Tunne huominen.

Tehtävä
Xamk on Kaakkois-Suomea vahvasti kehittävä korkeakoulu. Xamk kouluttaa toiminta-alueensa ja yhteiskunnan tarvitsemia osaajia. Tehtävässä
korostuu alueen elinkeinorakennetta ja työelämää uudistava koulutus sekä
tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta. Xamk edistää elinikäistä
oppimista ja yrittäjyyttä.

Profiili
Xamk on hyvinvoinnin, teknologian ja luovan talouden korkeakoulu. Kaikessa toiminnassa kannamme vastuun sosiaalisesta, taloudellisesta, kulttuurisesta ja ekologisesta kestävyydestä. Vahvistamme toiminta-alueemme
elinvoimaisuutta ja onnellisuutta, synnytämme innovaatioita, luomme
uutta liiketoimintaa ja ratkaisemme ongelmia. Olemme valmiita huomiseen: uudistamme toimintatapojamme ja koulutustarjontaamme ja meillä
on rohkeutta myös luopua vanhasta.

Visio

Tarjoamme opiskelijalle yksilöllisiä oppimisväyliä. Kannustamme
edelläkävijyyteen ja innostamme
uteliaisuuteen, uuden oppimiseen ja tutkimiseen.

Xamk on kansainvälinen korkeakoulu, jonka kampuksena on koko maailma. Olemme merkittävä tutkimus- ja kehitysyhteisö.

Tavoite 2022
Xamk on menestyvä ammattikorkeakoulu. Erotumme muista ammattikorkeakouluista erityisesti koulutuksemme laadulla ja ajanmukaisuudella sekä TKI-toimintamme ja kansainvälisyytemme kautta. Kykenemme
nostamaan toiminnastamme selkeitä kansainvälisiä kärkiä. Olemme toiminnassamme ja rakenteissamme joustava ja kykenemme muuttumaan.
Olemme opetus- ja kulttuuriministeriön mittareilla jatkuvasti viiden
parhaan ammattikorkeakoulun joukossa etenkin opiskelijatyytyväisyydessä,
opiskeluprosessin sujuvuudessa ja työllistymisessä. TKI-toiminnassa ja
avoimessa ammattikorkeakoulutuksessa olemme Suomen suurin. Olemme
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vahva kansainvälinen toimija ja yhteistyömme valittujen Euroopan, Luoteis-Venäjän ja Kiinan korkeakoulujen kanssa tuottaa lisäarvoa Xamkille
ja toimialueellemme. Meillä on vahvat yhteistyösuhteet maamme yrityksiin ja julkiseen sektoriin sekä muihin korkeakouluihin ja yliopistoihin.
Saavuttaaksemme tavoitteemme meidän on oltava vetovoimainen korkeakoulu niin henkilökunnalle, opiskelijoille kuin yhteistyökumppaneille.
Arvostamme henkilökuntaamme ja tarjoamme sille mahdollisuuden kehittyä. Kampuksemme ovat turvallisia, yhteisöllisiä ja kansainvälisiä. Korkeakoulumme tunnetaan hyvin niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Strateginen johtaminen ja toiminnanohjaus perustuvat laatujärjestelmän systemaattisesti tuottamaan tietoon.
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Strategiset kärjet: tulevaisuuslähtöinen
oppiminen, kansainvälisyys ja TKI

nuuksiin. Olemme aktiivinen osa suomalaisten toimijoiden kansainvälisiä verkostoja.
Tunnistamme niin Euroopan kuin nousevien talouksien merkityksen.
Hyödynnämme Venäjän läheisyyttä ylläpitämällä ja kehittämällä hyviä
yhteistyösuhteita venäläisten korkeakoulujen kanssa. Tunnistamme Aasian
vahvojen ja vahvistuvien talouksien, erityisesti Kiinan, merkityksen maailmantalouteen ja pyrimme olemaan mukana sen luomassa kasvussa sekä
toimimaan siltana Kiinan ja alueen elinkeino- ja työelämän välillä.

Luomme omaa ja Suomen menestystä kansainvälisessä kilpailussa olemalla aidosti opiskelijalähtöinen, kansainvälinen ja vahva soveltavan tutkimuksen osaaja.
Tulevaisuuslähtöinen oppiminen

Xamkin kampuksena on koko maailma. Meitä ohjaa ajatus ajasta ja paikasta riippumattomasta opetuksesta ja tutkimuksesta. Me mahdollistamme
opiskelijalle tulevaisuuden uusien ammattien löytämisen ja siihen valmentautumisen. Tunnistamme opiskelijoissamme olevan potentiaalin. Kehitämme ajasta ja paikasta riippumattomia digitaalisia oppimisympäristöjä
ja uusia opetusteknologisia ratkaisuja. Tarjoamme opiskelijalle yksilöllisiä oppimisväyliä. Kannustamme edelläkävijyyteen ja innostamme uteliaisuuteen, uuden oppimiseen ja tutkimiseen.
Xamk on opiskelija- ja osaamislähtöinen korkeakoulu. Tämä tarkoittaa 1) Laadukasta, työelämäläheistä ja joustavaa opetusta ja oppimista. 2)
Opetuksen ja TKI-toiminnan integrointia. 3) Yhteisöllisyyttä, vuorovaikutusta ja viestintää, jotka tukevat oppimista. 4) Opiskelijoiden ohjausta ja
tukemista ammatillisen kasvun ja kehittymisen edistämiseksi ja oppimishaasteiden tunnistamiseksi. 5) Hyvin toimivia palveluja ja opiskelijoiden
hyvinvointia, lähtökohtana jokaisen opiskelijan arvostava kohtaaminen.
Kansainvälisyys

