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Uudistuva Vaasan yliopisto
Strategiakausi 2017–2020 on Suomen yliopistoille muutosten aikaa, jolle on
leimallista korkeakoulujen erikoistuminen (profiloituminen), rahoituksen niukkuus sekä koulutuksen ja tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vahvistaminen. Myös kansainvälinen kilpailu on entistä selvemmin osa tutkimuksen ja
koulutuksen kenttää. Tätä kehitystä ajaa eteenpäin ennen kaikkea digitalisaatio
ja sen avaamat uudet mahdollisuudet.
Vaasan yliopisto vastaa näihin haasteisiin selkiyttämällä profiiliaan, kohdentamalla resurssejaan uudelleen ja kehittämällä organisaatiotaan ja verkostojaan.
Vaasan yliopiston tavoitteena on toimia selkeästi profiloituneena, kokonaistaloudellisesti tehokkaana ja laadukkaana itsenäisenä yksikkönä.

1.1

Missio
‘Energiaa liiketoimintaan ja yhteiskuntaan – Energizing Business and Society’

1.2

Yliopiston visio 2025
Vaasan yliopisto on liiketoimintaorientoitunut, monialainen ja kansainvälinen
yliopisto. Painoaloillaan yliopisto harjoittaa kansainvälisesti korkeatasoista ja
vaikuttavaa tutkimusta sekä kouluttaa eri alojen kilpailukykyisiä osaajia.
Strategiakausi 2017–2020 on Vaasan yliopistolle toiminnan selkeyttämisen ja
uuden luomisen aikaa. Vahvistamme kauppatieteellistä orientaatiotamme. Suuntaamme yhteiskuntatieteitä ja viestinnän tutkimusta yhteiskunnan ja talouden
muutosten dynamiikan ymmärtämiseen. Luomme energiasta monitieteellisen,
teknillisiä oivalluksia ja niiden kaupallisia ja yhteiskunnallisia mahdollisuuksia
käsittelevän erityisosaamisalueen.
Yliopisto toimii aktiivisessa ja vastuullisessa vuorovaikutuksessa yhteiskunnan
kanssa kansainvälisesti, kansallisesti ja alueellisesti. Vaasan yliopisto haluaa olla
suunnannäyttäjä ja edelläkävijä muuttuvassa maailmassa, jossa kehitystä luonnehtivat uudet arvosisällöt ja kokonaan uudet tavat tuottaa arvoa.
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Yliopiston profiili ja painoalat
Yliopiston profiilissa yhdistyvät kauppatieteiden, humanistisen, yhteiskunta–
tieteellisen ja tekniikan alan korkeatasoinen osaaminen. Monitieteistä profiilia
vahvistavat yliopiston painoalat, joita ovat:
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• Johtaminen ja muutos
• Energia ja kestävä kehitys
• Rahoitus ja taloudellinen päätöksenteko
Yliopiston painoaloihin liittyvä osaaminen on keskeisessä asemassa niin yhteiskunnan, talouden kuin myös teknologioiden kehityksen kannalta. Vaasan yliopiston tutkimuksen ja koulutuksen kansainvälisesti korkeatasoisia vahvuusalueita
ovat johtamisen ja rahoituksen alat. Liiketaloustieteisiin kuuluvien johtamisen,
laskentatoimen, markkinoinnin ja rahoituksen lisäksi yliopistossa ovat vahvasti
edustettuina julkisen sektorin johtaminen ja viestintä, joita kehitetään yliopiston
uuden strategian suuntaisesti. Yliopiston nousevana alana on uuteen energiateknologiaan, energialiiketoimintaan sekä näiden laajempiin yhteiskunnallisiin
vaikutuksiin liittyvä monitieteinen tutkimus ja koulutus. Tämä yliopiston nouseva osaamisalue vahvistaa alueen kansallisesti merkittävää kansainvälisen
energiateollisuuden osaamiskeskittymää.
Vaasan yliopiston painoaloja yhdistävänä tekijänä on arvon käsite sekä uudet
tavat tuottaa arvoa liiketoimintaan, kestävään kehitykseen ja hyvinvointiin liittyen. Arvo ja sen tuottamiseen liittyvät muutokset vaikuttavat merkittävästi
liiketoiminnan ja julkisten yhteisöjen johtamiseen. Siksi on tärkeää, että yliopisto
kehittää myös omaa toimintaansa ja uusia innovatiivisia tapoja arvon
tuottamiseksi.

