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”Tulemme tänä vuonna tekemään päätöksiä siitä,
miten Tampereen korkeakouluyhteisö käytännössä
toteuttaa yhteisiä koulutuskokonaisuuksia,
TKI-toimintaa sekä tukipalveluita.”

Rehtorin katsaus

V

uosi 2017 oli Tampere3-suunnittelun vuosi. Kymmenissä työryhmissä TAMKilaiset olivat mukana tekemäs-

sä suunnitelmia tamperelaisen korkeakouluyhteisön eteenpäin
viemiseksi.
Näiden suunnitelmien pohjalta, samaan aikaan kun uusi Tampereen yliopisto rakentuu, tulemme tänä vuonna tekemään päätöksiä siitä, miten yhteisiä koulutuskokonaisuuksia ja TKI-toiminnan
yhteistyötä samoin kuin tukipalveluita käytännössä toteutetaan.
Tätä kirjoitettaessa on jo sovittu, että syksyllä 2018 aloittavilla
TAMKin rakennustekniikan insinööriopiskelijoilla on merkittävä
määrä yhteisiä opintokokonaisuuksia Tampereen teknillisen yliopiston opiskelijoiden kanssa. Samoin viime vuonna käynnistyi
lukuisia yhteisiä TKI-hankkeita TAMKin ja yliopistojen kesken.
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Tuloksellisesti TAMKilla oli jälleen varsin menestyksekäs vuosi.
Tutkintojen määrä pysyi lähes ennallaan, vaikka viisi vuotta sitten
aloittaneiden määrää vähennettiin yli sadalla opiskelijalla. Opintojen eteneminen on tehostunut ja opintojen keskeyttämisten
määrä kokonaisuutena hieman vähentynyt.
Erityisen positiivinen kehitys tapahtui TKI-hanketoiminnassa. Onnistuimme kasvattamaan hankesalkkuamme ja toisaalta
toteuttamaan ennätysmäärän hankkeita. Kun samanaikaisesti kasvatimme kansainvälisen koulutusviennin volyymia niin
tutkinto- kuin muussakin koulutuksessa, voidaan vuotta pitää
erittäin onnistuneena.
Juuri näistä ansioista TAMKin taloudellinen tulos on hyvä, vaikka
valtionrahoituksen osuus väheni edelleen.
Kiitokset kaikille opiskelijoille, henkilöstölle ja sidosryhmille
erinomaisesta työstä.
Markku Lahtinen
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President’s overview
2017 was a year characterised by Tampere3 planning. TAMK was
involved in dozens of working groups preparing plans for driving
forward the community of universties in Tampere.
As the building of the new Tampere University progresses, these
plans will serve as the basis for the decisions that we will be
making this year regarding how we will organise shared training
programmes, RDI cooperation and support services in practice.
At the time of writing, we have already agreed that the
construction engineering students starting their studies at
TAMK in autumn 2018 will be sharing a significant proportion
of their study modules with the students of Tampere University
of Technology. In addition to this, we also launched numerous
shared RDI projects between TAMK and the other universities
last year.
In terms of figures, 2017 was another successful year for TAMK.
The number of degrees awarded remained almost the same,
compared to the previous year, even though five years ago the
number of students admitted was reduced by over a hundred.
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The rate at which students progress through their studies has
improved and the numbers of students who discontinue their
studies have decreased slightly overall.
One area in which development was particularly positive was RDI
project activities, where we managed to grow our project portfolio
while also carrying out a record-breaking number of projects.

This year, we will be making decisions
about how the community of universities in
Tampere will organise shared training 		
programmes, RDI activities and
support services in practice.”
Considering that at the same time we also increased the volume of
international education exports in both degree programmes and
other education, the year can be deemed to have been extremely
successful. It is thanks to these successes that TAMK’s financial
results remained good, even as state funding continued to decrease.
I would like to extend my thanks to all of our students, staff and
interest groups for their excellent work in 2017.
Markku Lahtinen
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Strategia | Strategy

visio 2020
TAMK – parasta ammatillista
korkeakoulutusta Suomesta
maailmalle.

vision 2020
TAMK – The best professional
higher education that Finland
offers to the world.
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profiili
TAMK profiloituu monialaisena ja kansainvälisenä ammattikorkeakouluna, joka
keskittyy toiminnoissaan terveyden ja hyvinvoinnin, talouden ja tekniikan sekä
oppimisen ja luovuuden edistämiseen.

toiminta-ajatus
Teemme työtä opiskelijoiden ja työelämän parhaaksi. Työelämäkorkeakouluna
varmistamme opiskelijoillemme parhaat oppimismahdollisuudet ja osallistumme alueen työelämää kehittävään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan.

arvot
•

Yhteisöllisyys

•

Yksilön ja erilaisuuden kunnioittaminen

•

Kestävä kehitys

•

Osaamisen ja yrittämisen arvostaminen

kriittiset menestystekijät
•

Tulevaisuuden osaaminen ja elinikäisen oppimisen varmistaminen

•

Aktiivinen rahoituspohjan vahvistaminen

•

Menestyvät painoalat osaamisen keihäänkärkinä

•

Kansainvälisyys toimintaan sisäänrakennettuna

painoalat
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•

Energiatehokas ja terveellinen rakennettu ympäristö

•

Kehittyvä pedagoginen osaaminen

•

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudet toimintamallit

•

Yrittäjyys ja uusi liiketoiminta

•

Älykkäät koneet ja laitteet

profile
TAMK is a multidisciplinary, international university of applied sciences which
focuses on promoting health and wellbeing, business and technology together
with learning and creativity.

