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Kokkolan yliopistokeskus Chydenius 
on aikuisille suunnatun yliopistollisen opetuksen ja
oppimisen edelläkävijä sekä kansainvälisesti ja
alueellisesti verkottunut tutkimuskumppani.

Yliopistokeskus on tiedeyhteisön ja yhteistyökumppanien
aito ja avoin kohtaamispaikka. 

Yliopistokeskuksen esikuvana on Anders Chydenius,
joka ajoi rohkeita uudistuksia uskoen yksilön ja yhteiskunnan
kehitykseen ja avoimen keskustelun voimaan. 

Toiminta-ajatus

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on monitieteinen, Jyväskylän, Oulun ja
Vaasan yliopistojen muodostama yliopistokeskus, jonka toimintaa koordinoi Jyväskylän yliopisto. 

Yliopistokeskuksen strategia on laadittu koko yliopistokeskusta koskevaksi yhteistyössä
taustayliopistojen, henkilöstön ja yhteistyökumppanien kanssa. 

Strategia ohjaa yliopistokeskuksen vuosittaisen toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaa.
Yliopistokeskuksen johtokunta on hyväksynyt strategian 9.12.2014.
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Visio ja
toiminnalliset tavoitteet 

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa unelmista
tehdään totta. Yliopistokeskus on vetovoimainen tie-
deyhteisö ja tunnustettu yhteistyön rakentaja. 

Toiminnalliset tavoitteet
• Opiskelijat ja asiakkaat ovat toiminnan keskiössä  
Toimintakulttuurimme tukee jatkuvaa oppimista ja
asiantuntijana kehittymistä

• Osallistumme aktiivisesti alueen suunnitelmalliseen
kehittämistyöhön 

• Yhdistämme alueellisen toimijaverkoston
valtakunnalliseen ja kansainväliseen tutkimuskenttään ja
tiedeyhteisöihin

• Olemme tehokkaita ja rahoitusrakenteemme on
monipuolinen  

Taitelija Hannu Leimun teos Kokkolan yliopistokeskus
Chydeniuksen aulassa inspiroi strategian kantavan ajatuksen:
Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa unelmista tehdään totta.
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Kokkolan yliopistokeskus Chydenius sitoo toimin-
tansa taustayliopistojensa vahvuuksiin ja profi-
loitumiseen sekä toiminta-alueensa tarpeisiin. 
Yliopistokeskus toimii proaktiivisesti muuttuvassa 
toimintaympäristössä ja on asiantuntijuudellaan 
mukana myös laatimassa alueellisia, tulevaisuutta 
linjaavia kehitysohjelmia ja strategioita. 

Suuret muutostrendit vaikuttavat myös yliopistokeskuksen 
toimintaympäristössä. Työn murros, digitalisoituminen ja tek-
nologia muuttavat työtä ja työurien kulkua. Väestön elinikä pi-
tenee.  Elinympäristömme urbanisoituu ja monikulttuuristuu. 
Toisaalta eriarvoistuminen lisääntyy. Elinikäinen oppiminen 
on eurooppalaisen työllisyys- ja koulutuspolitiikan keskeisiä 
tavoitteita ja aikuiskoulutuksen rooli on vahvistunut. 
Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen rajallisuus on tunnistettu, 
ja vähähiilisyys on nostettu tärkeäksi yhteiseksi tavoitteeksi. 
Eurooppa 2020 –strategian kantavat teemat ovat älykäs, kes-
tävä ja osallistava kasvu. Suomen talouteen odotetaan uutta 
kasvua erityisesti biotalouden ja digitalisaation mahdollisuuk-
sista. 