2.1

Tutkimuksen tavoitteet
Yliopiston kaikilla painoaloilla toimii korkeaa kansainvälistä tasoa edustavia
tutkimusryhmiä. Saavuttaakseen tutkimukselle asetetut tavoitteet Vaasan yliopisto panostaa vahvasti kansainvälisen tason tutkimustoimintaan, laatuun ja
vaikuttavuuteen. Perinteisen tieteenalakohtaisen tutkimuksen rinnalle nostetaan
vahvasti ilmiölähtöinen tutkimus, joka ylittää tieteenalojen rajoja.
Yhteiskunnallisesti ja tieteellisesti merkittävien ongelmien tutkimiseen panostetaan perustamalla monitieteisiä liiketoimintaorientoituneita tutkimusalustoja.
Nämä ympäröivään yhteiskuntaan ja kansainväliseen osaamiskeskittymään linkittyvät tutkimusalustat parantavat tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta. Vaasan yliopisto hyödyntää aktiivisesti digitalisaation mahdollistamia uusia tutkimusmenetelmiä ja aineistoja.

2.1.1 Vetovoimaiset ja monitieteiset tutkimusinfrastruktuurit
Kansainvälisen tason vetovoimaiset tutkimusympäristöt ja ilmiölähtöiset tutkimusalustat houkuttelevat painoalojen parhaimmistoon kuuluvia tutkijoita Vaasan yliopistoon. Tutkimusinfrastruktuurit ovat kansainvälisesti kilpailukykyisiä,
ja ne hyötyvät ympäröivän osaamiskeskittymän vahvuuksista. Näihin kuuluvat
globaali liiketoiminta, rahoitus ja siihen liittyvä liiketoiminta, yrittäjyys sekä
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energia ja kestävä kehitys. Tutkimusalustoilla on merkittävä rooli Vaasan yliopiston toiminnassa, erityisesti laadukkaan kansainvälisen tason tutkimustoiminnan vahvistamisessa ja koulutuksen sisällöissä. Tutkimusalustojen laatuun ja
vaikuttavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota, ja niiden tulee olla ilmiölähtöisiä ja monitieteisiä. Alustoilla tulee olla kansainvälisten asiantuntijoiden
arvioima strateginen tutkimussuunnitelma, merkittävä ulkopuolinen rahoitus,
huipputason akateeminen johtaja sekä yliopiston ulkopuolisista asiantuntijoista
muodostuva ohjausryhmä. Jo pitkälle rakentunut Vaasa Energy Business Innovation Centre (VEBIC) näyttää tietä muille painoaloille ilmiöpohjaisen tutkimusalustan kehittämisessä ja yli tieteenalojen ulottuvassa yhteistyössä.
2.1.2 Houkutteleva ja monia mahdollisuuksia tarjoava tutkijanura
Vaasan yliopiston tutkijakoulutus on monipuolista ja vahvasti verkottunutta
sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Yliopisto on aktiivisesti mukana kansallisissa tutkijakouluissa. Tutkijoille luodaan hyvät edellytykset kansainvälistyä ja
edetä urallaan niin akateemisessa ympäristössä, yrittäjinä, julkisen sektorin palveluksessa kuin myös globaalien yritysten organisaatioissa. Tutkimusyhteisöjen
lisäksi tohtoriopiskelijat ovat integroituneet vahvasti liike- ja elinkeinoelämään
sekä yliopistoa ympäröivään osaamiskeskittymään. Tätä kautta jatkotutkinnon
suorittaneiden työllistyminen säilyy korkealla tasolla. Lisäksi yritykset ja yliopisto hyötyvät toisiaan täydentävistä tutkimusresursseista ja osaamisesta.

