Turun yliopisto –
kestävän tulevaisuuden
rohkea rakentaja
Strategia 2021-2030
Luonnos

Missio

Arvot

Visio 2030

Turun yliopisto on kansainvälisesti verkostoitunut ja
vetovoimainen tiedeyliopisto, jonka vahvuus on korkeatasoisessa
ja monialaisessa tutkimuksessa. Edistämme sivistystä ja vapaata
tiedettä sekä annamme siihen perustuvaa opetusta. Toimimme
tiiviissä yhteistyössä suomalaisen yhteiskunnan kanssa ja
osallistumme aktiivisesti alueemme kehittämiseen.

eettisyys, kriittisyys,
luovuus, avoimuus,
yhteisöllisyys

Olemme korkealaatuinen ja kansainvälinen
tiedeyliopisto. Rakennamme rohkeasti
hyvinvointia ja kestävää tulevaisuutta.
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Turun yliopiston tutkimuksen ja
koulutuksen temaattiset kokonaisuudet
strategiakaudella 2021-2030
Luonnon monimuotoisuus ja kestävä kehitys

Lapset, nuoret ja oppiminen

Tähän tulee kokonaisuuden kuvaus.

Tähän tulee kokonaisuuden kuvaus.

Tulevaisuuden teknologiat ja digitaalinen maailma

Terveys, lääkekehitys ja diagnostiikka

Tähän tulee kokonaisuuden kuvaus.

Tähän tulee kokonaisuuden kuvaus.

Kulttuurinen muisti ja yhteiskunnan muutos

Meri ja merenkulku

Tähän tulee kokonaisuuden kuvaus.

Tähän tulee kokonaisuuden kuvaus.
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Innostava
oppimiskokemus
ja erinomaiset
oppimistulokset
Oppimiskokemus on Turun
yliopistossa Suomen paras.
Turun yliopisto on jatkuvan
oppimisen edelläkävijä.

Koulutamme monisyisten tieteellisten ja yhteiskunnallisten
haasteiden ratkaisijoita ja kestävän maailman rakentajia.
Opetuksemme kannustaa opiskelijaa itsenäiseen kriittiseen
ajatteluun ja laaja-alaisen sivistyksen hankkimiseen. Meiltä
valmistuvilla on erinomaiset yhteistyötaidot, valmiudet luoda
työtä itselleen ja muille sekä toimia asiantuntijatehtävissä
yhteiskunnan eri aloilla. Tarjoamme houkuttelevia ja
monipuolisia mahdollisuuksia osaamisen jatkuvaan
kehittämiseen.
Suomen paras oppimiskokemus ja erinomaiset oppimistulokset
syntyvät tutkimukseen perustuvasta laadukkaasta opetuksesta,
oppimista tukevasta ohjauksesta sekä innostavasta
oppimisympäristöstä. Otamme opiskelijamme mukaan tutkimuksen
tekemiseen.
Meillä opiskelijat valitsevat itselleen mielekkäät opintokokonaisuudet
monitieteisistä opintopolkuvaihtoehdoista. Kehitämme jatkuvasti
pedagogiikkaa ja digitaalisia ratkaisuja opetuksen järjestämisessä ja
opiskelussa.
Yliopistoyhteisömme on avoin, yhdenvertainen ja kansainvälinen.
Tuemme eri taustoista tulevia opiskelijoita. Vahvuutemme on
tiivis vuorovaikutus opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä.
Opiskelijakaupunki Turku ja sen kuusi korkeakoulua tarjoavat
ainutlaatuisen opiskeluympäristön.
Yliopisto tarjoaa joustavia mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen
ja osaamiseen täydentämiseen elämän eri vaiheissa. Vastaamme
ennakoiden yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin kokeilemalla
rohkeasti uusia toteutustapoja ja yhteistyömalleja.
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Korkealaatuinen
ja vetovoimainen
tutkimusympäristö
Turun yliopiston monitieteinen
tutkimusprofiili on selkeä ja rohkea.
Meillä on kansainvälisesti kilpailukykyinen
tutkimusympäristö alansa huipuille ja
tutkijan uraansa aloitteleville.

