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• Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla on 
yhteensä 25 ammattikorkeakoulua.
– kunnallisia ammattikorkeakouluja on 3
– kuntayhtymän omistamia ammattikorkeakouluja on 7
– yksityisiä ammattikorkeakouluja on 15

• Lisäksi Ahvenanmaalla toimii Högskolan på Åland ja 
sisäasiainministeriön alaisuudessa 
Poliisiammattikorkeakoulu.

Ammattikorkeakoulut

OKM - Ammattikorkeakoulut. 2013. 
(http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/ammattikorkeakoulutus/ammattikorkeakoulut/)



• Opetusministeriön tavoite vuodelle 2020: 
–enintään 18 ammattikorkeakoulua,
– joissa vähintään 2 500 

kokopäiväopiskelijaa kussakin,
– toimivat aiempaa harvemmilla 

paikkakunnilla. 

Ammattikorkeakoulut

Lähde: Korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen suuntaviivat vuosille 2008 - 2011, 
7.3.2008
(http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Koulutus/artikkelit/Korkeakoulujen_rak
enteellinen_kehittaminen/liitteet/KK_rak._kehitt._suuntaviivat_muistio.pdf)



• Tampereen ammattikorkeakoulun ja Pirkanmaan 
ammattikorkeakoulun pohjalta syntynyt Tampereen 
ammattikorkeakoulu

• Lapin yliopiston sekä Rovaniemen ja Kemi-Tornion 
ammattikorkeakoulun tiiviille yhteistyörakenteelle pohjautuva 
korkeakoulukonsortio

• Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun ja Savonia-
ammattikorkeakoulun yhteistyön syventäminen ja yhteisen 
päätöksenteon kehittäminen

• Hämeen ja Lahden ammattikorkeakoulujen sekä Laurean
välinen strateginen FUAS-liittouma

• Keskisen Suomen ammattikorkeakoulujen konsortio
• Kaakkois-Suomen korkeakoulutuskokonaisuus, Mikkelin ja 

Kymenlaakson ammattikorkeakoulujen syvenevä yhteistyö

Ammattikorkeakoulut
Rakenteelliseen kehittämiseen liittyviä hankkeita

Lähde: Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen. 2013. 
(http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/Hankkeet/rakenteelline
n_kehittaminen/index.html)



• Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE kartoitti 
ammattikorkeakoulujen YT-tilannetta syyskuussa 2012. 
ARENEN kyselyyn vastasi 22 ammattikorkeakoulua

• 11 ammattikorkeakoulussa on pidetty YT-neuvottelujen
• 3 ammattikorkeakoulussa, YT-neuvottelujen toteutuu syksyn 

2012 aikana
• 7 ammattikorkeakoulussa neuvotteluja ei ole vielä pidetty, 

mutta todennäköisesti tarve käynnistää vuoden 2013 aikana.

Ammattikorkeakoulut

Lähde: Yt-neuvottelut käynnistyivät hyvässä yhteistyössä. 2012. Blogi: 
Jorynaa. Tokem. Päivitetty: 2.11.2012. Luettu 2.3.2013. 
http://some.lappia.fi/blogs/tokem-jorynaa/2012/11/02/yt-neuvottelut-
kaynnistyivat-hyvassa-yhteistyossa/



Suomen toiseksi suurin 
ammattikorkeakoulu

• yli 10 000 opiskelijaa

• 2500 aloittavaa tutkinto-opiskelijaa 
vuosittain

• 7 koulutusalaa

• 45 koulutusohjelmaa, 
joista 8 englanninkielisiä

• henkilöstöä 800

• 1000 vierailevaa luennoitsijaa vuodessa

• Suomen vetovoimaisin amk

• keskimäärin yli 6 ensisijaista hakijaa 
aloituspaikkaa kohden



TAMK kartalla
• 8 toimipistettä 

• pääkampus Tampereen Kuntokadulla 

• suuri uudisrakentamis- ja saneeraushanke 
2011–2014



Kirjaston näkökulmasta 
yhdistyminen

• Tampereen ammattikorkeakoulun ja 
Pirkanmaan ammattikorkeakoulun 
yhdistymispäätös loppuvuodesta 2008

->  1.1.2010 PIRAMK + TAMK = Uusi TAMK

v. 2008 – 2 AMK-kirjastoa kymmenessä 
toimipisteessä, työryhmien käynnistäminen



• Vuosi 2009 – yhteistyössä 
yhteisten työtapojen 
rakentaminen, yhteisten 
pelisääntöjen sopiminen

Valmistautumista fuusioon



• Organisoituminen uudessa 
TAMKissa osaksi 
korkeakoulupalveluja ja 
kirjaston sisällä tiimit ja työparit

• Työtä yhteisen kirjaston 
rakentamisessa: tietokanta, 
kotisivut, th-opetus

• Haasteita: jatkuvaa uuden 
oppimista esim. 
organisaatiotason ohjeistukset 
ja järjestelmät

Muutokset 2010



• Korkeakoulupalvelujen 
yhteistyö
- Ei paha! –

palvelukulttuurin 
kehittämishanke

- Yhteistyö ja ristiin 
tekeminen palvelujen 
toteutuksessa

Vuosi 2011



2011 työtä, työtä ja työtä

• Kirjastossa:
– Uuden kirjaston 

suunnittelu (valmistui 
2012),

– Kokoelmatyö: poistot, 
suuntana e-aineistot

– OPS uudistus -
tiedonhankinta opseihin,

– Keskitettyjen toimintojen 
suunnittelu



2012 - uusi kampuskirjasto

• Kevät kokoelmatyötä: 
luokitusmuutos ja poistot

• Kesä RFID-tarroitus
• Syksy muuttoon 

valmistautumista ja muuttoa 
(10/2012)

• Muuton jälkeen työprosessien 
ja työnjakojen uudistamista



Lisää muutoksia

• OKM säästöt ja 
aloituspaikkavähennykset
-> koskettavat myös kirjastoa

• Vanhasta luopumista ~ ”oman 
kirjaston alasajo”

• Uusiin tiloihin sopeutuminen

• Muutto yhteisvoimin, hyvä alku



Työntekijän näkökulma

• yhdistymistyö hyvässä, 
rakentavassa ja luovassa 
hengessä

• yhdessä uutta, mitä ei yksin 
saisi aikaiseksi 

• toiselle mahdollisuus ja toiselle 
uhka

• muutosten toteuttaminen vie 
aikaa - yksilöt erilaisia

• toimipisteen koko 
• rooli yhteisessä tekemisessä



• Valmistelu
• Luottamus
• Johtaminen
• Organisatoriset 

muutokset
• Mahdollisuus!

Uusi yhteinen TAMKin kirjasto



Kiitos! Kysymyksiä?

Kysymykset: taina.peltonen@tamk.fi
Valokuvat: Marjatta Ojala