2.2

Koulutuksen tavoitteet
Vaasan yliopisto kokonaisuutena on houkutteleva ja innostava opiskelupaikka.
Kilpailukykymme perustuu erinomaisten suomalaisten ja kansainvälisten
opiskelijoiden rekrytointiin, tutkimuksen ja opetuksen synergiaan, henkilöstön
pedagogiseen osaamiseen sekä laadukkaisiin ja hyvän työllistyvyyden turvaaviin
tutkintoihin.
Yliopisto vahvistaa painoalojensa ja tutkimusalustojensa tuottamaan tietoon
pohjautuvaa koulutusta. Liiketoimintaorientoituneisuus näkyy siten, että kaikkiin ohjelmiin sisältyy liiketoimintaosaamista ja kansainvälisiä valmiuksia kehittäviä opintoja. Uusimuotoista digitaalisia apuvälineitä hyödyntävää koulutusta
kehitetään systemaattisesti. Se mahdollistaa uudenlaiset tavat oppia ajasta ja
paikasta riippumatta. Vaasan yliopisto tarjoaa yhteisön, jossa panostetaan opiskelijoiden hyvinvointiin, sekä ihmisenä ja aktiivisena toimijana kehittymiseen.

2.2.1 Laadukas ja vaikuttava koulutus
Opetuksemme on tehokasta. Tutkintojen suorittamista tavoiteajassa edistetään
tehokkaasti organisoidulla koulutusohjelmarakenteella, selkeillä opintopoluilla
ja asiakaslähtöisillä opiskelijapalveluilla. Yliopisto uudistaa koulutusohjelmia
siten, että laaja-alaisista kandidaattiohjelmista voidaan siirtyä profiloituneisiin ja
nykyistä kansainvälisempiin maisteriohjelmiin. Koulutusohjelmat vastaavat yhteiskunnan koulutustarpeisiin, ja niiden vahva työelämärelevanssi parantaa
työllistymistä. Yhtenäisen koulutusohjelmajohtamisen kautta huolehditaan, että
uusitut ohjelmat ovat opiskelijoiden näkökulmasta vetovoimaisia ja laadukkaita,
kooltaan riittävän suuria, riittävästi resursoituja ja tehokkaita. Akkreditointien
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avulla erityisesti kauppatieteet ja tekniset tieteet terävöittävät kansainvälistä
laatuprofiiliaan.
2.2.2 Kansainvälinen kolmen korkeakoulun kampus ja ajanmukaiset oppimis–
ympäristöt
Vaasan monikulttuurinen ympäristö ja kansainvälinen kolmen korkeakoulun
yhteinen merikampus lisäävät opiskelijoiden opiskelumotivaatiota ja antavat
hyvät valmiudet toimia muuttuvassa globaalissa maailmassa. Opiskelijoiden ja
henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus on aktiivista ja suunnitelmallista. Digitalisaation mahdollistamien uusien pedagogisten ratkaisujen, oppimisalustojen
ja kansainvälisten huippuyliopistojen avoimien oppimissisältöjen hyödyntäminen luovat opiskelijoille ajanmukaiset oppimisympäristöt. Yliopisto on vahva
koko Suomen alueella toimiva aikuiskouluttaja. Koulutuspalveluiden vientiä
kehitetään systemaattisesti kansainvälisten partneriyliopistojen kanssa.

2.3

Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tavoitteet
Vaasan yliopisto edistää systemaattisesti yhteiskunnallista vaikuttavuutta tuottamalla ajankohtaista ja korkeatasoista tutkimusta sekä koulutusta. Alueen valtakunnallisesti merkittävä osaamiskeskittymä toimii globaaleilla markkinoilla, ja
Vaasan yliopisto on sen kanssa tiiviissä vuorovaikutuksessa niin opetuksessa,
tutkimuksessa kuin myös henkilöstön liikkuvuudessa. Tehostaakseen edelleen
yhteiskunnallista vuorovaikutusta yliopisto ottaa käyttöön vaikuttavuuden mittarit, joilla toimintaa johdetaan. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittareita
kehitetään seuraaville alueille: talouteen ja liiketoimintaan liittyvät tehtävät ja
saavutukset, julkisen hallinnon suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen,
muut yhteiskunnalliset tehtävät ja kulttuurin alueilla toimiminen.
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Muut strategiset kehittämiskohteet ja toimeenpanon
seuranta

