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Tampereen korkeakouluyhteisö
• Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat monialaisen Tampereen

korkeakouluyhteisön.
• Tampereen yliopisto
• syntyi vuoden 2019 alussa, kun Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyivät uudeksi

säätiöyliopistoksi.
• Yliopistossa on 21 000 opiskelijaa ja henkilöstöä lähes 4 000.
• Tutkimuksen ja opetuksen painopisteitä ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta.
• Tampereen yliopistossa on seitsemän tiedekuntaa. Yliopiston johdon muodostavat hallitus, rehtoristo ja

provosti, konsistori sekä dekaanit.

• Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)
• Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n pääomistaja on Tampereen korkeakoulusäätiö.
• toimiluvan mukainen koulutusvastuu kahdeksalla koulutusalalla: kasvatusalat; humanistiset ja taidealat;

kauppa, hallinto ja oikeustieteet; tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT); tekniikan alat; maa- ja
metsätalousalat; terveys- ja hyvinvointialat; palvelualat.

• Opiskelijamäärä 15 432 (2019)
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Kirjasto lyhyesti
Tampereen yliopiston kirjasto palvelut tukee Tampereen yliopiston ja Tampereen
ammattikorkeakoulun opiskelua, opetusta ja tutkimusta. Palvelusopimuksen mukaisesti
palvelut tarjotaan myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirille.

Kirjasto kehittää tietoaineistokokonaisuutta Tampereen korkeakouluyhteisön strategisten
tavoitteiden ja painopistealueiden mukaisesti. Kirjasto tarjoaa monipuolista koulutusta
opiskelun ja tutkimustyön tueksi. Kirjasto vastaa myös opetussuunnitelmiin kuuluvasta
tiedonhankintataitojen opetuksesta.

Kirjasto edistää vastuullista ja avointa tiedettä tarjoamalla tukea avoimeen julkaisemiseen,
tutkimusaineistojen hallintaan sekä vaikuttavuuden ja näkyvyyden seuraamiseen. Lisäksi
yhteisössämme toimii Open Access -kustantamo Tampere University Press.

|  4



KIRJASTON ORGANISAATIO
• Kirjastonjohtaja Riitta Lähdemäki
• Tutkimuksen vararehtori Juha Teperi
• Henkilökuntaa 89 (2019)
• Toimipisteitä 5
• Arvo
• Hervanta
• Linna
• Mediapolis
• TAMK pääkampus

• Kirjaston palvelualueet ja tiimit
• Avoimen tieteen palvelut

• Päällikkö Susanna Nykyri

• Oppimisen tietopalvelut

• Päällikkö Suvipäivi Pöytälaakso-Koistinen

• Tietoaineistojen hankinta ja –saatavuuspalvelut

• Päällikkö Kaisa Haapa-aho

|  5



Palvelusopimus
• TAYS oli viimeinen yo-sairaala, jolla oli oma kirjasto. Alettiin pohtia

kirjastojen yhdistämistä, koska todettiin, että kirjastoissa oli paljon päällekkäisiä
toimintoja. Laskettiin, että saadaan tilasäästöjä ja aineistosäästöjä yhdistämällä kirjastot.

• Vuoden 2007 alusta TAYS:n kirjastopalvelut sovittiin siirrettäväksi yliopiston hoidettaviksi.

• Joulukuun 8. päivä 2006 tehtiin palvelusopimus, jossa yksityiskohtaisesti sovittiin, mitä
palveluita TAYSille kuuluu palvelusopimuksen puitteissa

• Sopimuksessa myös määriteltiin neuvottelukunnan tehtävä palveluiden laadun
varmistajana.

|  6



Palvelusopimus
• Neuvottelukuntaan sovittiin 2 edustajaa PSHP:sta, yliopiston kirjastosta ja yliopiston

lääketieteellisestä tiedekunnasta.

• Neuvottelukunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa:

• Kevätkokouksissa viimeistään maaliskuussa sovitaan seuraavan vuoden rahoitus esim. 2022
rahoitus vuonna 2021 maaliskuussa

• TAYS:n palveluiden rahoitus tulee TAYS:in koulutusvaltionosuusrahoista, reilu puolet tiedekeskuksen ja
loput toimialueiden budjettien kautta.

• syksyn kokouksessa kartoitetaan palveluiden ja asiakkaiden tarpeiden kohtaamista.
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Slide 8

MM(1 Tämä oikeastaan Siskon aihealuetta? Jos siirretään pois tästä ja laajennetaan siskolle sopivaksi?
Mervi Miettinen (TAU); 16.3.2021



Kuvia vuosien varrelta
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Lääketieteellinen osastokirjasto Kliinisen lääketieteen laitoksella vuodesta 1975



Kuvia vuosien varrelta

|  10

Tertio-kirjasto 2004-2008 Finn-Medi 5 2008 lehtikokoelman karsinta Finn-Medissä



Kuvia vuosien varrelta
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Lehtikokoelmaa täytetään
Tertio muuttaa Arvo-rakennukseen 2009



Kuvia vuosien varrelta
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BMF:n syysseminaari 2009



Kuvia vuosien varrelta
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Tertio-kirjasto Arvo-kirjastoksi 2015. Kuvia Arvo-kirjaston salista 2018.



Kaupin kampus
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Kaupin kampuksella toimii noin 1500 opiskelijaa
ja 600 yliopiston asiantuntijaa. Taysin kanssa
kampus muodostaa suomalaisen lääketieteen,
biotieteiden ja terveystieteiden huippututkijoiden
keskittymän.

Kampuksella toimii Lääketieteen ja
terveysteknologian tiedekunta ja
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta terveystieteiden
osalta, Regea kudospankki ja solukeskus,
Laboratoriopalvelut ja Taitokeskus.

Arvo-toimipiste palvelee kampuksen
opiskelijoita ja henkilökuntaa sekä Taysin,
Coxan, Silmäkeskuksen ja Sydänsairaalan
henkilökuntaa.



Painetut aineistot
• Yleiskokoelma 7500 nimekettä
• Kurssikirjat 650 nimekettä
• Vita-kokoelma 470 nimekettä
• Painetut lehdet 850 nimekettä, aktiivisia tilauksia 50
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E-aineistot
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• Tietokannat
• Lääketiede 78
• Terveystiede 28

• E-lehtitilaukset 220

• Kaikki e-aineistot toimivat IP-tunnisteisesti
korkeakouluyhteisössä ja Taysissa, etänä Tuni-
tunnuksilla tai Taysin etäkäyttötunnuksilla.

• Arvo-toimipiste hallinnoi etäkäyttötunnuksia.
• Etäkäyttötunnukset tarkoitettu Taysin henkilökunnalle

sekä Taysin Sairaala-apteekin, Coxan, Fimlabin,
Kuvantamiskeskuksen ja Sydänsairaalan tutkimus-
tai opetustyötä tekevälle henkilökunnalle.

• Taysin intrasta kirjastopalveluihin pääsee
Sairaalaportaalin kautta.



Erikoistumis- ja lisäkoulutusaineistot
• Tilaamme kaikki EL-aineistot

• Kirjat pyritään hankkimaan elektronisena
• Kirjoista hankitaan aina uusin painos
• Suurin osa lehdistä FinELibin kautta
• FinELibin ulkopuolelta tilataan

95 e-lehteä ja 8 painettua lehteä

• LK-lehdet tarpeen mukaan
• Tiedekunta tai tenttijä ilmoittaa, jos

aineistoa tarvitaan
• Get It Now -artikkelivälityspalvelua

hyödynnetään jatkossa
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Vain muutos on pysyvää
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Kiitos!

Kuvat: Jonne Renvall/Tampereen yliopisto, Erja Kymäläinen/Tampereen yliopiston kirjasto,
Tampereen raitiotie Oy, Tampereen kaupunki


