
 
   
       

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 

LAITOSKOKOUS 29.11.2016 klo 12.00, H306 

PÖYTÄKIRJA 

  

1 § Kokouksen avaus 

Kokous avattiin klo 12.08.  

 

2 § Puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen 

Laitoskokous valitsi kokouksen puheenjohtajaksi laitoksen johtaja Heikki Hangan. 

Sihteeriksi kutsuttiin amanuenssi Heli Niskanen. 

 

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla todettiin, että kyseessä ei ole 

(aiemmasta tiedotuksesta poiketen) yt-menettelyn mukainen yt-neuvottelu. 

 

4 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta ja esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin  yliopistonopettaja Kaisa Ahvenjärvi ja yliopistotutkija 

Kai  Tuuri.  

 

5 § Toiminta- ja taloussuunnitelma 

Laitoksen johtaja Heikki Hanka totesi lyhyesti, että luonnos humanistis-

yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2017-

2020 löytyy verkosta:  

https://www.jyu.fi/hum/esittely/toiminta-ja-

taloussuunnitelma/TTSHYTKLuonnos20161007.pdf  .  

 

MUSIIKIN, TAITEEN JA 
KULTTUURIN TUTKIMUKSEN 
LAITOS 

https://www.jyu.fi/hum/esittely/toiminta-ja-taloussuunnitelma/TTSHYTKLuonnos20161007.pdf
https://www.jyu.fi/hum/esittely/toiminta-ja-taloussuunnitelma/TTSHYTKLuonnos20161007.pdf
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Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma 

vuosille 2017-2020 ei ole julkisesti nähtävillä, koska se ei ole virallinen dokumentti. 

Mikäli henkilökunta tai ainejärjestöt haluavat kyseisen tiedoston luettavaksi, he voivat 

tiedustella sitä amanuenssi Heli Niskaselta.  

 

6 § Talousasiat ja alustavia seikkoja musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen 

laitoksen vuoden 2017 budjetista 

Laitoksen johtaja Heikki Hanka esitteli Mutkuun liittyviä talousasioita sekä alustavia 

näkymiä laitoksen vuoden 2017 budjettiin.  

 

Tiedekunta on jyvittänyt vuoden 2017 rahoitusta laitoksille aivan viime päivinä. 

Laitokselle tulevan rahoituksen määrä on vuonna 2017 huomattavasti vähäisempi kuin 

aiempina vuosina.   

 

Tämä johtuu mm. siitä, että OKM:n rahoitusmallin mukainen tuloksellisuus vaikuttaa 

entistä voimakkaammin saadun rahoituksen määrään. Tärkeitä kriteerejä ovat 

koulutusosiossa erityisesti suoritetut FM- ja HuK-tutkinnot, 55 op suorittaneiden määrä 

ja opiskelijapalaute (kandipalaute) sekä tutkimusosiossa erityisesti julkaisufoorumin 

mukaisten julkaisujen määrä sekä suoritetut FT-tutkinnot. Tarkasteluaikajännettä on 

myös lyhennetty yhteen vuoteen, mikä tarkoittaa esimerkiksi julkaisujen osalta 

merkittävää rahoituksen laskua. 

 

Tilanne tarkoittaa sitä, että laitoksen ja oppiaineiden täytyy muuttaa merkittävästi 

toimintatapojaan. Irtisanomisiin ei ryhdytä. Määräaikaisuuksien yms. kohdalla täytyy 

kuitenkin tarkastella tilannetta ja miettiä erilaisia järjestelyjä. 

 

Laitoksen johtaja on tehnyt uuden tilanteen pohjalta alustavia laskelmia ensi vuoden 

budjetista. Suurimmat kuluerät ovat henkilöstö ja tilat. Vuonna 2017 mm. 

tuntiopetukseen, palkkioihin, tarvikkeisiin, käyttöoikeuksiin ja palveluiden ostoihin on 

huomattavasti vähemmän varoja. Myös matkakuluihin käytettävissä olevat varat 

vähenevät suuresti ja apurahoihin ei ole käytettävissä oikeastaan ollenkaan varoja. 

Toimenpiteistä huolimatta laitoksen budjetti jäänee vuonna 2017 miinusmerkkiseksi. 
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Mainitut vähennykset eivät koske niitä kuluja, jotka maksetaan suoraan ulkopuolisesta 

rahoituksesta (hankerahoitus).  

 

Heikki Hanka tiedottaa oppiaineita siitä, mitä vähennykset tarkoittavat toiminnalle. 

 

Lisäksi laitoksen johtaja kehotti kaikkia miettimään vakavasti sitä, miten kukin voi 

omalla toiminnallaan vaikuttaa laitoksen toiminnan tuloksellisuuteen ja sitä kautta 

taloudelliseen tilanteeseen. Toimintaa ja tuloksellisuutta on tärkeää lisätä myös 

erilaisten yhteistyömuotojen avulla. Ensi keväänä käydään YPJ- ja 

kehityskeskustelukierros, jossa tämä asia tullee myös esiin. 