3.1

Verkostojen ja yhteistyön kehittäminen

3.1.1 Yliopistoyhteistyöverkoston kehittäminen
Tutkimuksen laatua vahvistetaan edelleen kehittämällä yhteistyötä kotimaisten
ja ulkomaisten yliopistojen sekä tutkimus- ja koulutusverkostojen kanssa. Yliopistojen välisiä kumppanuuksia kehitetään alakohtaisesti yliopiston profiilin
mukaisesti. Tutkimusryhmien jo vahvoja kumppanuuksia korkeatasoisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa jatketaan uusia yhteistyömuotoja kehittäen.
Uumajan yliopiston kanssa kehitetään yhteistyötä kauppatieteiden ja kestävän
kehityksen aloilla. Kauppatieteissä yhteistyö kattaa opetuksen kandidaattiopintojen tasolta jatkokoulutukseen, kaksoistutkinnot, yhteiset professuurit, tutkimushankkeet ja ulkoisen rahoituksen hankinnan. Vaasan ja Uumajan yliopistot
täydentävät toisiaan kauppatieteissä, energia-alalla ja kestävän kehityksen teemoissa. Myös yhteiskunnallinen johtaminen ja alueellinen kehittäminen poh6

joismaisella tasolla ovat luontevia yhteisiä kehityskohteita. Kokonaisuudessaan
kumppanuus tukee yliopiston profiloitumista ja kansainvälistymistä.
3.1.2 Koulutusyhteistyö Vaasan ammattikorkeakoulun kanssa
Yhteistyötä Vaasan ammattikorkeakoulun (VAMK) kanssa syvennetään siten,
että molempien toimijoiden opetusresurssien käyttö ja opiskeluajat voidaan
optimoida. Opiskelijoille yhteistyö mahdollistaa paremman kurssitarjonnan.
Tekniikan alan opinnoissa yhteisiä sisältöjä tulee olemaan kahden vuoden
opintoja vastaava määrä. Lisäksi ammattikorkeakoulun opiskelijoille tullaan
tarjoamaan selkeä opintopolku, jota kautta voidaan siirtyä yliopisto-opintoihin.
Tekniikan lisäksi Vaasan yliopisto ja VAMK syventävät yhteistyötään
kauppatieteiden koulutuksessa. Tutkintoja ja kurssitarjontaa kehitetään
koordinoidusti, ja opiskelijoille luodaan selkeitä opintopolkuja, jotka
mahdollistavat joustavan siirtymisen yliopisto-opintoihin.
3.1.3 Alueellisen vaikuttavuuden vahvistaminen
Vaasan yliopisto on aktiivisesti mukana Pohjoismaihin suuntautuvassa Kvarkenyhteistyössä, jolle parantuvat liikenneyhteydet ja alueen kasvupotentiaali luovat
entistä paremmat mahdollisuudet. Yhteistyö tapahtuu valtioiden (Suomi-RuotsiNorja), alueiden, kaupunkiseutujen ja yliopistojen tasolla. Vaasan seudulla on
vahvat ja luontaiset pohjoismaiset yhteydet, ja yliopiston vaikuttavuutta pyritään edelleen vahvistamaan erityisesti logistiikan, kestävän kehityksen sekä
kieli- ja kulttuuriosaamisen teemojen kautta.
Yhteistyötä Seinäjoen ja Kokkolan yliopistokeskusten sekä Seinäjoen ja KeskiPohjanmaan ammattikorkeakoulujen kanssa jatketaan ja kehitetään alueellisten
maisteriohjelmien, avoimen yliopisto-opetuksen, täydennyskoulutuksen ja palvelututkimuksen sekä Seinäjoen ja Kokkolan yliopistokeskusten aluerahoitteisten professuurien kautta. Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyön
kehittämisen painopisteeksi on valittu yrittäjyys. Kokkolassa painotuksena on
liiketoiminnan kehittäminen.
3.1.4 Kampusinfrastruktuurin ja –palvelujen tehostaminen
Viiden korkeakoulun yhteistä tiedekirjasto Tritoniaa kehitetään digitaalisten
oppimispalveluiden asiantuntijana ja teknisen palvelun tarjoajana. Kielipalvelujen tarjoamista yhteistyössä Vaasan alueen eri yliopistoyksiköiden ja korkeakoulujen kanssa kehitetään edelleen. Laboratorioyhteistyötä (VEBIC ja Technobothia) ja kampuspalveluja kehitetään yhdessä Vaasan ammattikorkeakoulun
(VAMK) ja Yrkeshögskolan Novian kanssa. Edellisten lisäksi kampusalueen yhteistyö kattaa opetustilat, tietotekniikan ja siihen liittyvät tukipalvelut sekä turvallisuuspalvelut.