Turun yliopiston tutkimus on eettisesti kestävää, tieteellisesti
korkeatasoista ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa.
Tutkimuksemme vastaa monitieteisesti tulevaisuuden
globaaleihin haasteisiin. Tiivis kansallinen ja kansainvälinen
tutkimusyhteistyö vahvistaa Turun yliopiston asemaa
maailman merkittävien tutkimusyliopistojen joukossa.
Turun yliopiston pitkäjänteinen, vahva perustutkimus eri aloilla
luo pohjan tieteidenvälisille temaattisille kokonaisuuksille, joilla
profiloimme monitieteistä tutkimustamme. Tutkimusprofiilimme
mahdollistaa rohkeat avaukset liittyen esimerkiksi kestävään
kehitykseen, luonnon monimuotoisuuteen ja mereen, terveyteen ja
hyvinvointivaltioon sekä digitalisaatioon ja teknologioihin.
Tutkimusympäristömme ovat korkealaatuisia ja vetovoimaisia.
Tarjoamme tutkijoillemme laadukkaat ja ajantasaiset tutkimuslaitteet
sekä aineistot palveluineen. Monipuoliset tukipalvelumme antavat
hyvät edellytykset niin tutkimukselle kuin siihen perustuvien
innovaatioiden kehittämiselle. Innostamme lahjakkaita opiskelijoita
tieteen pariin. Meillä alkuvaiheen tutkijat saavat valmiudet ja
tarvitsemansa tuen menestyäkseen tutkijanuralla.
Olemme avoimen ja eettisesti kestävän tieteen edelläkävijä ja
edistämme kansalaistiedettä. Turun yliopistossa tuotettua tietoa
hyödynnetään yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa.
Tutkimustuloksia sovelletaan innovatiivisesti ongelmanratkaisussa ja
kehittämisessä eri aloilla.
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Houkutteleva
ja vaikuttava
kumppani
Olemme arvostettu ja vastuullinen
yhteiskunnallinen vaikuttaja.
Vahvat kumppanuudet alueella
tekevät Turun yliopiston
toimintaympäristöstä ainutlaatuisen
ja kansainvälisesti vetovoimaisen.

Turun yliopisto on globaali vastuunkantaja ja aloitteellinen
kehittämiskumppani. Tutkimuksen ja koulutuksen korkea
laatu luovat pohjan yliopistomme vaikuttavuudelle.
Koulutamme uudistumiskykyisiä osaajia. Alumnimme
rakentavat kestävää tulevaisuutta yhteiskunnan eri aloilla.
Turun yliopisto on avoin ja vuorovaikutteinen toimija yhteiskunnassa.
Meillä tehtyä tutkimusta hyödynnetään päätöksenteossa. Tutkijamme
pitävät esillä tutkittua tietoa ja sen merkitystä, tuovat näkökulmia
julkiseen keskusteluun ja nostavat esiin tutkimusta vaativia
asioita. Olemme vastuullinen tieteen puolestapuhuja ja aktiivinen
tiedeneuvonnan edelläkävijä.
Työskentelemme kumppaneidemme kanssa pitkäjänteisesti ja
tavoitteellisesti. Arvostamme vahvaa yhteistyötä alueellisissa,
kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Yrittäjyysyliopistona
luomme elinkeinoelämän kanssa mahdollisuuksia uusien
innovaatioiden ja liiketoimintaideoiden syntymiselle.
Turun yliopistolla on erinomainen kansainvälinen maine ja asema
globaalina koulutuksen tarjoajana. Toteutamme koulutusvientiä
kestävällä ja lisäarvoa tuottavalla tavalla.
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Osaava ja
hyvinvoiva yhteisö
Vahva yhteisömme on sitoutunut
yhteisiin arvoihin ja päämääriin.
Olemme edelläkävijä henkilöstön
ja opiskelijoiden digiosaamisessa
ja -asiantuntijuudessa.

Turun yliopiston henkilöstö ja opiskelijat ovat ylpeitä työ- ja
opiskelupaikastaan ja yhdessä saavutetuista tavoitteista.
Olemme yhdenvertainen ja moniarvoinen yliopisto ja
toimimme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Yliopistoyhteisön hyvinvointi on pohja yliopiston menestykselle.
Hyvinvointi näkyy innostuksena ja sujuvana yhteistyönä sekä hyvinä
tuloksina.
Meillä hyvinvointi on kaikkien yhteinen asia ja jokaisen rooli
kannustavassa ja osallistuvassa yhteisössä on yhtä tärkeä.
Kansainvälisen yliopistoyhteisön sujuvasta arjesta ja yksilöiden
ja työyhteisöjen hyvinvoinnista huolehdimme kattavilla ja
saavutettavilla palveluilla.
Turun yliopistossa johtaminen perustuu tietoon ja
vuorovaikutukseen. Esimiestyö on laadukasta ja mahdollistaa
yhteisön ja sen yksilöiden suoriutumisen parhaalla mahdollisella
tavalla.
Yliopisto on oppiva organisaatio, jossa jokaisella on mahdollisuus
ylläpitää osaamistaan ja kehittyä asiantuntijana. Työ yliopistossa on
merkityksellistä ja meillä on tarjolla mielenkiintoisia urapolkuja.
Yliopiston palveluita ja kampuksia kehitetään kestävästi ja
ennakoiden. Turun yliopiston digitaalinen toimintaympäristö ja
työkulttuuri on ajantasainen ja käyttäjälähtöinen.
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