
Modernia ja monialaista 
koulutusta Pirkanmaalla

TIESITKÖ?
Koulutuksissamme on vuosittain 

yli 10 000 osallistujaa.



Tampereen kesäyliopisto on pirkanmaalaisten korkeakoulujen ja 
kuntien yhteistyöorganisaatio ja -foorumi. Monialaisena täsmäkou-
luttajana kesäyliopisto edistää alueellista dynamiikkaa ja tuo maa-
kuntaan avoimia yliopisto- ja korkeakouluopintoja täydentämään 
alueen omaa tarjontaa. Se järjestää ammatillista täydennyskoulutus-
ta asiakkaidensa ja jäsenistönsä tarpeiden mukaan. Tampereen ke-
säyliopisto tukee vahvasti omistajiensa intressejä ja pitää taloutensa 
tasapainossa. Se toteuttaa lakia vapaasta sivistystyöstä ja palvelee 
asiakkaitaan ympäri vuoden.

OMISTAJASTRATEGIA

Tarjoamme monipuolisesti opintopolkuja eri yliopistoihin ja korkeakouluihin sekä kehitämme opetus-
tarjontaamme tiiviissä yhteistyössä yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa.

Olemme maakunnassamme tunnustettu ja merkittävä täydennyskouluttaja, yhteisöllinen tiedonraken-
taja ja osaamisen lisääjä. 

Tuotamme ihmisille myönteisiä oppimiskokemuksia, osaamisen ja henkisen kapasiteetin kasvua sekä 
valmiuksia uusiutumiseen ja työelämässä menestymiseen.

Teemme kiinnostavia ja monialaisia sisältöavauksia yhteistyössä jäseniemme ja kumppaneidemme 
kanssa.

VISIO 2020
• Avoimuus: Olemme avoin kaikille, ja meille on kaikenikäisten 

helppo tulla. Kaikilla on oikeus sivistykseen ja itsensä kehittämi-
seen haluamallaan tavalla ja haluamassaan laajuudessa. Meillä se 
onnistuu.

• Proaktiivisuus: Katsomme rohkeasti eteenpäin. Teemme Pirkan-
maan tulevaisuutta myös itse. 

• Vaikuttavuus: Palvelumme tuottavat ajantasaista osaamista opis-
kelijoillemme ja mitattavissa olevaa lisäarvoa sidosryhmillemme. 
Avaamme verkostomme myös kumppaneillemme.

• Vastuullisuus: Tunnemme vastuumme alueemme kehittäjänä 
ja sivistäjänä. Tuemme osallisuutta sekä ihmisten sosiaalista ja 
henkistä kasvua.

• Yhteistyö: Kuuntelemme asiakkaitamme – opiskelijoita, oppi-
laitoksia, kuntia ja yrityksiä – ja teemme koulutustarjontaamme 
yhdessä heidän kanssaan. Kartamme byrokratiaa.

ARVOT

PERUSTIETOJA TAMPEREEN KESÄYLIOPISTOSTA
• Perustettu 1955.
• Ylläpitäjinä Poliisiammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen teknillinen yliopisto, 

Tampereen yliopisto ja Pirkanmaan kunnat.
• Lakisääteinen koulutustehtävä: Tampereen kesäyliopisto järjestää avointa korkeakouluopetusta sekä muuta 

ammatillisiin ja sivistyksellisiin osaamistarpeisiin vastaavaa vapaan sivistystyön koulutusta, mukaan lukien 
ikääntyvien yliopistokoulutus ja maahanmuuttajakoulutus. Koulutuksessa painottuvat yhteiskunnallinen, 
liiketalouden ja hallinnon ala, humanistinen ja kasvatusala, kulttuuriala, luonnontieteiden ala sekä sosiaali- 
ja terveysala.

• 12-13  työntekijää ja 330-360 tuntiopettajaa vuodessa, budjetti noin 2 miljoonaa euroa.
• 500 kurssia, 15 000 tuntia, 10 000 osallistujaa,  12 000  yliopistollista opintopistettä vuodessa.

TIESITKÖ?

Meillä suoritetaan 
yli 12 000 

yliopistollista opintopistettä 
vuosittain!

TIESITKÖ?

Tiedesuunnistus ja Science 
Slam keräävät vuosittain 
lähes 3000 osallistujaa!

Tampereen kesäyliopiston tulorahoitus

Suomen kielen kursseillamme 
käy opiskelijoita vuosittain 

yli 40 maasta.



1. Tuomme eri yliopistojen ja korkeakoulujen tarjontaa Suomes-
ta ja ulkomailta Pirkanmaalle asiakastarpeiden mukaisesti.

2. Huolehdimme siitä, että opiskelijat saavat meiltä vaivattomas-
ti sen mitä hakevat - tavoitteenamme ovat pysyvät ja toistuvat 
asiakassuhteet. 

3. Kasvatamme tunnettuuttamme niin, että ihmiset tuntevat 
Tampereen kesäyliopiston ja tietävät, mitä se voi tarjota.

4. Omistajiemme tulee tietää, mitä teemme, ja ymmärtää mah-
dollisuutemme. Olemme korkeakoulujen arvostettu yhteis-
työkumppani ja maakunnan kuntien ykköskouluttajia.

5. Vastaamme kilpailuun ammatillisessa täydennyskoulutukses-
sa vahvalla osaamisella, kustannustehokkaalla tuotannolla ja 
ainutlaatuisella kouluttajaverkostolla.

6. Pidämme taloutemme tasapainossa, ja varaudumme mahdol-
liseen julkisen rahoituksen vähenemiseen.

7. Tampere3-hankkeen etenemisen mukaisesti olemme valmii-
ta lisäämään tehtäviämme ja syventämään yhteistyötämme 
jäsenkorkeakoulujemme kanssa.

STRATEGISET LINJAUKSET

“Avoimien yliopisto-opintojen suorittaminen Tampereen kesä-
yliopistossa sujuu hyvin urheilun ohessa!” - Jarkko Näppilä

Yliopistonkatu 60 A (4. krs) 
33100 Tampere

www.tampereenkesayliopisto.fi

Asiakaspalvelu
03 223 8433 

toimisto@tampereenkesayliopisto.fi

Toimisto avoinna: ma-pe klo 8-16

Jarkko Näppilä (Tampereen Ilves) 
Kuva: Ilves-Hockey Oy

TIESITKÖ?

Voit vaikuttaa
koulutustarjontaamme: 

tule suunnittelemaan
kanssamme!