3.2

Vaasan yliopisto toimintaympäristönä
Vaasan yliopisto on hyvä työnantaja ja haluttu opiskelupaikka, joka on tunnettu
vuorovaikutteisena akateemisena yhteisönä. Yliopisto tarjoaa hyvät puitteet
tehokkaalle ja jatkuvasti uudistuvalle työskentelylle. Hyvän henkilöstöjohtami7

sen (HRM Excellence) toimintamallilla yliopisto tukee henkilöstönsä osaamisen
kehittymistä, motivaatiota ja hyvinvointia edistäviä toimintatapoja.
3.2.1 Kansainvälistyminen
Vaasan yliopiston tutkimustoiminnan kansainvälisyyttä ja laatua kehitetään systemaattisesti yliopiston painoaloilla sekä panostamalla huippulaatuun tähtääviin
tutkimusalustoihin, kansainvälisiin tutkimusverkostoihin ja kilpailtuun tutkimusrahoitukseen.
Tutkimusta kehitetään tavoitteellisesti korkeatasoisten kotimaisten ja kansainvälisten kumppanuuksien ja tutkijaliikkuvuuden kautta. Tutkijoiden osaamisen
kehittämiseksi tuetaan kansainvälistä liikkuvuutta ja työskentelyä kansainvälisissä tutkimusympäristöissä. Kansainvälisten, korkeatasoisten tutkijoiden rekrytointia kehitetään pitkäjänteisesti ja toimintaan ohjataan lisää resursseja.
Vaasan yliopiston henkilökunnan ja opiskelijoiden kansainvälistyminen on valtakunnallisesti hyvällä tasolla. Kehittämistä jatketaan edelleen henkilöstön rekrytointistrategian, kohdistetun kansainvälisen koulutusmarkkinoinnin sekä
partneriyliopistojen kanssa. Kansainvälisten oppimisalustojen ja huippuyliopistojen tarjoaman materiaalin käyttöä tehostetaan meneillään olevien pilotointien
kokemusten pohjalta.
3.2.2 Digitalisaatio
Digitalisaation hyödyntäminen opetuksessa, tutkimuksessa ja yliopiston toiminnan organisoinnissa on tärkeä strategisen tason kehittämiskohde Vaasan yliopistossa. Tähän kokonaisuuteen kuuluvat oppimisympäristöjen ja koulutussisältöjen kehittäminen ja kaupallistaminen sekä yhteistyöverkostojen vahvistaminen.
Keskeisessä asemassa ovat parhaat kansainväliset oppimissisällöt sekä
tiedekirjasto Tritonian Edulabin palveluiden kehittäminen. Vaasan yliopisto
osallistuu aktiivisesti myös valtakunnallisiin korkeakoulujen yhteishankkeisiin
digitaalisen koulutuksen välineiden ja oppimateriaalien kehittämisessä.
Elinikäinen ja ympärivuotinen opiskelu mahdollistetaan digitaalisten työkalujen
avulla. Opetuksen lisäksi myös tutkimuksessa, yliopiston hallinnon tehostamisessa ja markkinoinnissa hyödynnetään tarjolla olevia uusia työkaluja ja menetelmiä. Tutkimukseen digitalisaatio tarjoaa uusia menetelmiä, aineistoja ja kansainvälisiä verkostoja. Samaan aikaan muuttuvien työkalujen ja menetelmien
hyödyntäminen edellyttää myös henkilökunnan osaamisen kehittämistä kaikilla
mainituilla alueilla. Tähän liittyen Vaasan yliopisto osallistuu hankkeisiin, joissa
kehitetään muun muassa opiskelua ja opintojen ohjausta tukevia työkaluja ja
analyyseja.
3.2.3 Yrittäjyys, start-upit ja pk-yritystoiminta
Vaasan ympäristössä vallitsee vahva yrittäjyyden perinne. Se tukee osaltaan yliopiston tutkimusta ja koulutusta, jota lisätään yrittäjyyden ja pk-yritysten
suuntaan. Yhteistyötä tehostetaan edelleen yrittäjien, pk-yritysten sekä
yrittäjäjärjestöjen kanssa. Tutkimustulosten kaupallistamisen edistämiseen
panostetaan monipuolisesti yhteistyössä rahoittajien ja alan toimijoiden kanssa.
Tähän liittyen yliopistolla kehitetään yrityshautomo- ja start-up-yritystoimintaa
yliopiston, tutkijoiden, opiskelijoiden ja kolmansien osapuolien kanssa. Uudet
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ilmiöpohjaiset tutkimusalustat sisältävät myös tutkimustulosten kaupallistami–
sen näkökulman.
3.2.4 Henkilöstöjohtaminen
Koko yliopiston tasolla on yhtenäinen rekrytointipolitiikka, johon sisältyvät
avoimet haut sekä pyrkimys parhaiden kansainvälisen tason tutkijoiden ja opettajien palkkaamiseen. Systemaattinen henkilöstöjohtamisen kehittäminen (HRM
Excellence) vahvistaa osaltaan Vaasan yliopiston houkuttelevuutta ja luo perustan työhyvinvoinnille.
3.2.5 Yliopiston rakenne
Vaasan yliopiston organisaatiorakennetta kehitetään siten, että se mahdollistaa
tehokkaasti uuden strategian 2017–2020 mukaisen toiminnan. Toiminnan tehokkuuden lisäämiseksi ja profiloitumisen vahvistamiseksi Vaasan yliopisto tehostaa toimintaansa ja tarkastelee kriittisesti opetuskokonaisuuksia, joiden tulevaisuudennäkymät ovat rajalliset. Johtamisjärjestelmää yhtenäistetään ja hyviä
käytäntöjä otetaan käyttöön koko yliopiston tasolla. Yliopiston rakennetta
kehitetään siten, että koulutusohjelmat, tutkimusryhmät ja monitieteiset ilmiölähtöiset tutkimusalustat ovat riittävän kokoisia. Uudistuva yliopistopalveluiden
organisaatio tukee asiakaslähtöisiä palveluita ja sitä kautta yliopiston perustehtävien laadukasta ja tehokasta toteuttamista. Jo käynnistetyn kehittämishankkeen tavoitteen mukaisesti palveluiden laatu paranee, ja ne voidaan toteuttaa
entistä tehokkaammin resursseja säästäen. Uusi palveluorganisaatio aloittaa
toimintansa täysimittaisesti keväällä 2016.

