Centria-ammattikorkeakoulun

STRATEGIA
2021–2024 (2030)

Tavoitetilamme

CENTRIA EXPERIENCE / TOIMINTATAPAMME
Toimintamme on avointa, reilua ja toista tukevaa. Viestimme toiminnastamme
aktiivisesti, avoimesti ja monipuolisesti.
Kaikki toimintamme tehdään kestävä kehitys huomioon ottaen.
Yhteisömme – opiskelijat, henkilöstö ja työelämä – muodostavat yhdessä hyvinvoivan,
jatkuvasti uudistuvan ja vetovoimaisen Centria-ammattikorkeakoulun.
Johtamisemme on ammattimaista, esimiehemme soveltavat yhteisiä toimintamalleja ja
organisaation osat osoittavat saumatonta yhteistyötä.
Organisaatiokulttuurimme korostaa yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä ja
me tuemme monikulttuurisuutta toiminnassamme.
Me tiedämme suuntamme ja tavoitteemme ja koko yhteisö osallistuu toiminnan
kehittämiseen niiden mukaisesti.
Toimintamme keskiössä on opiskelija ja hänen tulevaisuutensa työelämässä.
Haemme rohkeasti uusia avauksia ja olemme valmiita ottamaan tietoisia riskejä
uudistuessamme ja uudistaessamme.

CENTRIA EDUCATION / OPPIMISRATKAISUMME
Sekä fyysiset että digitaaliset oppimisympäristömme ovat edistyksellisiä, muuntuvia ja osin työelämän
kanssa yhteisiä. Fyysiset tilamme toimivat viihtyisinä ja inspiroivina kohtaamispaikkoina.
Monialaisuutemme tuottaa opiskelijalle yksilöllisiä opintopolkuja. Monipuoliset pedagogiset
ratkaisumme mahdollistavat joustavan ja tuloksellisen opiskelun.
TKI-toimintamme ja opetuksemme täydentävät ja hyödyntävät toisiaan tuottaen uutta tietoa ja osaamista.
Korostamme sekä oppijan että opettajan yhteistä vastuuta hyvien oppimistulosten aikaansaamiseksi.
Opetuksemme korostaa kansainvälisyyttä ja edistää opiskelijoiden kykyä
toimia monikulttuurisissa ympäristöissä.
Meiltä valmistuneet työllistyvät erinomaisesti oppimiskykynsä, ammattitaitonsa, monialaisuutensa ja
kansainvälisyytensä ansiosta. Alumnimme ylläpitävät jatkuvaa suhdetta oman korkeakoulunsa kanssa.

CENTRIA EXTENDED / VERKOSTOMME JA KUMPPANUUTEMME
Olemme haluttu yhteistyökumppani tunnistettujen ja tunnettujen vahvuuksiemme ansiosta.
Etsimme aktiivisesti lisäarvoa tuottavaa yhteistyötä kotimaisten ja kansainvälisten
korkeakoulujen sekä strategisten kumppaneiden kanssa.
Yhteistyön avulla laajennamme omaa tarjontaamme ja monipuolistamme resurssejamme.
Yhteistyömme alueen ulkopuolisten toimijoiden kanssa rikastuttaa Centrian ohella
alueen työelämää ja toimintaa.
Opetus- ja TKI-toiminnan avulla teemme merkittävää aluekehitystyötä.

Kärkihankkeemme

Kansainvälisyyden
vahvistaminen

Kohtaamisten ja
yhdessä löytämisen
mahdollistaminen

Me käynnistämme toimenpiteitä,
joiden avulla vahvistamme edelleen
asemaamme Suomen kansainvälisimpänä ammattikorkeakouluna ja
saatamme kansainvälisyyden osaksi
kaikkea toimintaamme.
Toimenpiteitä
• Lisäämme henkilöstön ja opiskelijoiden kansainvälisyysosaamista
ja liikkuvuutta tarjoamalla kieli- ja
kulttuurikoulutuksia sekä tuemme
ulkomailla suoritettavia opiskelu- ja
työelämävaihtoja

Toimintatapamme
Oppimisratkaisumme
Verkostot ja kumppanuudet

• Vahvistamme tietoturvallista kansainvälistä toimintaympäristöä
• Kasvatamme ulkomaalaistaustaisen henkilöstön osuutta
• Kasvatamme kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden osuutta
• Nostamme vuosittaisten double
degree -tutkintojen määrää
• Vahvistamme kansainvälisten
opiskelijoiden integroitumista
suomalaiseen työelämään ja yhteiskuntaan
• Lisäämme kansainvälisille opiskelijoille suomen kielen opintoja
• TKI-toiminnassa luomme kv-strategian ja solmimme strategisia
kumppanuuksia ulkomaisiin korkeakouluihin ja tutkimuslaitoksiin
• Haemme ja käynnistämme suoria
EU-rahoitteisia hankkeita (mm.
Horizon, Celtic, Excel)
• Rakennamme ja koulutamme
agenttiverkoston maailmalle vauhdittamaan koulutusvientiä
• Lisäämme tutkintokoulutusta ulkomailla, erityisesti Pohjois-Afrikassa
ja Aasiassa