Suomen yliopistot pyrkivät yhä korkeampaan tieteelliseen 
laatuun, vaikuttavuuteen ja kansainvälisyyteen. Korkeakoulu-
tuksen päällekkäisyyksiä karsitaan ja yhteistyötä tutkimus-
laitosten kanssa lisätään. Yliopistokeskus tuo toiminnallaan 
taustayliopistojensa osaamisen alueelleen. Yliopistokeskus 
on asiantuntijuudellaan mukana myös laatimassa alueellisia, 
kehitysohjelmia ja strategioita, joista tärkeimpiä ovat
Keski-Pohjanmaan maakuntastrategia ja älykkään erikoistumi-
sen strategia, Kokkolan kaupungin strategia sekä
Pohjois-Suomi –strategia.

Toimintaympäristö Päämäärät, tavoitteet ja toimenpiteet 
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Päämäärät, tavoitteet ja toimenpiteet 

Yliopistokeskuksen tutkimukseen perustuva akatee-
minen aikuiskoulutus edistää aikuisopiskelijoiden 
asiantuntijuutta ja uudistumiskykyä. Samalla se lisää 
alueen osaamispääomaa sekä auttaa pidentämään 
työuria.

Tavoitteet:

• Yliopistokeskuksen opinnot ovat vetovoimaisia, opetus on 
laadukasta ja sen työelämävastaavuus on hyvä. Opintojen 
aikataulutus on optimaalista valmistumisen kannalta

• Korkeatasoisella oppimisen tutkimuksella on jatkuva ja kiin-
teä yhteys aikuispedagogiseen kehittämistyöhön 

Toimenpiteet: 

• Yliopistokeskus tarjoaa akateemista aikuiskoulutusta, jossa 
oppijan työkokemus on pohjana oppimiselle ja oman osaami-
sen kehittämiselle. Koulutusalat ovat kasvatustiede, tietotek-
niikka, sosiaalitieteet, kauppatiede ja kemia.
Palveluilla vastataan alueelliseen koulutustarpeeseen.
• Opinnot rakennetaan joustaviksi opiskelijalähtöisiksi opinto-
poluiksi, joissa keskeistä on henkilökohtainen ohjaus. Ope-
tuksessa hyödynnetään avoimia yliopisto-opintoja.  Koulutus-
väyliä rakennetaan yhteistyössä  emoyliopistojen opintojen, 
Centria-ammattikorkeakoulun tarjoamien opintojen ja  muiden 
kansallisten tai kansainvälisten korkeakouluopintojen kanssa.  
• Aikuisten oppimiseen ja aikuispedagogiikkaan sekä opetus-
teknologiaan liittyvää osaamista syvennetään verkostoitumalla 
taustayliopistojen ja muiden kumppanien tutkimusryhmien 
kanssa  

Yliopistokeskuksen ja sen kumppaniverkoston tut-
kimustoiminta edistää alueen ja samalla Suomen 
elinkeinoelämän uudistumista ja kilpailukykyä sekä 
kansalaisten hyvinvointia  ja osallisuutta vahvis-
tavia toimintamalleja. Yliopistokeskus  luo uusia 
käytäntöjä tiedeyhteisön vuorovaikutukselle työ- ja 
elinkeinoelämän, palvelujen ja paikallisyhteisöjen 
kanssa. Yliopistokeskuksen tutkimustoiminta on 
kiinteä osa taustayliopistojen tieteellisen tiedon 
muodostusta. 

Tavoitteet:

• Tutkimuksen tieteellinen laatu on kilpailukykyistä. Kokkolan 
yliopistokeskus Chydenius on kiinteä osa taustayliopistojensa 
painoaloja ja profiileja. Tutkimus- ja kehittämistoiminta on 
kansallisesti ja kansainvälisesti verkostoitunutta. Ilmiölähtöis-
ten, ratkaisuhakuisten  ja monitieteisten tutkimusteemojen 
osuus tutkimuksesta kasvaa  

• Tutkimuksen ja osaamisintensiivisen kehittämistyön rooli 
Keski-Pohjanmaalla kasvaa. Yliopistokeskuksen asiantuntijuus 
on yksi keskeisiä voimavaroja alueen strategisessa kehittämis-
työssä. Alueen jatko-opiskelijat ovat osa tiedeyhteisöä.

