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VISIOMME



• AMKIT-konsortio on kaikkien suomalaisten ammattikorkeakoulukirjastojen yhteistyökonsortio.

• AMKIT-konsortio vahvistaa konsortion jäsenten asiantuntijuutta sekä uusia asiakaslähtöisiä ja 
käytännönläheisiä tapoja toteuttaa kirjaston palveluita. Konsortio kannustaa jäseniään ja 
yhteistyökumppaneitaan avoimeen toimintakulttuuriin. Yhdessä määrittelemme kirjaston roolin 
muuttuvassa maailmassa ja vastaamme tulevaisuuden haasteisiin.

• Strategiakaudella 2021-2025 keskeisiä teemoja ovat avoimuus, oppiminen, vaikuttavuus ja 
yhteistyö. Kehitämme yhdessä parempia yhteistyönmuotoja ja yhdessä oppimisen kulttuuria. 
Konsortiossa on avoin ilmapiiri keskustelulle, jossa on tilaa niin yksimielisyydelle, erimielisyydelle, 
uusille ajatuksille kuin innostumisellekin. Kaikki ovat tervetulleita mukaan yhteiseen keskusteluun. 
Yhteistyön tavoitteena on ajatusten vaihto ja uusien asioiden oppiminen. Näkemysten 
monipuolisuus on arvokasta yhteisessä kehittämisessä.

AMKIT-konsortion strategia 2021-2025
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• Verkostoitumalla saamme koko kentän asiantuntemuksen käyttöön.

• Konsortion sisällä mahdollistamme toistemme kohtaamisen ja auttamisen arjen keskellä 
välittömällä yhteydenpidolla yhteisen viestintäalustan avulla. Kaikki aiheet ovat sallittuja ja kaikki 
voivat osallistua. Järjestämme myös erilaisia yhteisiä isompia ja pienempiä tapaamisia yhteisten 
ammatillisten teemojen ympärille.

• Konsortion ulkopuolelta haemme ennakkoluulottomasti uusia kumppaneita perinteisiä rajoja 
ylittäen. Vaalimme yhteistyötä nykyisten kumppaneidemme kanssa ja haemme jatkuvaa 
vuoropuhelua erilaisissa verkostoissa. Pyydämme yhteistyökumppaneitamme kylään.

Yhteistyö on konsortion toiminnan ydin
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• Edistämme kestävää kehitystä ja tunnistamme yhdessä kirjastojemme kädenjäljet ja jalanjäljet 
muuttuvassa maailmassa. Yhdessä etsimme tiedon hankkimisen ja tuottamisen ympäristökuormaa 
pienentäviä toimintatapoja, tiedon laadun kärsimättä. 

• Muuttuvan työmme toteutustapojen ja tulosten vaikuttavuutta kuvaamme mm. erilaisten 
laadullisten ja määrällisten mittareiden avulla.

Vaikuttavuus syntyy työmme tuloksena
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• Kehitymme toistemme avulla monipuolisemmiksi omassa työssämme, asiantuntemuksemme 
syventyy ja luomme uusia yhteistyöverkostoja. 

• Opimme kokemuksia ja käytäntöjä jakamalla enemmän myös asiakkaistamme, 
yhteistyökumppaneistamme sekä työmme sisällöistä ja uusista mahdollisuuksista ja tavoista tehdä 
työtä. 

• Paikallistamme erityisesti työllemme tärkeät aihealueet, joille hankimme yhteistä oppia 
konsortioon.

Oppivien jäsenten oppiva konsortio
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• Ammattikorkeakoulujen kirjastot kehittävät kansallisen avoimuuden linjauksia yhteistyössä muiden 
organisaatioidensa toimijoiden kanssa. 

• Avoin TKIO-toiminta* tuo mukanaan uusia työtehtäviä, verkostoja ja toimintatapoja. Konsortiossa 
vastaamme uusiin haasteisiin vahvistamalla yhteistä asiantuntemustamme ja helpotamme siten 
AMK-kirjastojen työtä avoin TKIO-toiminnassa.

• *TKIO on lyhennys sanoista tutkimus-, kehittämis-, innovaatio- ja oppimis-

• Avoin TKIO sisältää avoimen julkaisemisen, aineistojen, menetelmien ja infrastruktuurien avaamisen ja hyödyntämisen sekä 
oppimateriaalien, opetuskäytäntöjen ja oppimisen avoimuus

Avoimesti yhdessä
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