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Tampereen korkeakouluyhteisö muodostuu 
tutkimusintensiivisestä Tampereen yliopistosta 
ja kehittämistyöhön painottuvasta Tampereen 
ammattikorkeakoulusta. Yhteisöömme kuuluu 
35 000 opiskelijaa ja henkilökunnan jäsentä.   

Viemme tieteellisen tiedon ja uudet keksinnöt 
käytäntöön hyödyntämällä aktiivista yhteistyötä, 
verkostoja ja toimivaa innovaatioekosysteemiä. 

Olemme sitoutuneet avoimuuteen, ideoiden 
jakamiseen, kestävään kehitykseen, yhden-
vertaisuuteen ja tasa-arvoon. 
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Teemme Tampereen korkeakouluyhteisöstä 
moni- ja poikkitieteellisen tutkimuksen kansain-
välisen edelläkävijän. 

Rakennamme kansainvälisesti suuntautuneen 
ja tutkimusintensiivisen yliopiston, joka kehittää 
perustutkimuksen pohjalta uusia sovelluksia 
ja toteutuksia hyödyntämällä innovaatioita ja 
prosessisuunnittelua.

Vahvistamme innostavaa tutkimusyhteisöämme 
tiiviillä verkostoilla, aktiivisella yhteistyöllä 
ja erinomaisilla tutkimusympäristöillä.

Edistämme tieteen vastuullisuutta ja avoimuutta.   

Tampereen korkeakouluyhteisö vastaa 
strategisesti valitsemiinsa maailmanlaajuisiin 
ja paikallisiin haasteisiin moni- ja poikkitieteellisellä 
tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla.

Tiivis tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan 
tutkimuksen yhteistyö tuottaa tieteellisiä, 
liiketoiminnallisia ja yhteiskunnallisia läpimurtoja.   

Profiilialoillamme tutkimuksemme vaikuttaa 
tieteeseen ja yhteiskuntaan koko maailmassa.

Visiomme 
ja kuinka 
saavutamme 
sen
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Korkea-
laatuista 
tutkimusta   

Teemme tutkimusta vastuullisesti 
ja noudatamme hyvää tieteellistä
käytäntöä ja tutkimuseettisiä 
periaatteita.

Tavoittelemme maailman huipputasoa 
tutkimuksessa, kehitystyössä ja innovaa-
tiotoiminnassa. 

Tuotamme parhaita tiedon ammattilai-
sia, jotka muuttavat maailmaa ratkomalla 
ihmiskunnan globaaleja haasteita.  

Kehitämme merkittäviä innovaatioita 
ja sovelluksia, jotka pohjautuvat uuteen 
tieteelliseen tietoon ja läpimurtoihin ja 
lisäävät ihmiskunnan hyvinvointia sekä 
yhteiskunnallista ja taloudellista 
kestävyyttä.

 

 Lupauksemme

Tutkimusprofiilimme perustan muodostavat
 strategisesti valitut profiili- ja kärkialat.

Tutkimuksemme kärkialat on todettu kansain-
välisissä arvioinneissa erinomaisiksi.*

Kehittyäksemme maailman luokan tutkimus-
ympäristöksi investoimme osaamiseen ja 
korkeatasoisiin tutkimusinfrastruktuureihin.
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Paikalliset ja 
globaalit haasteet
Tampereen 
korkeakouluyhteisön 
vahvuudet ja 
mahdollisuudet:

• Kärkialat ja tutkimusprofiilit 
• Moni- ja poikkitieteellinen 
 tutkimus 
• Kumppanuudet
• Tutkimusympäristöt 
 ja tukipalvelut

Perustutkimuksesta käytäntöön 

Missiomme

Vaikuttavuus Läpimurrot 
Innovaatiot 

Tutkimus 

Missiot 
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Tampereen 
korkeakouluyhteisön 
missiot

Tutkimusstrategian 
jalkauttaminen 

Infrastruktuurit 
ja resurssit
4. Johtomme varmistaa riittävät resurssit tutkimukseen 
nykyisillä ja nousevilla kärkialoilla. 

5. Tuemme huippututkimusta strategisilla investoinneilla 
tutkimusympäristöihin.

6. Tutkijamme hyödyntävät aktiivisesti paikallisia, 
kansallisia ja kansainvälisiä tutkimusinfrastruktuureja 
ja vaikuttavat niihin aktiivisesti.

7. Tutkimusinfrastruktuurimme ovat strategisesti 
suunniteltuja ja yhdenmukaisesti kuvattuja, 
ja avaamme niitä kumppaneillemme.

Johtaminen
ja organisaatio
1. Johdamme ja tuemme tutkimustyötä 
strategisen suunnittelun ja päätöksenteon avulla.

2. Tutkimusta tehdään tutkimusryhmissä,  
tutkimuskeskuksissa sekä moni- ja poikki-
tieteellisillä alustoilla. 

3. Edistämme tutkimustulosten hyödyntämistä 
tieteen, yhteiskunnan ja elinkeinoelämän hyväksi.

Oikeudenmukainen, 
demokraattinen ja 

osallistava yhteiskunta  

Resurssitehokkaat ja 
turvalliset ympäristöt

Sosiaalisesti 
vastuullinen 
digitalisaatio
ja työn murros

Terveyttä ja 
hyvinvointia 

kaikille ja 
kaiken ikäisille

Yhteiskunta

Teknologia Terveys
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Koulutus ja ura
8. Tutkimus ja koulutus on integroitu tiiviisti 
toisiinsa tutkinto-ohjelmissa ja tutkimusyhteisöissä.

9. Tutkijakoulu ja tohtoriohjelmat tarjoavat korkea-
laatuista koulutusta kaikille tutkijoille kaikilla uratasoilla. 

10. Selkeät ja läpinäkyvät urapolut houkuttelevat 
lahjakkaita ja kansainvälisesti suuntautuneita tutkijoita.

11. Tarjoamme lupaaville tutkijoille kunnollisen 
aloituspaketin.   

12. Edistämme aktiivisesti moninaisuutta 
ja yhdenvertaisuutta.

Tutkimusrahoitus
 ja -palvelut
13. Haemme ulkoista tutkimusrahoitusta 
systemaattisesti, aktiivisesti ja tavoitteellisesti.

14. Tiedekunnilla on yhteinen toimintamalli 
rahoitustavoitteiden saavuttamiseksi.

15. Rahoituksen saaminen varmistetaan hyvin 
resursoiduilla tutkimuksen tukipalveluilla.

Avoin tiede ja viestintä
16. Toteutamme kunnianhimoista avoimuuden 
politiikkaa, joka kattaa julkaisemisen, tutkimus-
aineistot ja avoimet lähdekoodit.

17. Rohkaisemme ja autamme tutkijoitamme 
hyödyntämään sosiaalista mediaa ja osallistumaan 
asiantuntijoina julkiseen keskusteluun.
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