Toimenpiteet:

• Yhteiset tutkimushankkeet taustayliopistojen ja
kansainvälisen kumppaniverkoston kanssa. 
• EU:n rahoitusinstrumenttien monipuolinen ja tehokas
hyödyntäminen 
• Tutkijahotellitoiminta ja yhteistyö työelämässä olevien 
jatko-opiskelijoiden työnantajien kanssa 
• Asiakkuusprosessien hallinta ja sidosryhmäviestintä

Opetus Tutkimus
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Kokkolan yliopistokeskus Chydenius tutkii ja ke-
hittää yliopistollisen aikuiskoulutuksen ratkaisuja 
ja oppimismenetelmiä, informaatioteknologian 
monimuotoista hyödyntämistä opetuksessa sekä 
moderneja oppimisympäristöjä ja -alustoja.

Tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena on tukea aikuisopis-
kelijoille suunnattujen, tarkoituksenmukaisten ja joustavien 
opiskelumahdollisuuksien kehittämistä. Lisäksi tavoitteena on 
kehittää uudenlaisia, tutkimukseen perustuvia palvelukonsep-
teja aikuiskoulutuksen alueelle. 

Monitieteinen ja verkostoitunut osaaminen perustuu ai-
kuispedagogian sekä koulutus- ja informaatioteknologian 
tutkimukseen. Tutkimuksen kärkiä ovat aikuisten oppimisen, 
ohjaamisen ja ammatillisen kehittymisen sekä  opetustekno-
logian ja oppimisympäristöjen tutkimus. Tohtoriopiskelijat 
kehittävät omien organisaatioidensa toimintaa osana
jatko-opintojaan. 

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius tutkii ja ke-
hittää osallisuutta ja hyvinvointipalveluja moni-
tieteisellä asiantuntemuksella. Yliopistokeskus on 
keskeinen toimija sosiaali- ja terveydenhuollon 
alueellisissa kehittämis-, tutkimus- ja koulutusra-
kenteissa. 

Tavoitteena on vaikuttaa kansalaisten terveyden edistämiseen 
ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, tukien omaehtoisuutta 
ja ennaltaehkäisyä, hyödyntäen myös hyvinvointiteknologi-
sia ratkaisuja. Älykkäillä lähipalveluilla ja lähidemokratialla 
varmistetaan alueellista tasavertaisuutta ja kansalaisten 
vaikutusmahdollisuuksia sekä keskinäistä huolenpitoa paikal-
lisyhteisöissä. 

Osaaminen muodostuu osallistavasta johtamisesta, kansalais-
ten oman tiedon hyödyntämisestä, fyysisen aktiivisuuden ja 
sen vaikutusten mittaamisesta ja tietoyhteiskunnan osallis-
tumisen katvealueiden vähentämisestä. Yliopistokeskuksen 
erityisenä vahvuutena ovat osallisuutta tukevien palvelukon-
septien kehittäminen ja erityisesti heikoimmassa asemassa 
olevien palveluja ja vaikutusmahdollisuuksia koskeva kriitti-
nen osallistumistutkimus.

Tutkimuksen fokusalueet

Oppiminen ja koulutus Osallisuus ja
hyvinvointipalvelut
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Kokkolan yliopistokeskus Chydenius tutkii ja kehit-
tää prosessi- ja ympäristöteknologian sovelluksia, 
teollisen internetin ratkaisuja ja liiketoimintakon-
septeja yhdessä alueen suurteollisuuden, pk-yritys-
ten ja muiden organisaatioiden kanssa. 

Osaamisemme muodostuu epäorgaanisen materiaalikemian, 
erityisesti akkukemikaalien ja heterogeenisten katalyyttien, 
langattomien sulautettujen järjestelmien sekä liiketoiminnan 
kehittämisen tutkimuksesta. 