Kansainvälisyys on luonteva osa opiskelijoidemme ja henkilöstömme toimintaa. Kansainväliset kumppanuutemme tarjoavat laajan pohjan niin
koulutukseen, TKI-yhteistyölle kuin opiskelijoiden ja henkilöstön vaihdolle. Vieraskieliset koulutusohjelmamme ovat aidosti monikansallisia.
Lisäämme vieraskielisten opintojen tarjontaa myös suomenkielisissä koulutuksissa.
Vahvistamme koko henkilöstömme kansainvälistä osaamista. Suuntaamme kansainvälistä toimintaamme palvelemaan myös alueemme kansainvälistymisen tarpeita. Panostamme vahvoihin strategisiin kumppa-

4

STRATEGIA

Tutkimus-, kehitys ja innovaatiotoiminta

Kansainvälisesti korkeatasoinen TKI-toiminta on keskeinen osa korkeakoulumme yhteiskunnallista vaikuttavuutta. TKI-toimintamme tukee työja elinkeinoelämää. Luomme osaamista ja kilpailukykyä. Synnytämme
uusia työpaikkoja ja säilytämme ja kehitämme entisiä. Tällä tuemme myös
maakuntiemme kehittymistä. TKI-toimintamme ja opetuksemme tukevat
toisiaan kehittämällä niiden välistä yhteistyötä, tiedonsiirtoa ja toimintaedellytyksiä. Vahvistamme avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintakulttuuria. Jäsennämme TKI-toimintamme neljän painoalan kautta. Luova
talous on uusi ja nouseva painoala.
XAMKIN TUTKIMUS-, KEHITYS- JA INNOVAATIOTOIMINNAN PAINOALAT JA KÄRJET
Luovat alat

Metsä, ympäristö
ja energia

Digitaalinen
talous

Kestävä
hyvinvointi

Logistiikka ja
merenkulku

Uudet kuitutuotteet
ja prosessit

Digitaalinen
tiedonhallinta ja
arkistointi

Dataperusteiset
hyvinvointipalvelut

Merenkulun
turvallisuus

Yhdenvertainen ja
osallistuva nuoruus

Öljyntorjunta

Ympäristöturvallisuus
Uusiutuvat ja tehokkaat
energiajärjestelmät

Käyttäjälähtöisyys,
visuaalisuus,
pelillisyys

Metsätalous ja puurakentaminen

Yrittäjyys ja
yrittäjyyskasvatus

Materiaalit ja kiertotalous

Kyberturvallisuus

Satamalogistiikka
ja -ympäristöt

Älykkäät
käyttäjäkeskeiset
ruokapalvelut

Rautatielogistiikka

Vastuullinen matkailu

Liikennejärjestelmät
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Kumppanit
Luomme menestystä alueellemme yhdessä kumppaneidemme kanssa. Yritys- ja työelämä on vahvasti mukana toimintamme kehittämisessä. Vastaamme sote- ja maakuntauudistuksen ajankohtaisiin haasteisiin. Solmimme kumppanuussopimukset oman alueen toisen asteen oppilaitosten kanssa opetusyhteistyön, yhteisten oppimisympäristöjen ja opiskelijoiden joustavien jatko-opiskeluväylien rakentamiseksi.
Xamk solmii kumppanuuksia myös sekä koti- että ulkomaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Huolehdimme siitä, että opiskelijamme pääsevät joustavasti siirtymään akateemisiin opintoihin. Koulutusalakohtainen tutkimusyhteistyö tiedelaitosten kanssa luo pohjaa omalle
soveltavalle tutkimuksellemme ja mahdollistaen erikoistumisen ja kokonaisuuksia rakentavan työnjaon.
Xamk on valmis solmimaan uusia strategisia kumppanuuksia korkeakoulujen, yliopistojen ja meille keskeisten yritysten ja työyhteisöjen kanssa.

Poikkileikkaavat teemat
Digitaalisuus, yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen ja Venäjä-osaaminen ovat osa kaikkea toimintaamme. Xamk on Suomen ammattikor-

keakoulujen digitalisaatio-osaamisen edelläkävijä. Otamme toimintaamme
ja koulutukseen vahvasti mukaan digitaaliset rakenteet, robotisaation ja
tekoälyn vahvistamaan alueellista kehitystä ja kilpailukykyä. Tuemme
yrittäjämäistä toimintaa sekä kannustamme ja valmistamme opiskelijoitamme yrittäjyyteen ja liiketaloudelliseen ajatteluun. Ymmärrämme Venäjän kulttuuria ja osaamme hyödyntää toiminnassamme Venäjän läheisyyden. Olemme korkeakoulukentän vahvin käytännön Venäjä-osaaja.
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Yhteistyömme ja vuoro
vaikutuksemme on avointa,
aktiivista ja vastuullista.
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Arvot
Olemme luotettava. Toiminnassamme
korostuvat luottamus ja arvostus. Tapamme
toimia on turvallinen ja oikeudenmukainen.
Kannamme vastuun tehtävämme
suorittamisesta.
Olemme yhteisöllinen. Muodostamme
toimivan korkeakouluyhteisön. Opiskelijat ovat
toimintamme keskiössä.
Olemme edelläkävijä. Koulutamme
tulevaisuuden osaajia. Haluamme menestyä.
Luomme vaurautta myös ympäristöömme.

xamk.fi

