
tuu ennalta ehkäisyyn ja kuntou-
tukseen. Palveluissa lähtökohtana 
ovat kokonaisvaltainen hyvin-
vointi, helppo saavutettavuus ja 
digitalisaation monipuolinen 
hyödyntäminen. 
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