Polkuja menestykseen
Vaasan yliopiston strategia 2030

Perimmäinen tehtävämme on luoda uutta osaamista ja vaalia sivistystä yhteiskuntamme keskeisenä
arvona. Tartumme siksi globaaleihin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Ne antavat meille keskeisen
motivaation lähteen tutkimukseen ja koulutukseen. Työllämme haluamme raivata teitä yksilöiden,
yhteisöjen ja ympäröivän maailman positiiviselle ja kestävälle kehitykselle.
Missio: Teemme vaikuttavaa tutkimusta ja koulutamme osaajia tämän päivän ja tulevaisuuden
yhteiskuntaa varten. Edistämme kilpailukykyä, innovaatioita ja kestävää kehitystä liiketoiminnassa,
teknologioissa ja yhteiskunnassa.
Visio: Vaasan yliopistoa arvostetaan kansainvälisesti menestyvänä ja vaikuttavana tiedeyliopistona.
Tuomme innovatiivisesti yhteen liiketoiminnan, johtamisen ja teknologioiden osaajat. Luomme yhdessä
ratkaisuja globaaleihin haasteisiin. Olemme avoin ja tasavertainen yhteisö, joka vetää puoleensa ja
johon halutaan kuulua.
Arvot: Rohkeus, Yhteisöllisyys, Vastuullisuus
Profiili: Vaasan yliopisto on vastuulliseen liiketoimintaan suuntautunut yliopisto.
Vaasan yliopiston ytimen muodostaa kauppatieteiden, tekniikan sekä hallinto- ja viestintätieteiden
korkeatasoinen osaaminen. Vauhditamme ja uudistamme toimintaamme monitieteisillä
tutkimusalustoilla. Niissä keskitymme haasteisiin ja mahdollisuuksiin, joita digitaalinen talous,
innovaatiot ja yrittäjyys sekä energia ja kestävä kehitys tarjoavat. Sitoudumme
tutkimuslaboratorioidemme kehittämiseen niiden toiminnan vahvistamiseksi niin paikallisissa,
kansallisissa kuin kansainvälisissä tutkimusverkostoissa. Houkutteleva, ajanmukainen ja hiilineutraali
kampuksemme luo erinomaiset edellytykset tutkimukselle, koulutukselle ja yhteisöllisyydelle.
Olemme erikoistunut, tehokas ja kansainvälisesti kilpailukykyinen tiedeyliopisto, ja painotamme vahvasti
perustutkimusta ja vaikuttavuutta. Meitä arvostetaan yhteistyökumppanina alueen
osaamiskeskittymässä ja kansainvälisissä innovaatioekosysteemeissä. Vaasan yliopisto toimii keskellä
Pohjois-Euroopan suurinta energia- ja ympäristöalan osaamiskeskittymää. Pidämme tärkeänä
tehtävänämme vaikuttaa energiasektorin uudistamiseen ja ilmastonmuutoksen torjumiseen.
Tutkimus
Yhdistämme vahvan tieteenalakohtaisen osaamisemme globaaleihin muutostrendeihin monitieteisissä
tutkimusalustoissamme. Ne ovat myös keskeisiä yliopiston toiminnan uudistamisen välineitä.
Edistämme niiden avulla monitieteisyyttä, tieteidenvälisyyttä ja poikkitieteisyyttä, jotta voimme
tutkimuksen keinoin ratkaista monimutkaisia yhteiskuntaamme kohtaavia ongelmia. Tieteelliset tulokset
voivat edustaa ongelmien ratkaisujen lisäksi uusia teoreettisia viitekehyksiä, uutta tieteellistä ajattelua
tai jopa tieteenaloja.

Teemme eettisesti kestävää ja vastuullista tutkimusta. Noudatamme aina avoimen tieteen periaatteita.
Edistämme tutkimuksen vaikuttavuutta tuottamalla uutta ja ajankohtaista tietoa
koulutustoiminnallemme, yhteistyökumppaneillemme ja koko yhteiskunnalle.
Koulutus
Vaasan yliopisto tarjoaa opiskelukokemuksen, joka korostaa yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutteisuutta.
Oppimiskokemuksen ytimen muodostavat ajankohtaiset, uusimpaan tutkimustietoon perustuvat sisällöt
sekä teknologisten ratkaisujen hyödyntäminen ja opiskelijoiden omaehtoiset projektit. Vastaamme
koulutustarjonnallamme osaamisen tarpeisiin kaikissa ikäryhmissä. Haluamme lisätä
koulutustarjontaamme valtakunnallisesti ja kansainvälisesti myös sellaisille ryhmille, jotka yleensä jäävät
yliopistokoulutuksen ulkopuolelle.

Modulaarisissa koulutusohjelmissamme painotamme työelämään sopivuutta, joka edistää työllistymistä
ja uudelleen työllistymistä nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa. Tarjoamme ennakoivaa tukea
opiskelijoiden ohjaukseen, hyvinvointiin ja ihmisenä kehittymiseen.

Muuttuviin koulutustarpeisiin vastaamme kokonaisvaltaisella oppimisympäristömme uudistuksella.
Siihen kuuluvat kampuksen fyysiset, digitaaliset ja yhteisölliset puitteet, joita uudistamme kestävän
kehityksen periaatteiden mukaisesti. Avoin ja elävä kampuksemme muodostaa keskeisen osa kehittyvää
kaupunkia ja alueen innovaatioekosysteemiä. Se tuo yhteen yliopistolaiset, yritykset,
yhteistyökumppanit, vierailijat ja kaupunkilaiset sekä mahdollistaa tiiviin yhteistyön koulutuksessa ja
tutkimuksessa.

Avoin, yhteisöllinen ja kansainvälinen korkeakouluyhteisö
Kansainvälinen Vaasan yliopisto tunnetaan yhteisöllisyydestään ja monimuotoisuudestaan.
Henkilöstömme on toimintamme menestyksen avaintekijä, joten edistämme heidän ja opiskelijoiden
hyvinvointia ja henkilökohtaista kehittymistä sekä järjestämme monipuolisia tukipalveluita.
Toimintakulttuurimme ja yhteisömme perustuu tasa-arvoisuudelle ja yhdenvertaisuudelle.
Kansainvälinen toimintamme vaikuttaa olennaisesti yliopiston kaikkiin keskeisiin osa-alueisiin,
koulutukseen, tutkimukseen ja vaikuttavuuteen. Toimimme aktiivisesti kansainvälisissä ja kotimaisissa
huippututkimuksen ja koulutuksen verkostoissa ja kumppanuuksissa. Yhteisömme jäsenet vierailevat,
kouluttautuvat ja työskentelevät vastavuoroisesti tiedeyhteisöissä ja yrityksissä eri puolilla maailmaa
uransa eri vaiheissa. Edistämme vastuullisesti ulkomaalaisten osaajien integroitumista suomalaiseen
yhteiskuntaan.
Arvomme – rohkeus, yhteisöllisyys ja vastuullisuus – ohjaavat toimintaamme arjessa, ja rakentavat
pohjaa yhteiselle menestykselle tänään ja tulevaisuudessa.