Henkilöstön hyvinvointi
menestystekijänä
Me käynnistämme toimenpiteitä,
joiden avulla lisäämme henkilöstöjohtamisemme järjestelmällisyyttä ja
kattavuutta sekä modernien HR-käytäntöjen hyödyntämistä.
Toimenpiteitä
• Jatkamme panostamista ennakoivaan työkyvyn johtamiseen sekä
henkilöstön kokonaisvaltaisen
työhyvinvoinnin kehittämiseen
(mittaukset, valmennukset, kollektiivinen hyvinvointi)
• Uudistamme opetushenkilöstön
työaikaresursoinnin ottamaan huomioon avoimuuden, joustavuuden,
digiosaamisen ja yhteisopettajuuden
• Vahvistamme henkilöstöresurssia
huomioiden kansainvälisyyden kasvun ja digitalisaation kehittymisen
• Vahvistamme henkilöstön digiosaamista
• Vahvistamme esimiestyön ja johtamisen yhdenmukaisia käytänteitä
ohjeistamalla, tukemalla ja valmentamalla esimiehiä systemaattisesti
(coaching, esimiesfoorumi)
• Valmistelemme ja otamme käyttöön uuden rekrytointimallin
• Kannustamme ja tuemme resurssien muodossa henkilöstöä
jatko-opintoihin sekä perustamme
opintoryhmiä jatkotutkinnon suorittamiseen
• Laadimme ohjelman henkilöstön
urasuunnitteluun

Me käynnistämme toimenpiteitä,
joiden avulla Centria kehittyy ainutlaatuiseksi opiskelun, TKI-toiminnan
ja työelämän kohtaamispaikaksi sekä
mahdollistaa opintosisältöjen ennakkoluulottoman yhdistelemisen yksilölliseltä pohjalta.
Toimenpiteitä
• Pedagoginen uudistus kohti
joustavia ja yksilöllisiä opintopolkuja
• Uudistamme opintosuunnitelmat
joustaviksi ja mahdollistamme
syvemmän yhteistyön yrityselämän
ja TKI-toiminnan kanssa.
• Suunnittelemme jatkuvan
oppimisen polut eri kohderyhmille
• Otamme käyttöön uuden,
digitaalisen oppimisalustan
• Rakennamme opintoja ja palveluja
aiempaa enemmän verkostojen
kanssa yhteistyössä toteutettavaksi
• Perustamme työelämän
kohtaamispaikan opiskelijoille,
työelämälle ja alumneille
(harjoittelu-, työpaikkojen ja
mentoroinnin välitys)
• Luomme yrittäjyyden Living
lab -kokeiluympäristön, jossa
opiskelijat, yrittäjäksi aikovat sekä
yrittäjät voivat testata ja toteuttaa
ideoitaan
• Laadimme ja toteutamme avoimen
tieteen käytänteet ja periaatteet
• Käynnistämme enemmän
tutkimusryhmien yhteisiä
poikkitieteellisiä ja monialaisia TKIhankkeita
• Rakennamme ja vahvistamme
alueellisia ekosysteemejä, erityisesti
pk- ja maatalousyritysten tuotannon
digitalisaatiota
• Laadimme Centrian digistrategian

Strategiamme vuoteen 2030
Centria-alueen elinkeino- ja työelämän luonnetta ja tahtotilaa leimaavat alkutuotanto, talo- ja
veneenrakennus, kemia- ja biotalous sekä metalliteollisuus. Kokkola Industrial Park (KIP) -alue Kokkolassa,
Ylivieskan puuklusteri ja Alholman alue Pietarsaaressa työllistävät yli 8000 henkilöä ja ovat liikevaihdoltaan
yhteensä yli 4 miljardia euroa. Merkittävä osa tästä ja muusta Centria-alueen tuotannosta päätyy
vientiin.  Centria-alue on logistisesti merkittävä, Kokkolan sataman, sekä hyvien raideyhteyksien vuoksi. Suuri
osa alueen teollisesta tuotannosta toimii verkostomaisesti alihankintaketjujen kautta. Maakuntaohjelmissaan
Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa korostavat ja kehittävät näitä alueen erityispiirteitä.
Centrialla on tärkeä rooli alueensa työvoiman saannin takaamisessa ja elinkeino- ja työelämän kehittämisessä.
Merkittävä osa Centrian TKI-toiminnasta kehittää yrittäjyyttä ja pk-yrityksiä.
Sitran Megatrendit 2020 -päivityksessä on nostettu esille viisi kehityskulkua, jotka ovat, 1. Ekologisella
jälleenrakennuksella on kiire, 2. Verkostomainen valta voimistuu, 3. Väestö ikääntyy ja monimuotoistuu,
4. Talous etsii suuntaa ja 5. Teknologia sulautuu kaikkeen.
Sitran megatrendeihin ja Centrian oman skenaariotyöskentelyyn perustuvat kehittämisajurit ja toimintaa
luotsaavat piirteet aina vuoteen 2030 saakka ovat: joustavuus, reagointi, kehittämiskumppanuus,
monimuotoiset oppimispolut, verkostoituminen, opiskelijahankinnan aktivointi ja monipuolistaminen,
ennakointi, differointi sekä tuotteistaminen.
*Centrian edellistä strategiaa 2018 – 2022 työstettiin laajana sidosryhmiä ja henkilöstöä osallistavana prosessina. Strategiaa 2021 – 2024
(2030) on työstetty työpajoissa, joissa tarkasteltiin yksityiskohtaisesti toiminnan vastaavuutta Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030:n
piirteiden kanssa, sekä laadittiin tulevaisuusskenaarioita kuvaamaan toimintaympäristön mahdollisia muutoksia ylipitkällä aikajänteellä.
Centriassa näemme strategian olevan hyvin yhteensopiva Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030:n kanssa ja strategian toimeenpanon
edistävän vision saavuttamista. Strategiaprosessissa tunnistettiin toimenpiteitä, jotka on soveltuvin osin sisällytetty osaksi strategiakauden
kärkihankkeita.

