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Virroilta virtaa 
osaamishaasteisiin?



TAMK

Tampereen ammattikorkeakoulu on yksi Suomen

suurimmista ja suosituimmista korkeakouluista.



• yhteensä noin 13 000 opiskelijaa

• vuosittain 2000 uutta opiskelijaa

• vuosittain 2000 valmistuvaa opiskelijaa

• koulutusta 7 koulutusalalla

• 17 AMK-tutkintonimikettä

• 15 YAMK-tutkintonimikettä

• yli 40 tutkinto-ohjelmaa

TAMK numeroina



Tutkinto-
opiskelijat
2016
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Kulttuuriala • medianomi (AMK)
• muusikko (AMK)
• musiikkipedagogi (AMK)

• medianomi (ylempi AMK)
• muusikko (ylempi AMK)
• musiikkipedagogi (ylempi AMK)

Liiketalous • tradenomi (AMK): liiketalous, 
tietojenkäsittely

• tradenomi (ylempi AMK)

Tekniikka • insinööri (AMK): energia- ja 
ympäristötekniikka, tieto- ja 
viestintätekniikka, konetekniikka, 
prosessi- ja materiaalitekniikka, rakennus-
ja yhdyskuntatekniikka, sähkö- ja 
automaatiotekniikka

• rakennusmestari (AMK)
• rakennusarkkitehti (AMK)

• insinööri (ylempi AMK)

Luonnonvara-ala • metsätalousinsinööri (AMK) • metsätalousinsinööri (ylempi AMK)

Sosiaali- ja terveysala • bioanalyytikko (AMK)
• ensihoitaja (AMK)
• fysioterapeutti (AMK)
• kätilö (AMK)
• röntgenhoitaja (AMK)
• sairaanhoitaja (AMK)
• sosionomi (AMK)
• terveydenhoitaja (AMK)

• bioanalyytikko (ylempi AMK)
• ensihoitaja (ylempi AMK)
• fysioterapeutti (ylempi AMK)
• kätilö (ylempi AMK)
• röntgenhoitaja (ylempi AMK)
• sairaanhoitaja (ylempi AMK)
• sosionomi (ylempi AMK)
• terveydenhoitaja (ylempi AMK)

Matkailu- ja ravitsemisala • restonomi (AMK) • restonomi (ylempi AMK)



• henkilöstöä noin 700

• satoja työelämän yhteistyö-

kumppaneita ja luennoitsijoita 

• vuosibudjetti 65 milj. euroa, josta 

lähes 90 % on valtionrahoitusta

TAMK numeroina



Metsätalousinsinöörikoulutus TAMKissa

• 4-vuotinen koulutus, 240 opintopistettä

• Päivätoteutus: 

– Suomen suosituin, 30 aloituspaikkaa/vuosi, runsaat 4 
ensisijaista hakijaa/aloituspaikka

• Monimuotototeutus:

– 4-vuotinen ohjelma aloitettu 3 kertaa (2012, 2015 ja 
2017)





Monimuoto-opiskelu

• Monimuoto-opiskeluun kuuluu 
lähiopetusjaksoja, etäopetusta sekä itsenäistä opiskelua 

• TAMKin metsätalouden koulutuksessa käytössä malli, 
jossa lähijaksot ovat noin 2 viikon välein, perjantaisin ja 
lauantaisin

• 10 kertaa/ lukukausi eli 20 kertaa vuodessa



Opetussuunnitelma

• Esimerkkinä 2017 Tampereella aloittaneen ryhmän 
opetussuunnitelma OPS

• Opiskelijakohtainen opetussuunnitelma (HOPS) voi 
poiketa ryhmän yhteisestä OPS:ista

• Opiskelijalla on mahdollisuus hakea hyväksilukuja
aiempien opintojen tai osaamisen perusteella

http://opinto-opas-ops.tamk.fi/index.php/fi/170/fi/49528/17AIMA/year/2016


Miksi opiskella?


