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Missio
Åbo Akademi on Suomen
ruotsinkielinen monitieteellinen sivistysyliopisto. Åbo Akademi toteuttaa kulttuuria ylläpitävää tehtäväänsä tuottamalla
monikielistä akateemista osaamista ja korkeakoulutettuja asiantuntijoita julkisen sektorin,
elinkeinoelämän, teollisuuden
ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden palvelukseen.
Åbo Akademi vaikuttaa yhteiskuntaan sivistyksen, koulutuksen, uuden tieteellisen tiedon
ja ajankohtaisen asiantuntemuksen kautta sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Turun ja Vaasan kampuksilla
toimiva Åbo Akademi on yhtenäinen, kansainvälisesti tunnustettua tutkimus- ja koulutustoimintaa harjoittava yliopisto.
Åbo Akademin toimintaa
ohjaavat akateemisen tradition
mukaiset arvot, tutkimuksen ja
koulutuksen vapaus ja eettinen
vastuullisuus. Åbo Akademi
haluaa toimia rohkeasti moninaisuutta, osallisuutta, tasa
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arvoa ja kestävyyttä edistävällä
tavalla.

Åbo Akademin visio 2030
Åbo Akademilla on merkittävä
osa kansainvälisessä tutkimuksessa ja koulutuksessa, jolla
edistetään tervettä ja kestävää
elinympäristöä, erityisesti Itämerenmaiden alueella. Åbo
Akademin tutkimus ja koulutus
tukee osallistavaa ja avointa yhteiskuntaa. Tutkimuksella vaikutetaan globaalien haasteiden
ratkaisemiseen ja YK:n
kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen. Koulutus
tuottaa eettisesti vastuullisia
kansalaisia, tutkijoita ja asiantuntijoita, jotka ymmärtävät,
että ihmisen, eläinten ja luonnon olemassaolon ehdot ovat
yhteiset.
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Keskeistä Åbo Akademin koulutusohjelmissa on opiskelijoiden
oppiminen. Laaja-alaisen tiedon
karttumisen lisäksi opiskelijat
oppivat ajattelemaan itsenäisesti ja pohdiskelevasti, heillä
on tieteen lukutaitoa myös muilla kuin omalla alla ja he omaksuvat rohkeasti uutta, laadukasta
tietoa. He saavat hyvät valmiudet aktiiviseen osallistumiseen
alati muuttuvassa tulevaisuudessa. Rajat ylittävän yhteistyön
ansiosta Åbo Akademi on Pohjolan portti Suomeen. Menestyksellinen tutkimus
ja koulutus kulkevat
käsi kädessä.

Painopistealue 1
Pohjolan portti Suomeen
Åbo Akademi toimii muiden
Pohjoismaiden ja koko Itämeren alueen maiden porttina
Suomeen. Åbo Akademi tekee
yhteistyötä eri toimijoiden
kanssa ja harjoittaa monipuolista ja ketterää yhteistoimintaa
alueen muiden yliopistojen ja
korkeakoulujen kanssa. Åbo
Akademi lisää näkyvyyttään
Pohjoismaissa ja profiloituu
aktiivisena ja vastuullisena
yliopistona, joka huolehtii
erityisesti Itämeren
alueen myönteisestä
ja kestävästä kehityksestä.

Yleiset tavoitteet I

Yleiset tavoitteet II

Rohkeaa näkyvyyttä ja
läsnäoloa Pohjoismaissa

Pohjoismaisen yhteistyön
solmukohta Suomessa

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Åbo
Akademi panostaa

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Åbo
Akademi panostaa

• strategiseen yhteistyöhön pohjoismaisten kumppanien kanssa: lisätään
yhteis- ja kaksoistutkintojen (joint &
double degrees) määrää; laajennetaan
koulutusohjelmien työelämälähtöisyyttä ja yhteistyötä harjoittelupaikkojen
osalta; laaditaan enemmän yhteisiä
tutkimushakemuksia ja yhteisjulkaisuja

• kansallisella tasolla yhteistyöhön
suomalaisen elinkeinoelämän ja
yhteiskunnan kanssa

• opiskelijoiden rekrytointiin kaikkialta
Pohjoismaista ja Itämeren alueen maista
• Åbo Akademin koulutusohjelmien
rekrytointipohjan laajentamiseen:
koulutustarjonnan avulla houkutellaan
opiskelijoita muista Pohjoismaista,
opiskelijoita ympäristöistä, joissa
opiskelu ei ole tavanomaista, ja opiskelijoita, joiden äidinkieli on muu kuin
ruotsi, sekä kansallisesti että kansainvälisesti

• pohjoismaisen tutkimusyhteistyön ja
-rahoituksen lisäämiseen
• vaihto-ohjelmien tarjoamiseen yhdessä
pohjoismaisten kumppaniyliopistojen
kanssa opettajille, tutkijoille ja muulle
henkilöstölle sekä opiskelijavaihtoon
ja akateemiseen johtajuuteen liittyvään
kokemusten vaihtoon
• kestävän kehityksen edistämiseen ja
globaalin muutoksen tukemiseen.