Tavoitteena on lisätä yliopistokeskuksen ja sen kumppaniver-
koston monialaisen tutkimuksen ja osaamisen hyödyntämistä 
myös biotaloudessa. Erityisesti suurteollisuuden ja biotalou-
den pienten yritysten välille on rakennettavissa täysin uusia, 
innovatiivisia ja kannattavia raaka-aineiden, prosessien ja 
liiketoiminnan arvoketjuja. 

Teollisuuden ja 
elinkeinoelämän 

uudistuvat ratkaisut
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Palvelut ja asiakkaat 

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius tarjoaa ai-
kuisopiskelijoille yksilölliset yliopistolliset opinto-
polut asiantuntijana kehittymiseen ja erikoistumi-
seen. 

Tutkintokoulutus, avoimet yliopisto-opinnot, yliopistollinen 
täydennyskoulutus ja tieteelliset jatko-opinnot räätälöidään 
yksilöllisesti, ja opiskelijoiden ohjauksella on suuri painoarvo.  
Koulutusalat ovat kasvatustiede, tietotekniikka, sosiaalitie-
teet, liiketaloustieteet ja kemia. 

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius tarjoaa yrityk-
sille ja yhteisöille osaamista ja verkostokumppanei-
ta yhteisiin kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimus- 
ja kehittämishankkeisiin sekä asiakkaiden kanssa 
yhdessä määriteltyjä soveltavan tutkimuksen 
palveluja.

Tutkimusyhteistyötä tehdään erityisesti seuraavilla fokusalu-
eilla: oppiminen ja koulutus, osallisuus ja hyvinvointipalvelut 
sekä teollisuuden ja elinkeinoelämän uudistuvat ratkaisut. 

Henkilöstö ja osaaminen

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen yliopisto-
keskusyhteisöön kuuluu sitoutunut, hyvinvoiva ja 
innovatiivinen henkilöstö sekä opiskelijat. Henki-
löstörakenne tukee osaamistavoitteita ja kansain-
välistymistä. Toimintatapa on yhteisöllinen, osaa-
mista jakava ja tasa-arvoinen. 

Tavoitteet: 

• Yliopistokeskuksen asiantuntijoiden rooli taustayliopistois-
saan vahvistuu. Akateemisen uramallin 3. ja 4. tason henki-
löstön osuus kasvaa, samoin opetus- ja tutkimushenkilöstön 
osuus. Professorien tehtävät vakinaistetaan. Professorien 
määrää lisätään ja yhteisprofessuurien mahdollisuus tutki-
taan. Oulun ja Vaasan yliopistojen henkilöstön määrä yliopis-
tokes  kuksessa kasvaa

• Osaamisen johtaminen ja työhyvinvointitoiminta tukevat 
henkilöstön osaamisen kehittymistä ja työssä jaksamista Hen-
kilöstöä kannustetaan tutkimusjaksoihin ja omakohtaiseen 
opiskeluun 

• Tutkijavaihto- ja tutkijahotellitoimintaa lisätään 

Taustayhteisöt,
kumppanuudet ja rahoitus 
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Henkilöstö ja osaaminen Taustayhteisöt,
kumppanuudet ja rahoitus 

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen toiminta 
on kiinteä osa sen taustayliopistojen tieteellistä 
toimintaa. Samalla yliopistokeskus on keskeinen 
toimija useissa alueellisissa sopimusperustaisissa 
yhteistyö- ja kehittämisrakenteissa. Yliopistokeskus 
on mukana sen toiminnalle tärkeissä EU:n tutkimus- 
ja kehittämisverkostoissa, ja kansainvälisen kilpail-
lun tutkimusrahoituksen osuus yliopistokeskuksen 
rahoituksesta kasvaa.

Tavoitteet: 

• Yliopistokeskuksen toiminta on kiinteä osa Jyväskylän, 
Oulun ja Vaasan yliopistojen toimintaa. Yliopistokeskus on 
Jyväskylän yliopiston valtakunnallinen erityistehtävä myös 
yliopistojen suunnittelukaudella 2017-2020. Yliopistojen ja 
alueen kumppanuuteen perustuva yliopistokeskussopimus 
uusitaan vuodesta 2019 alkaen. 