3.3

Strategian toimeenpanon seuranta ja arviointi
Strategian toteutumista seurataan kaikkia yliopistoja koskevien tavoitteiden
sekä Vaasan yliopiston strategian painotuksiin liittyvien mittareiden kautta.
Strategian seuranta ja raportointi on säännöllistä numeerista ja laadullista johdon raportointia. Rehtori vastaa ja johtaa yhdessä yliopiston johtoryhmän
kanssa strategian toteutusta, seurantaa ja arviointia. Rehtori raportoi strategian
toteutuksen edistymisestä hallitukselle.
Painoalojen keskeisenä seurantakohteena ovat tutkimuksen tulosten, kilpaillun
rahoituksen ja tutkijakoulutuksen tulosten kehittyminen sekä tutkimuksen kansainvälisyys. Yliopiston tutkimustoiminta arvioidaan viiden vuoden välein. Koulutustoiminnan strategisten tavoitteiden toteutumisessa arvioidaan koulutusohjelmien rekrytointien menestyksellisyys, opintojen eteneminen, liiketoimintaopintojen suorittaminen, koulutuksen kansainvälisyys, valmistuneiden työllistyminen ja opiskelijapalaute. Yliopiston koulutusohjelmat arvioidaan säännöllisesti. Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tavoitteiden toteutumista arvioidaan
säännöllisellä seurantatutkimuksella. Vaikuttavuuden mittareita kehitetään
seuraaville alueille: talouteen ja liiketoimintaan liittyvät tehtävät ja saavutukset,
julkisen hallinnon suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen, yhteiskunnan ja
kulttuurin alueilla toimiminen.
Yliopiston johtamisjärjestelmää arvioidaan säännöllisesti toteutettavalla työhyvinvointikyselyllä ja tukipalveluiden toimivuutta kartoittavalla palvelukyselyllä.
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Talouden tasapainon seuranta toteutetaan kuukausittain. Sisäinen valvonta arvioi riskienhallintaa ja toiminnan johtamista strategian tavoitteiden mukaisesti.
Painoalakohtaiset ja tulosyksikkökohtaiset tavoitteet määritellään strategiaan
perustuvassa toimenpideohjelmassa.
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