• tutkimusläpimurtoihin Pohjoismaissa ja Itämeren alueella: enemmän
siteerauksia ja laajempaa tutkimustulosten jakamista; lisätään osallistumista
tutkimusten arviointityöhön toisissa
oppilaitoksissa ja tutkimusneuvostoissa
• Åbo Akademin tieteellisen osaamisen
kysynnän kasvattamiseen yhteiskuntakehityksessä ja kansainvälisessä
politiikkatyössä.
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Painopistealue 2
Akateeminen laatu
Åbo Akademille on ominaista
elinvoimainen ja uutta luova
synergia tutkimuksen ja koulutuksen välillä. Tutkimus kytkeytyy
kattavasti koulutukseen sen
takaamiseksi, että kaikki koulutusohjelmat pohjautuvat monipuoliseen tieteelliseen tietä
mykseen. Vastaavasti koulutus
kytkeytyy tutkimukseen antaen
sille pedagogisen ja yhteiskunnallisen kontekstin. Strategisia
tutkimuspanostuksia tehdään jo
vakiintuneilla, hyvin toimivilla
koulutusaloilla sekä niihin liitty
villä käytännön aloilla. Voidaan
myös panostaa koulutuslähtöiseen tutkimukseen niillä aloilla,
joilla koulutus sitä edellyttää.
Koulutus tukee sivistystä ja laaja-alaista tieteen lukutaitoa, luo
edellytyksiä elinikäiselle oppimiselle ja vaikuttaa osaltaan YK:n
kestävän kehityksen tavoitteiden
toteuttamiseen.
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Yleiset tavoitteet I

Yleiset tavoitteet II

Menestyksellinen tutkimus ja
koulutus kulkevat käsi kädessä

Sivistysnäkökulma kaikissa
koulutusohjelmissa

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Åbo
Akademi panostaa

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Åbo
Akademi panostaa

• tutkimusperustaiseen koulutukseen

• luovuutta tukeviin ja kielitietoisiin sivistysympäristöihin

• elinikäiseen oppimiseen ja työelämäyhteyksien lisäämiseen
• tiedekuntien rajat ylittävään
yhteistyöhön ja monitieteellisyyteen
• avoimeen tieteeseen ja kehittyneeseen
tutkimusviestintään
• tieteelliseen yhteistyöhön Åbo
Akademin naapuriyliopistojen ja
-korkeakoulujen kanssa, erityisesti
Turun yliopiston, mutta myös Vaasassa
toimivien yliopistojen ja korkeakoulujen
kanssa
• siihen, että yhdessä Åbo Akademin
opiskelijoiden kanssa rakennetaan
myönteistä kulttuuria, joka tukee
hyvinvointia ja opintojen etenemistä, ja
osallistetaan opiskelijoita tutkimuskysymysten asettamiseen ja tutkimustyöhön
• naisopettajien ja -tutkijoiden urakehityksen tukemiseen aloilla, joilla he ovat
selvästi aliedustettuina.

• pohdiskelevaan ajatteluun, näyttöön perustuvaan tietoon ja tieteen
lukutaitoon sekä näihin liittyvään
yleiseen osaamiseen, joka on kaikkia
Åbo Akademin koulutusohjelmia ja
tieteenaloja yhdistävä tekijä
• digitalisaatioon, joka antaa opiskelijoille
hyvät valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja työelämässä menestymiseen
• sen varmistamiseen, että akateemisen
henkilöstön yliopistopedagoginen
osaaminen on ajan tasalla ja että kaikki
työntekijät ymmärtävät ydintoimintojen
perusedellytykset.