• Sopimusperustainen yhteistyö alueellisissa kehittämisra-
kenteissa lisääntyy: esimerkkeinä kemian ja biotalouden 
osaamiskeskittymä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kehittä-
misrakenteet.  Yliopistokeskus kehittää Kokkolan kampusta ja 
Keski-Pohjanmaan innovaatioekosysteemiä yhdessä strategi-
sen kumppaninsa Centria-ammattikorkeakoulun, Keski-Poh-
janmaan koulutusyhtymän, tutkimuslaitosten sekä muiden 
toimijoiden kanssa.

• Yliopistokeskus on aktiivisesti mukana eurooppalaisissa tut-
kimus- ja kehittämisverkostoissa ja kumppanuuksissa. Nämä 
luovat uusia mahdollisuuksia tutkimuksen verkostoitumiselle 
osana European Research Area (ERA) -aluetta.

• Yliopistokeskuksen rahoitusrakenne on monipuolinen ja 
kilpaillun tutkimusrahoituksen ja kansainvälisten yhteistyö-
hankkeiden määrä suunnittelukaudella 2017–2020 ovat
kaksinkertaiset verrattuna suunnittelukauteen 2013-2016. 



Avaintulokset mittareineen -
yhteenveto 

Opinnot ovat vetovoimaisia ja koulutustoiminta 
sujuvaa ja tuloksellista 

• Tavoitteet: Jyväskylän, Oulun ja Vaasan yliopistojen alaisista 
maisteriopinnoista Kokkolassa valmistuu yhteensä 100 maiste-
ria ja 10 tohtoria vuodessa. Avoimessa yliopistossa opiskelee 
vuosittain noin 2400 opiskelijaa, ja yliopistokeskuksen opinto-
jen vaikutuspiirissä on yhteensä noin 4000 opiskelijaa

• Mittarit: hakijamäärät, valmistuneet tutkinnot, avoimen 
yliopiston opintopisteet, opiskelijapalaute, alueen väestön 
koulutustason muutokset ja alueellisesti täkeät uudet avauk-
set koulutuksen kentällä.

Osaamisen ja tutkimuksen laatu on kilpailukykyistä 

• Tavoitteet: Tieteellisten julkaisujen painoarvo, suoritettujen 
tohtoritutkintoja määrä, kilpaillun tutkimusrahoituksen määrä 
ja kansainvälisten yhteistyöhankkeiden määrä suunnittelukau-
della 2017–2020 ovat kaksinkertaiset verrattuna suunnittelu-
kauteen 2013-2016. 

• Mittarit: tieteelliset julkaisut, kilpaillun tutkimusrahoituksen 
määrä, tutkijavaihto ja tohtorintutkinnot. 

Toiminta on vaikuttavaa  

• Tavoitteet: Yliopistokeskuksen toiminnan yhteiskunnallisia 
vaikutuksia kuvataan säännöllisesti. Yliopistokeskuksella on 
sitoutunut asiakas- ja yhteistyöverkosto. Alueen osaamista-
sossa, työllisyydessä ja vetovoimaisuudessa näkyy posiiivisia 
muutoksia.

• Mittarit: Alueen kehittymistä ja vetovoimaa kuvaavat tilas-
tot, yliopistokeskuksen asiakkuudet ja yhteistyösopimukset, 
yhteistyö jatko-opiskelijoiden työnantajien  kanssa, toiminnan 
laadullinen kuvaus. 
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Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Talonpojankatu 2 B, 67100 Kokkola

Strategian toimitus: Tanja Risikko, Anne Jokela ja Sari Ojala
Taitto: Peter Pohjola
Kuvat: Yliopistokeskuksen kuva-arkistoWWW.CHYDENIUS.FI