 

Lisäksi mainittiin, että nykyisessä musiikin laitoksessa tilakustannukset ovat paljon 

suuremmat kuin nykyisessä taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksessa. Tähän toki 

vaikuttaa myös toiminnan luonne, mutta tilojen tarpeellisuutta täytyy silti arvioida. 

Myös Musiikkikampus-toiminnan vaikutus laitoksen tuloksellisuuteen täytyy ottaa 

pohdittavaksi. 

 

7 § OPS-uudistus 

Laitoksen johtaja Heikki Hanka totesi heti alkuun, että OPSeja ei voi laatia niin, että 

niiden pyörittäminen onnistuisi nykyisellä henkilökunnalla tai ulkopuolisen 

rahoituksen tuella. Sen sijaan OPS laatiessa tulee pitää huolta, että opetuksen 

tarjoaminen on mahdollista nykyistä pienemmällä henkilökunnalla. 

 

Musiikin laitoksen pedagoginen johtaja Erja Kosonen kertoi musiikin laitoksen OPS-

uudistustilanteesta. Samassa yhteydessä hän kertoi rehtorin tuoneen esiin, että Mutkun 

yhdistymistyötä tulee jatkaa myös sen jälkeen, kun uudet OPSit on nyt hyväksytty. 

Tähän tulee orientoitua jo nyt OPSien laatimisessa: opintojaksot tulee kuvata niin 

avoimesti ja väljästi, että opetusyhteistyötä on mahdollista kehittää koko 

kolmivuotiskauden ajan. 
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Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen pedagoginen johtaja Sanna Karkulehto 

kertoi Taikun OPS-uudistustilanteesta. Tässä yhteydessä amanuenssi Juha Teppo kertoi 

KOVS-järjestelmän vaikutuksesta OPS-prosessiin. 

 

Keskusteltiin tässä yhteydessä myös siitä, mikä on laitoksen tutkintokatto ja miten 

paljon tutkintoja on tänä vuonna laitoksilla jo tullut. Amanuenssi Juha Teppo selvittää 

tilanteen. 

 

Amanuenssi Juha Teppo kertoi, että vuoden 2017 haussa nykyisillä Taikun oppiaineilla 

ei ole maisterihakukiintiöitä (poikkeuksena Kuoma). Musiikin oppiaineilla on 

maisterihakuja. 

 

8 § Rakenneuudistus 

Laitoksen johtaja Heikki Hanka kertoi tulevan musiikin, taiteen ja kulttuurin 

tutkimuksen laitoksen johtoryhmän koostumuksen. Johtoryhmään kuuluvat laitoksen 

johtajat sekä ns. pitkien oppiaineiden edustajat. Musiikin, taiteen ja kulttuurin 

tutkimuksen laitoksen pedagoginen johtaja Riitta Rautio esitteli tulevan opetuksen 

kehittämisryhmän kokoonpanon. Tässä yhteydessä näytettiin laitoksen uusien 

nettisivujen tämänhetkistä versiota, jolta löytyy mm. tutkimuslautakunnan kokoonpano. 

 

Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tutkimuksesta vastaava 

varajohtaja Raine Koskimaa kertoi, että keväällä 2017 tohtoriseminaarit jatkavat 

toimintaansa aiemmin sovitun mukaisesti, mutta kevään aikana keskustellaan 

mahdollisesta seminaaritoiminnan kehittämisestä. 

 

Tarja Keihäsvuori tulee 8.12.2016 kertomaan tulevan palvelukeskuksen toiminnasta ja 

palveluista. Opintohallinnon työnjako (amanuenssit) selvinnee joulukuun alkupuolella. 

 

9 § Muut esille tulevat asiat 

Amanuenssi Heli Niskanen muistutti opetushenkilökuntaa salivarausten perumisesta, 

mikäli varaukselle ei olekaan tarvetta.  
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Educassa on kaksi pientä ns. neuvottelutilaa, joita ei varata tällä hetkellä Korpissa. 

Näitä voi käyttää myös opetustoimintaan. 

 

Muistutettiin myös useista joulua edeltävistä tapahtumista ja tilaisuuksista. 

 

10 § Kokouksen päättäminen 

Kokous päättyi klo 13.45.   

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi, 

 

 

 

Heikki Hanka   Heli Niskanen 

Laitoskokouksen puheenjohtaja  Laitoskokouksen sihteeri 

 

 

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi. 

 

 

 

 

Kaisa Ahvenjärvi   Kai Tuuri 

Pöytäkirjan tarkastaja   Pöytäkirjan tarkastaja 


