JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

STUDENT LIFE –OHJAUSRYHMÄ III (2015-2017)
KOKOUSMUISTIO
Kokous 5: to 10.9.2015 klo 08.30–10.30; Agora B201

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Helena Rasku-Puttonen avasi kokouksen klo 9:00. Sihteerinä toimi Student Life suunnittelija Tapio Anttonen.

Läsnä:

Tapio Anttonen, Mari Ikonen, Joachim Kratochvil, Ilona Laakkonen, Hanna Laitinen, Minna-Riitta
Luukka, Kari Pitkänen, Leena Penttinen, Kaarina Pöllänen ja Selma Vidgren. Poissa: Taru Kujanpää. Lisäksi paikalla oli asiantuntijavieraaksi kutsuttuna laatupäällikkö Pirjo Halonen.

Edellisen kokouksen muistio
Päätös: Muistio hyväksyttiin muutoksitta.
Seuraavan kokouksen teemat:
Kokousaika jouduttiin vaihtamaan päällekkäisyyksien vuoksi. Uusi kokousaika on 19.10.2015 klo 11:00–
13:00.
Päätös: Kokouksen aiheet:
 ePortfolio
 Ohjaussuunnitelma
 Budjetti 2016
 Viestintä (vieraana kesätyöntekijät Antti Seppänen ja Riikka Liikanen)
 Tutkimusseminaarin järjestelytilanne

2. Student Life ja –laatujärjestelmän auditointi; tulokset ja jatkotoimet
Laatupäällikkö Pirjo Halonen koosti ohjausryhmälle Student Life -auditoinnin tulokset.
Vahvuuksiksi todettiin:


edistyksellinen konsepti, joka mahdollistaa suunnatut ja laaja-alaiset toimet



HYVIS onnistunut malli



työelämätaitojen kehittäminen ePortfoliossa ja Osaamista Opintojen Ohessa -malleissa



toiminnoista on näyttöä



laadunhallinta muodostaa järkevän kokonaisuuden, joka ei kuormita liikaa



tiedon tuottamiseen ja käyttämiseen erinomaisia työtapoja



tulosten seuranta ja vaikuttavuuden seuranta



uudet opiskelijat tuntevat Student Life -toiminnan hyvin



erinomainen ilmapiiri



”ilahduttavinta on yliopiston laaja sitoutuminen”

Postiosoite:
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto

Puhelin:
*(014) 260 1211

www.jyu.fi
Y-tunnus
0245894
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Kehittämiskohteet:


toimintamalleja voisi hyödyntää laajemmin yliopiston kehittämisessä, esimerkiksi kv-vaihtoon lähtemisen prosessissa



viestinnän kattavuus



tukipalveluiden saavutettavuus



opintopsykogi HYVIS-toiminnan tueksi



tärkeimpänä vaikuttavuuden arviointi; varmistustoimi, joka vahvistaa toiminnan pysyvyyttä

Käydyssä keskustelussa arvioitiin keskeisiä kehittämiskohteita ja niiden toimenpiteitä seuraavasti:
Vaikuttavuuden arviointi


vaikuttavuuden arviointi haastava kokonaisuus, jossa helpoimmin liikkeelle pääsee tarkastelemalla sitä
osakokonaisuuksina, ”viipaleina”



voidaan jakaa kahteen osaan:
1. kehittämistyön vaikuttavuuden arviointi, mukaan lukien mahdollisten asennemuutosten arviointi (muiden tahojen kehittämistoimien aktivoituminen)
2. kentällä olevien kehittämistoimintojen vaikutusten arviointi



yhtenä käytännön menetelmänä voitaisiin käyttää opiskelijoiden kokemuskyselyä, jolla vertailukelpoisuus muihin yliopistoihin



arviointia varten meidän tulee määritellä ja kuvata ne vaikutukset, joita tavoitellaan



yliopistossa tehdään runsaasti opiskelijatutkimusta; voimme daan aloittaa kokoamalla tutkija- ja tutkimustieto, muodostaa siitä opiskelijatutkimuksen verkosto, jonka toimintaa voimme aktivoida sekä
omilla tutkimusraha-avauksilla, että tukemalla ulkopuolisten tutkimusrahoituksen hankintaa

Toimenpiteet:
Kutsumme koolle Student Life -toimintaideaa sivuavat tutkijat seminaariin, jonka tavoitteena on


muodostaa ja jakaa yleiskuva yliopistossa tehtävästä opiskelijatutkimuksesta ja tarkastella miten
tätä osaamista voidaan hyödyntää vaikuttavuuden arvointitutkimuksessa



muodostaa aiheen pariin oma tutkijaverkosto, jota kannustetaan laajempaan tutkimushankkeeseen ja tuetaan rahoituksen hankinnassa



huomioidaan seuraava Student Life -tutkimusapurahahakukierros, joka avataan vuoden lopulla
(marraskuussa)

