
Strategia 2021–2025

1. Asiakkaamme saavat meiltä vaivattomasti sen, mitä hakevat.
2. Korkeakoulut arvostavat Tampereen kesäyliopistoa 
yhteistyökumppanina.
3. Kesäyliopistokumppanuus ja -jäsenyys tuovat Pirkanmaan kunnille 
selkeää hyötyä.
4. Koulutuksissamme on vahva tulevaisuusorientaatio.
5. Olemme Suomen paras kesäyliopisto.
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Tampereen kesäyliopisto

Strategiset linjaukset 2021–2025
Koulutuksemme ovat helposti löydettävissä ja saavutettavissa. 
Tunnistamme eri asiakasryhmiemme koulutustarpeet ja vastaamme niihin käyttämällä kulloinkin sopivimpia ja tehokkaimpia 
toteutustapoja. 
Palveluprosessimme ovat nopeita ja tehokkaita.
Täydennyskoulutuksemme uudistuvat ja olemme jatkuvan oppimisen keskeinen oppilaitos Pirkanmaalla.

1. 

Vastaamme jäsenkorkeakoulujemme ja niiden opiskelijoiden tarpeisiin ennakoidusti ja yhteisesti sovitulla tavalla. 
Tarjoamme monipuolisesti opintopolkuja eri yliopistoihin ja korkeakouluihin sekä 
kehitämme opetustarjontaamme yhteistyössä niiden kanssa. 
Tuomme Pirkanmaalle myös ulkomaisten yliopistojen ja korkeakoulujen opetustarjontaa. 

2. 

Tunnemme vastuumme Pirkanmaan kehittäjänä. 
Edesautamme Pirkanmaan alueellista kehitystä ja nousua Suomen ykkösmaakunnaksi koulutuksellisin keinoin yhdessä 
jäsenkuntiemme kanssa.
Erityisosaamistamme on opettajien täydennyskoulutus, korkeakoulutaustaisten maahanmuuttajien koulutus, Aasia-
osaaminen sekä muut kieli-, kulttuuri- ja kansainvälistymiskoulutukset sekä sote-alan menetelmäkoulutukset. Näillä 
koulutuksilla vahvistamme Pirkanmaan osaamista.

3. 

Tunnistamme tulevaisuuteen merkittävästi vaikuttavia ilmiöitä ja muutostekijöitä.
Luotamme siihen, että tulevaisuus tehdään ja ratkaisut löytyvät yhdessä.
Luovuus, muutosvalmius, osallisuus, planetaarisuus ja uusiutuminen ovat kaikkien asiakkaidemme tarvitsemia 
tulevaisuuden taitoja.

4. 

Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstömme koostuu vahvoista asiantuntijoista, jotka toimivat tehokkaasti ja vaikuttavasti. 
Kouluttajamme ovat oman alansa huippuasiantuntijoita.
Asiakastyytyväisyys on maksimaalinen.
Toimintamme on taloudellisesti kannattavalla ja vahvalla pohjalla, mutta toimijana kesäyliopisto on kevyt ja joustava.

5. 

Perustettu 1955
Ylläpitäjinä Pirkanmaan 23 kuntaa, Poliisiammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto.

Lakisääteinen koulutustehtävä: Tampereen kesäyliopisto järjestää avointa korkeakouluopetusta sekä muuta ammatil-
lisiin ja sivistyksellisiin osaamistarpeisiin vastaavaa vapaan sivistystyön koulutusta, mukaan lukien ikääntyvien yliopis-
tokoulutus ja maahanmuuttajakoulutus. Koulutuksessa painottuvat yhteiskunnallinen, liiketalouden ja hallinnon ala, 
humanistinen ja kasvatusala, kulttuuriala, luonnontieteiden ala sekä sosiaali- ja terveysala.

12 työntekijää, 300 toimeksiantosopimuksilla toimivaa kouluttajaa/v, vuosibudjetti yli 2 miljoonaa euroa. 500 koulu-
tusta, 15 000 opetustuntia, 10 000 osallistujaa, 11 000 yliopistollista opintopistettä/v.
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