mission
Our strong orientation towards working life ensures the best learning possibilities for
our students. Furthermore, we are involved in research, development and innovation
which specifically target the development needs of working life.

values
•

A sense of community

•

Respect for the individual and individual differences

•

Sustainable development

•

Appreciation of expertise and entrepreneurship

strategic imperatives
•

Lifelong learning skills and competences for future needs

•

Securing private sector funding

•

Innovative, multidisciplinary focus areas grown from our expertise

•

International dimension in all our operations

focus areas
•

Energy-efficient and healthy built environments

•

Developmental expertise in pedagogy

•

New operational models for health care and social services

•

Entrepreneurship and innovative business

•

Intelligent machines and smart devices
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Tilastoja | Statistics
opiskelijat koulutustyypeittäin |
Enrolled students per type of study programme

amk-tutkinnot |
Bachelor’s degrees

9019

ylemmät amk-tutkinnot |
Master’s degrees

1308
ammatillinen
opettajankoulutus |

yhteensä

14 179

School of Vocational
Teacher Education

697

total

täydennyskoulutus |
Extension studies

3155

10

tutkinto-opiskelijat | Degree students

tekniikan ja liikenteen ala |
Technology, Communication and Transportation

3634

yhteiskuntatieteiden,
liiketalouden ja
hallinnon ala |

yhteensä

9716
total

Social Sciences, Business
and Administration

1520
kulttuuriala |
Culture

749

sosiaali-, terveysja liikunta-ala |
Social Services,
Health and Sports

matkailu-, ravitsemisja talousala |
Tourism, Catering
and Domestic Services

2682
luonnontieteiden ala |
Natural Sciences

470

451
luonnonvara- ja ympäristöala |
Natural Resources and the Environment

210
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hakijat | Applicants
Vetovoimaisuus (ensisijaiset hakijat/aloituspaikka)
Attractiveness to students (number of applicants making TAMK their
first-choice study destination per available study place)
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4,96
4,03

4
3
2
1
0
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kevään yhteishaku |

syksyn yhteishaku |

Joint application to higher
education, spring

Joint application to higher
education, autumn

päätoiminen henkilöstö, henkilötyövuodet |
Full-time staff, person work-years

muu henkilöstö | Other staff members

272

opettajat | Teachers

412

yhteensä

698
total

TKI-henkilöstö | RDI staff

14
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kansainvälisyys | Internationality
kansainväliset partnerikorkeakoulut |
International partner universities

yhteensä

360
total

suomalaiset ja ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat |
Number of Finnish and international degree students

ulkomaalaiset
tutkinto-opiskelijat |
International degree students

431

yhteensä

9716
total
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suomalaliset
tutkinto-opiskelijat |
Finnish degree students

9285

liikkuvuus | Exchanges

1000
900

lähteneet |
outgoing

800

654

700
600
500
400

lähteneet |
outgoing

saapuneet |
incoming

saapuneet |
incoming

pitkä- ja lyhytkestoinen
opiskelija- ja
harjoittelijaliikkuvuus

Pitkä- ja lyhytkestoinen
opettaja- ja
asiantuntijaliikkuvuus |

Short- and long-term
student and trainee exchanges

Short- and long-term
teacher and expert exchanges

514

403

407

300
200
100
0

koulutusvienti | Global education
TAMKin kansainväliseen myytävään koulutukseen osallistuneet | Number of
participants in TAMK’s Global Education programmes

opiskelijat

2637
students
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talous | Financial data
liikevaihto | Turnover

noin | approx. 65 M€

tilikauden tulos | Financial result

noin | approx. 618 000 €

tutkimus-, kehitys- ja
innovaatiotoiminta | RDI

TKI-hankkeissa suoritetut opintopisteet |
Credits completed in RDI projects
opintopisteet | Number of credits

45 647

opintopisteet/opiskelija | Credits/student

4,9

ulkopuolinen rahoitus | External funding
ulkopuolinen tki-toiminnan rahoitus |
External funding for RDI operations

3,4 M€

osuus tamkin kokonaisrahoituksesta |

4,82 %

Share of TAMK’s total funding

kokonaisvolyymi | Total volume
käynnissä olevat TKI-projektit | RDI projects in progress
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noin | approx. 12,7 M€

maksullinen palvelutoiminta |
Provision of fee-charging services

maksullinen palvelutoiminta |

noin | approx. 3,2 M€

Fee-charging services
osuus tamkin kokonaisrahoituksesta |

5,18 %

Share of TAMK’s total funding

tamkin julkaisut | Publications
yhteensä

543
total
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TAMK lukuina

• tutkinto-opiskelijoita noin 10 000
• henkilöstöä noin 700
• koulutusvastuu 7 alalla
• 17 AMK-tutkintonimikettä

• 15 ylempää AMK-tutkintonimikettä
• yli 40 tutkinto-ohjelmaa
• lähes 1800 suoritettua tutkintoa vuodessa
• vuosibudjetti 65 miljoonaa euroa

TAMK in numbers

• ca 10 000 degree students
• ca 700 members of staff
• 7 fields of study
• 17 bachelor’s degrees
• 15 master’s degrees

• over 40 degree programmes
• almost 1800 degrees awarded each year
• annual budget of 65 million euros

laajempi vuosikatsaus verkossa:
vuosikatsaus2017.tamk.fi

Full Annual Review online:
annualreview2017.tamk.fi
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