tömyyttä kysymyksenasetteluissa ja
arvioinneissa; tarjotaan kansainvälisesti
kilpailukykyistä tutkijakoulutusta
• strategisiin tutkimusprofiileihin, joiden
tulee olla laaja-alaisia ja dynaamisesti
monitieteellisiä, sekä kunkin profiilin tutkimusalaan liittyvien koulutusohjelmien
kehittämiseen. Selvitetään edellytyksiä
uuden tutkimusprofiilin perustamiseen.
Nykyiset tutkimusprofiilit ovat seuraavat:
1. Terveyteen liittyvät ratkaisut (Solutions for Health) – yhteistyössä Turun
yliopiston kanssa
2. Kestävän tulevaisuuden teknologiat (Technologies for a Sustainable
Future) – yhteistyössä Turun yliopiston kanssa
3. Meri ja merenkulku (The Sea) –
yhteistyössä Turun yliopiston kanssa
4. Vähemmistötutkimus (Minority
Research)

Yleiset tavoitteet III
Dynaamiset ja toimivat tutkimuksen profiilialueet
Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Åbo
Akademi panostaa
• avoimeen rekrytointiin kaikilla tasoilla,
tarvittavaan infrastruktuuriin sekä tutkimusinvestointeihin, jotka perustuvat
tutkimuksen laatuun, innovaatiopotentiaaliin ja tulevaisuuden näkymiin
• reflektoivaan mielipiteen muodostukseen; edistetään tasa-arvoa ja syrjimät-

• siihen, että yhdessä Åbo Akademin
säätiön kanssa luodaan edellytyksiä
hyvin toimiville oppimisympäristöille ja
tutkimukselle
• ulkoisesti rahoitettujen hankkeiden
osuuden kasvattamiseen: hankerahoittajina EU, Nordforsk, RJ (Riksbankens
jubileumsfond) ja ERC (European Research Council); osallistutaan euroop
palaisten tutkimusverkostojen sekä
kansallisten huippututkimusyksiköiden
(Centre of Excellence) toimintaan.
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Painopistealue 3
Avoin ja innostava kampus
Åbo Akademin kampukset ja
oppimisympäristöt ovat hou
kuttelevia, esteettömiä ja
avoimia kohtauspaikkoja, jotka
innostavat rajat ylittävään tieteelliseen keskusteluun, luovuu
teen ja yhteistoimintaan.
Kampus vaikuttaa osaltaan
yliopiston pedagogisen toiminnan muodon kehittämiseen
ja houkuttelee opiskelijoita,
opettajia ja tutkijoita erilaisista
taustoista läheltä ja kaukaa.

Yleiset tavoitteet I
Sivistyksellinen ja tiedollinen
ympäristö, joka herättää uteliaisuuden ja innostaa uuden
etsimiseen ja globaaliin vastuullisuuteen
Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Åbo
Akademi panostaa
• saavutettaviin ja joustaviin opetusympäristöihin – sekä fyysisiin että digitaalisiin – jotka houkuttelevat, haastavat
ja innostavat opiskelijoita ja opettajia
tiedon etsimiseen ja rajat ylittäviin dialogeihin
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• monipuoliseen tiedekirjastoon, joka
tukee avointa tiedettä ja tulevaisuuden
oppimista ja tutkimusta
• Åbo Akademi -konsernin sisäiseen
strategiseen koordinointiin, jolla
tuetaan ruotsinkielisen koulutustarjonnan monipuolistamista ja tarjotaan
opiskelijoille erilaisia urapolkuja
• kansainvälisiin vaihto-ohjelmiin, avoi
muuteen ja moninaisuuteen.

• yhteistyöhön elinkeinoelämän ja muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa koulutusten työelämälähtöisyyden
lisäämiseksi
• dynaamiseen, selkeään, keskustelevaan
ja pitkäkestoiseen yhteistyöhön Turun
yliopiston, Turun ammattikorkeakoulun,
Novia-ammattikorkeakoulun (Yrkeshögskolan Novia) ja Vaasassa sijaitsevien
lähiyliopistojen kanssa sekä kampuspaikkakuntien eli Turun ja Vaasan kaupunkien kanssa.

Yleiset tavoitteet II

Yleiset tavoitteet III

Toimivat ympäristöystävälliset
kampukset monipuolisen yhteistuotannon areenoina

Aidosti monikieliset ympäristöt

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Åbo
Akademi panostaa
• siihen, että kampukset ovat elävä osa
kaupunkiympäristöä ja toimivat areenana Åbo Akademin luovalle toiminnalle
ja tuotannoille yhdessä kaupunkien,
elinkeinoelämän ja teollisuuden, kulttuurielämän, koulutuksen järjestäjien
sekä kansalaisjärjestöjen kanssa
• siihen, että suhteita alumneihin,
työelämäkumppaneihin, säätiöihin
sekä lahjoittajiin ja muihin rahoittajiin
vaalitaan
• erilaisten taustojen ja identiteettien
huomioon ottamiseen
• lukioiden ja muiden toisen asteen oppilaitosten kanssa tehtävään koulutusyhteistyöhön

