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TAMK 
Yksi suurimmista 

• Suomen  suurimpia ammattikorkeakouluja 
– yli 11 000 opiskelijaa 

– 2500 aloittavaa tutkinto-opiskelijaa vuosittain 

• 7 koulutusalaa 
– 45 koulutusohjelmaa, joista 8 englanninkielisiä 

• ammatillinen opettajakorkeakoulu 

• monimuotoista täydennyskoulutusta 

• henkilöstöä yli 800 
– 1000 vierailevaa luennoitsijaa vuodessa 

• vuosibudjetti 75 milj. euroa 

Tammikuu 2012 
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• monialainen 

• kansainvälinen  

 

• painopisteinä  

 hyvinvointi ja terveys,  

 talous ja tuotanto 

 oppiminen ja luovuus 

Toiminta-ajatus 
Tampereen ammattikorkeakoulu tuottaa ajanmukaista osaamista koulutuksella sekä 

siihen liittyvällä käyttäjälähtöisellä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalla. 

Työelämäkorkeakouluna TAMK vahvistaa toiminta-alueidensa menestystä ja 

uudistumista monialaisuuttaan hyödyntämällä.  

Elokuu 2011 

Työelämä-
korkeakoulu 
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Pääkampus uudistuu vuosina 2011-2014 
• uusia oppimisympäristöjä uudistuvien 

 opetussuunnitelmien toteutukseen 

• muunneltavuutta, palvelujen saatavuutta, 

 turvallisuutta, viihtyisyyttä  

  9 toimipistettä 

Havainnekuva 

Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy 



      www.tamk.fi Elokuu 2011 

TAMKia ylläpitää 
 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy 

Osakkaat                

 Tampereen kaupunki      87 % 

 Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä     6 %   

 Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä       3 % 

 Sastamalan koulutuskuntayhtymä          3 % 

 Tampereen Musiikkiopiston Säätiö     0,5 % 

 Tampereen Talouskouluyhdistys ry    0,5 % 
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TAMKin läpäisevät strategiset teemat  

• toimeenpanosuunnitelma tuo 

strategian TAMKin käytäntöihin 

ja vuosittaiseen toiminnan 

suunnitteluun  
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Ammattikorkeakoulujen tulee olla kansainvälisesti 
arvostettuja, autonomisia ja vastuullisia osaajien kouluttajia, 
alueellisen kilpailukyvyn rakentajia, työelämän uudistajia 
sekä innovaatioiden kehittäjiä 
 
Uudistus tulee toteuttaa pääsääntöisesti hallituksen 
iltakoulussa 16.11.2011 tekemien linjausten mukaisesti 
- Valtion rahoitus ja oikeushenkilöasema tulisi ratkaista  
  siten, että uudistus niiltäkin osin voimassa 2015 
 
Ammattikorkeakouluille yhtenäinen asema (osakeyhtiö) on 
kaiken lainsäädännön ja ohjauksen kannalta tärkeä 
 
Toimilupien uudistaminen 
 - millä kriteereillä ja miten arvioidaan ? 
 - osakassopimusten rajoitukset ? 
 

ARENEN LINJAUKSIA UUDISTUKSESTA (1) 
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AMKien ohjaus strategiseksi 
 
OKM:n koulutusohjelmapäätöksistä luovutaan koulutuksen 
työelämävastaavuuden ja reagointiherkkyyden 
vahvistamiseksi. 
 
Koulutusohjelmauudistus on tärkeä. 
 - vähemmän hakukohteita 
 - enemmän valinnaisuutta ja vaihtoehtoja opiskelun aikana 
 
Hakujärjestelmät uudistetaan ja rakennetaan yhteiseksi koko 
korkeakoulujärjestelmälle. 
 
 

ARENEN LINJAUKSIA UUDISTUKSESTA (2) 
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Rahoitusuudistus 
  
Arene pitää tärkeänä, että opetus- ja kulttuuritoimen 
rahoitusta koskeva lainsäädäntö muutetaan 
ammattikorkeakoulujen osalta niin, että rahoituksen 
määräytymisperusteissa ja rahoituskriteereissä otetaan 
huomioon ammattikorkeakoulujen koko lakisääteinen 
toiminta (koulutus, TKI-toiminta, aluekehitys) 
 
Investointien rahoitus ratkaistava 
 
Korkeakouluille yhtenäinen ALV-käsittely 
 
TKI-rahoitukseen uusia instrumentteja ennen kaikkea  
PK-yritysten kehittämiseksi 
 
Valtion finanssisijoitukset AMKeille  
 
 

ARENEN LINJAUKSIA UUDISTUKSESTA (3) 
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Ammattikorkeakoulut vuonna 2025 ovat sellaisia kuin tämän 
hallituskauden lainsäädäntöuudistuksessa päätetään. 
 
Ammattikorkeakoulujen lukumäärä ei ole merkityksellinen, 
mutta toimipisteiden määrä on merkittävästi pienempi kuin 
nykyisin. Nuorten tutkintoon johtavaa koulutusta pääosin 
vain merkittävissä seutukuntien keskuksissa. (n. 30) 
 
Yhteisiä kampuksia yliopistojen kanssa on muutamia 
 
Korkeakouluilla kansainvälisiä strategisia kumppanuuksia 
 
Oppiminen on keskiössä – opetus monimuotoista 
 
Opettajien työ tiimityötä  
 
 
 
 
 

AMMATTIKORKEAKOULUT VUONNA 2025 