Viestintä
Kesätyöntekijät Antti Seppänen ja Riikka Liikanen ovat työskennelleet kesän ajan Student Life -viestinnän parissa, tehneet siitä suunnitelmaa sekä havaintoja.
Toimenpiteet:
Kutsumme Antin ja Riikan seuraavan kokoukseen esittelemään ajatuksiaan.
Kansainväliset opiskelijat
Todettiin seuraavaa:


kv-opiskelijoiden palveluiden kehitys on edelleen keskeinen Student Life -teema



avattu englanninkieliset Student Life -sivut



kv-hyvistoiminta käynnistetty



kv-palveluiden vastaanottopalvelut saaneet erinomaiset arviot kansainvälisessä palautearviossa



kv-opiskelijoiden tarve on syytä selvittää tarkemmin



kv-opiskelijoiden pärjääminen on myös sidosryhmistä kiinni, joten laatuarvoinnin kehittämispalaute
kohdistuu erityisesti heille

Toimenpiteet: ei toimenpiteitä.
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3. Student Life –logon käyttöpolitiikka
URAP003-kurssisuunnitelmien yhteydessä on esille noussut kysymys Student Life -logon käyttöperiaatteista (Pirjo Halonen). Kurssi opettaa opiskelijoille laadunhallintaa yleisten työelämävalmiuksien osana.
Päätös: Jyväskylän yliopisto on Student Life -yliopisto, mihin työhön kaikki osallistuvat. Logon käyttö ao.
yhteyksissä on tervetullutta ja suotavaa, kuten jo tehdään opiskelijarekrytoinnissa. Rekrytointimessuilla
Student Life -logo tuodaan jatkossa selvemmin esille.

4. Opinnäyteapurahat
Student Life -ohjausryhmä on avaamassa apurahahaun maisteritutkielmia varten. 1500€ apurahoja jaetaan
neljä kappaletta. Käsittelimme apurahan kuvausluonnosta ja nettilomakeluonnosta, joihin tehtiin korjausehdotuksia.
Päätös: Esitettyjen korjausten jälkeen nettihakemus lähetään lopputarkistusta varten ohjausryhmälle,
minkä jälkeen haku avataan heti. Viimeiseksi hakupäiväksi päätettiin 15.10.2015 (mikä korjattiin myöhemmin 13.10. hakuteknisistä syistä). Ohjausryhmä päättää hakemuksista seuraavassa kokouksessaan
19.10.2015.

5. Student Life –tutkimus
Tuettu tutkimushanke:
Ohjausryhmä päätti kesäkuussa rahoittaa Opinnot vauhtiin - ryhmäohjaukset opiskelijoiden hyvinvoinnin ja
opiskelukyvyn tukemisessa (Ville Iso-möttönen ja Teija Palonen, tietotekniikan laitos)
Tutkimus kytkeytyy Akateeminen opiskelukyky – muutakin kuin opintopisteitä –kurssiin. Hanna Laitinen
on osallistunut työn alkuun saattamiseen tutkijoiden tukena. Työ on käynnistynyt ja etenee hyvin.
Tutkimustoiminnan aktivointitoimet:
Päätös: Kohdan 2 mukaan järjestämme tutkijaseminaarin, jonka tavoitteena on muodostaa tutkijaverkosto, joka tukee Student Life -toiminnan mukaista opiskelijatutkimusta. Seminaarin rakenne on learning café
-mukainen oppikuppila:


jossa esitellään sekä omia tutkimuksia sekä laitoksilla toteuttavia tutkimuksia



jonne kutsutaan keynote-alustaja/jia



jossa innovoidaan uusia tutkimusasetelmia



jonne mukaan kutsutaan tutkijoita ja aihepiiristöstä kiinnostunutta henkilökuntaa sekä opiskelijoita.



alustavat seminaaripäivät 11.11. iltapäivä ja 25.11. aamupäivä, joista valitaan osallistujille sopivampi.

6. Muut asiat
YTHS:n edustajan vaihdos ohjausryhmässä
Kaarina Pöllänen pyysi eroa ohjausryhmästä ja esitti tilalleen psykologi Marjo Kotimäkeä seuraavasta kokouksesta lähtien.
Päätös: Ohjausryhmä on rehtori Matti Mannisen nimittämä, joten pyydetään rehtoria kutsumaan Marjo
Kotimäki ohjausryhmän jäseneksi välittömästi.
Seuraavan kokouksen ajankohdan vaihdos
Päätös: Päätettiin siirtää seuraavakokous päivää aiemmaksi kokousesteiden vuoksi. Uusi kokousaika on
19.10. klo 11:00–13:00.

7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10:45.
Muistion laati:

Tapio Anttonen, ohjausryhmän sihteeri

