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PÖYTÄKIRJA

1 § Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan valinta, sihteerin kutsuminen,
päätösvaltaisuus, pöytäkirjan tarkastajien valinta ja esityslistan hyväksyminen.

Laitoskokous valitsi kokouksen puheenjohtajaksi Heikki Hangan, sihteeriksi Riitta
Liimataisen sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Janne Vilkunan ja Virpi Kilpelän. Kokous
todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen esityslista hyväksyttiin.

2 § Talous- ja tilakatsaus

Laitoksen johtaja Heikki Hanka esitteli suullisesti laitoksen taloustilannetta. Syksyllä
on seuraava budjettitarkastus. Henkilöstö- ja tilakulut ovat suuria. Hanka muistutti,
että kunkin laitoksen työntekijän on syytä huolehtia erityisesti loppuvuonna siitä,
että tämän vuoden kulut kohdistuvat maksatuksessa tälle vuodelle eivätkä siirry
seuraavan vuoden kuluiksi.

Heikki Hanka kertoi lyhyesti musiikkikampuksen tilaratkaisuista (ml. Charrette:
suomalaisen musiikkikampuksen rakennuksen laajennusosien suunnittelupäivät).
Musica-rakennuksen remontti alkanee v. 2019 - 2020. Erja Kosonen painotti
yliopiston sisäisen viestinnän parantamista musiikki-kampuksen tilasuunnittelun
osalta.
Educan tilojen käyttö säilyy entisellään, lukuun ottamatta luentosalia D109, joka on
Norssin lukiolaisten käytössä syksystä 2017 kevääseen 2018.
Heikki Hanka muistutti henkilökuntaa peruuttamaan tilavaraukset opetuksen
peruuntuessa. Peruuttamattomat tilavaraukset kaventavat laitoksen budjettia.

3 § Opetussuunnitelmat 2017 - 2020

Pedagoginen johtaja Riitta Rautio esitteli laitoksen opetussuunnitelmat ja tutkinto-
ohjelmat. Pääaineiden tilalle tulevat opintosuunnat ja sivuaineiden tilalle muut
opinnot/valinnaiset opinnot. Arviointikriteerit (ensi syksystä lähtien pakolliset
jokaisella kurssilla) ovat osa opetussuunnitelma- ja opetusohjelmatyötä. Kriteereitä
käsitellään tarkemmin laitoksen opetuksen kehittämispäivässä 31.5.2017. HOPS-
ohjauksia jatketaan entiseen tapaan, mutta lisäksi ryhmäohjaukset ovat mahdollisia.
Opetussuunnitelmat löytyvät https://www.jyu.fi/ops/fi Rautio muistutti vielä, että
tutkinnon voi suorittaa vanhojen opetussuunnitelmien mukaan 31.7.2018 saakka.

4 § Opetusohjelma lukuvuonna 2017 - 2018

Riitta Rautio esitteli laitoksen opetusohjelman tulevana lukuvuonna. Pakolliset
kurssit järjestetään, suurimmaksi osaksi kurssit ovat jo Korpissa. Yhdistyneen
laitoksen uusia kursseja ovat Soveltava taide (pääedustaja Tarja Pääjoki) sekä Taide



ja hyvinvointi (pääedustaja Tuomo Lahdelma). Laitoksen opetusohjelmat löytyvät
https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/mutku/opiskelu/opetusohjelma/opetusohjelmat

5 § Henkilöstön työsuunnitelmat lukuvuonna 2017 - 2018

Laitoksen johtaja Heikki Hanka esitteli lyhyesti työsuunnitelmatilanteen. Käytiin
läpi työtehtävien (opetus, kontaktiopetus, tutkimus, yhteiskunnalliset palvelut ja
tukitoiminnot) osuus nimikkeittäin sekä kokonaistuntimäärät ja tuntimäärien
keskiarvot nimikkeittäin. Opetus- ja tutkimushenkilöstön työsuunnitelmien
tuntimäärä on 1.1.2017 alkaen 1624 tuntia vuodessa (kilpailukykysopimuksen
mukaisesti). Johtaja hyväksyy tarkastetut ja täsmennetyt työsuunnitelmat 31.5.2017
mennessä.

6 § Tiedoksi: opiskelijavalinnat, tohtorikoulutukseen liittyvät asiat

Laitoksen johtaja Heikki Hanka esitteli lyhyesti laitoksen hakukohteet ja niiden
hakijamäärät. Lisäksi Hanka esitteli opiskelijavalintakiintiöiden vertailua eri vuosien
välillä. Johtaja tiedotti tohtorikoulutukseen liittyvistä asioista, mm. kevään haun
vähäisestä hakijamäärästä. Keskusteltiin tohtorikoulutuksen kehittämisestä
laitoksella. Tiedekuntatasolla tohtorikoulutusta koordinoi Schildt-instituutti.

7 § Laitoksen strategia ja profilointi

Laitoksen johtaja Heikki Hanka totesi, että laitoksen tutkimusstrategiaa työstetään
parhaillaan. Tutkimusstrategiaa (ml. nousevat alat) viimeistellään tutkimuksen
kehittämispäivässä 5.6.2017.  Tiedekunnan strategisen rahoituksen haku päättyi
8.5.2017. Dekaani Minna-Riitta Luukka teki päätökset viime viikolla (viikko 20).

8 § Muut esille tulevat asiat

Opetuksen kehittämispäivä pidetään Musican Boomboxissa keskiviikkona 31.5.
Tutkimuksen kehittämispäivä pidetään Seminariumin salissa S204 maanantaina 5.6.
Ilmoittautumiset tilaisuuksiin tehdään Korpin kautta. Lisätietoa kehittämispäivistä
antaa Elina Kiuru.
Keskusteltiin musiikkitieteen professuurin tilanteesta.

9 § Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Heikki Hanka päätti kokouksen klo 10.20.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Heikki Hanka Riitta Liimatainen
Kokouksen puheenjohtaja Kokouksen sihteeri



Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Janne Vilkuna Virpi Kilpelä
Pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirjan tarkastaja

Liitteet:
- Osallistujalista
- Laitoksen johtaja Heikki Hangan esittämät tilastot
- Pedagogisen johtajan Riitta Raution PowerPoint -esitys