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Åbo
Akademi panostaa
• siihen, että ruotsin lisäksi käytetään
useita muita kieliä
• kampusten suunnitteluun siten, että
lähtökohtana ovat sekä opiskelijoiden tarpeet että kulttuuriarvot ja
ympäristönäkökulmat
• aktiiviseen koulutus- ja tutkimusyhteistyöhön kampuskaupunkien
kanssa kaupunkikehityksen, muuttoliikkeen, demokratian, koulutuksen ja
ympäristön aloilla
• tarkoituksenmukaisiin, nykyaikaisiin,
digitaalisuuden osalta perusteltuihin ja
oikein mitoitettuihin tuki- ja palvelutoimintoihin menestyksellisen koulutuksen
ja tutkimuksen tukemiseksi.

Painopistealue 4
Tulevaisuuden työpaikka
Åbo Akademi on kansainvälinen työpaikka, joka arvostaa
ja hyödyntää työntekijöiden ja
opiskelijoiden tietoja ja taitoja;
se on avoin ympäristö, jossa
jokainen voi olla ylpeä pedagogisen ja tieteellisen diskurssin
korkeasta tasosta. Åbo Akademille ovat leimallisia globaali
vastuullisuus ja hyvä johtajuus,
joustavat prosessit ja toimivat
tukijärjestelmät, jotka takaavat
toiminnan sujumisen ja kaikkien
hyvinvoinnin. Åbo Akademissa
tasavertaisuus, tasa-arvo, osallisuus, terveys, urakehitys, joustavuus ja vastuullisuus ovat
dynaamisen opiskelu- ja työ
ympäristön itsestään selviä osatekijöitä.

Yleiset tavoitteet I

Yleiset tavoitteet II

Sujuvaa, tavoitteellista ja
kestävää toimintaa sekä vastuullista ja kommunikatiivista johtajuutta ja työntekijyyttä

Vakiintunut laatukulttuuri, jossa
keskiössä ovat kehitys ja uudistuminen

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Åbo
Akademi panostaa
• ympäristökuormituksen voimakkaaseen
vähentämiseen, yleisen ympäristötietoisuuden kehittämiseen sekä vastuulliseen työskentelytapaan, jossa
huomioidaan toiminnasta aiheutuva
ympäristökuormitus
• työntekijöiden kansainvälistymiseen ja
osaamisen kehittämiseen kaikilla aloilla
• toimintaan, jota leimaavat ketteryys,
vaikuttavuus ja kestävyys
• akateemisen johtajuuden ohjelmiin
sekä hallinnollisen henkilöstön hallinto-osaamiseen
• terveeseen organisaatioon, jossa on
olemassa selkeät prosessit ristiriitojen
ratkaisemiseksi
• siihen, että kansallisiin ja kansainvälisiin
digitaalisiin kehittämisprojekteihin
suhtaudutaan avoimesti ja osallistutaan
aktiivisesti, sekä älykkäästi suunniteltuihin ja toteutettuihin digitaalisiin
ratkaisuihin koulutuksessa, tutkimuksessa, seurannassa, tukitoiminnoissa ja
strategisessa johtamisessa

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Åbo
Akademi panostaa
• valmistelu- ja päätösprosessien
läpinäkyvyyteen
• niiden tietojen ja taitojen tunnistamiseen, jotka tukevat opiskelu- ja
työympäristön kehittämistä
• avoimuuteen ja laadunvarmistukseen
toiminnan kaikissa prosesseissa
• siihen, että kaikilla aloilla on hyvät edellytykset ura- ja osaamiskehitykseen sekä
uudistumiseen
• prosesseihin, joilla voidaan tunnistaa
rohkeat ja innovatiiviset ehdotukset
työkulttuurin, terveyden ja ympäristöasioiden kehittämiseksi
• tasavertaisuutta lisääviin strategioihin
• kansainvälisiin rekrytointeihin ja kytköksiin sekä kansainvälisten vierailevien
opettajien ja tutkijoiden rekrytointiin
• siihen, että opiskelijat ja henkilöstö
voivat hyvin, kokevat innostuneisuutta
ja tuntevat olevansa arvostettuja.

• YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin
opiskelu- ja työympäristöjen kehittämisen johtavina periaatteina.
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