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LAITOSKOKOUS 

Pöytäkirja 

 

Aika: keskiviikko 4.5.2011 klo 8.30-10.00 

Paikka: Juomatehtaan auditorio JT120 

Läsnä: Heikki Hanka (pj), Leila Aho, Kaisa Ahvenjärvi, Mark Bukarev, Tuula Fareed, Mika 

Hallila, Anna Helle, Karoliina Järvinen, Mikko Keskinen, Tiina Koivulahti, Raine Koski-

maa, Sari Kuuva, Tuomo Lahdelma, Kimmo Lehtonen, Teija Luukkanen-Hirvikoski, Heta 

Marttinen, Risto Niemi-Pynttäri, Laura Piippo, Hanna Pirinen, Tarja Pääjoki, Tuija Sares-

ma, Marleena Stolp, Juha Teppo, Annika Waenerberg, Erkki Vainikkala, Kyösti Yli-Kulju, 

Tellervo Helin (siht.). 

 

1§ Ajankohtaista  

-kirjallisuuden työsuhdetilanne 

Kirjallisuuden tällä hetkellä avoimet työsuhteet pyritään täyttämään joko 

määräaikaisesti tai toistaiseksi 1.8.2011 mennessä.  

-tutkintotavoitteet 

Jatkotutkintojen osalta valmistuneiden tutkintojen seuranta on aiempaa tii-

viimpää ja laitokset toimittavat niistä tiedot neljännesvuosittain dekaanille. 

Valmistuneet tutkinnot on kirjattu vuosittaisiin julkaisuihin Tilastotietoa Jy-

väskylän yliopistosta ja koulutusbarometriin. 

-humanistit työelämässä –raportti  

Työllistymisen merkitys kasvaa arvioitaessa yliopistojen tuloksellisuutta. Vas-

ta valmistunut raportti antaa vastoin kaikkia julkisuudessa esitettyjä väitteitä 

yliopistosta valmistuneiden taide- ja kulttuurialan maistereiden työllistyvyy-

destä positiivisen kuvan. Kyselyn pohjalta laadittua raporttia tarkasteltaessa 

on kuitenkin muistettava, että vastausprosentti oli 24.  

Raportti tulee kaikkien luettavaksi verkkoon.  

Lisätietoa koulutustarjonnasta ja työllisyyskehityksestä OKM:n työryhmära-

portista: Tasapainoiseen työllisyyskehitykseen 2025, Ehdotus koulutustarjon-

nan tavoitteiksi vuodelle 2016. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuis-

tioita ja selvityksiä 2011:16 

-Juomatehtaan työtilatilanne 

Juomatehtaan siiven alin kerros on päätetty jättää pois laitoksen työtilakäytös-

tä. Muissa tiloissa on viimeisen kuukauden ajan toteutettu tehostettu suursii-

vous, joka valmistuu lähipäivinä. Keskustelu lattia- ja seinäpinnoitteiden ai-

heuttamista sisäilmaongelmista on vielä kesken. 

Juomatehtaan henkilökunnalle on lähetetty Työterveyslaitoksen seurantatut-

kimukseen liittyvä sisäilmastokyselyn, jonka viimeinen vastauspäivä on 

6.5.2011. 
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2§ Taikun opetus opetus ja työsuunnitelmat lukuvuonna 2011-2012 

Taikun opetus on kirjattu opetushenkilökunnan työsuunnitelmiin, jotka on 

tarkistettu oppiaineittain.  

Taikun opetusohjelman kurssit kirjataan Korppiin 31.5.2011 mennessä. Syys-

lukukaudella järjestetään mm. laitoksen oppiaineiden yhteistyönä luentosarja 

Luonto-teemasta. Luentokokonaisuuden koordinoi Urpo Kovala.  

Suunnitteilla oleva taikukandi-tutkinto tulee vaikuttamaan tulevaisuudessa 

suuresti aikun perusopetukseen perus-, aine- ja syventävien opintojen tasoilla.  

Humanistisen tiedekunnan opetussuunnitelmat tarkistetaan keväällä 2012.  

 

3§ Työhyvinvointikyselyn tulokset  

Työterveys teki työhyvinvointikyselyn viime vuoden syyskuussa, jolloin Tai-

kussa taas kerran elettiin murroksessa ja muutoksessa. Kyselyn tulokset on 

nyt esitelty, mutta koska kyselyyn vastasi alle 40% henkilökunnasta tuloksia 

ei varsinaisesti julkisteta. Yleisellä tasolla kyselyn tulokset ovat positiivisia, 

mutta Taikun johtamisessa ja esimiestyöskentelyssä oli koettu puutteita.  

Taikun johtoryhmä on päättänyt parantaa tiedotusta mm. järjestämällä yhtei-

siä kokouksia kuukausittain.  

Työhyvinvointiin liitttyviä dokumentteja ovat Jyväskylän yliopiston henkilös-

töohjelma 2011-2017 ja Henkilöstöbarometri 2010. 
https://www.jyu.fi/hallinto/strategia/ohjelmat/intra/henkilostoohjelma.pdf 
https://www.jyu.fi/hallintokeskus/intra/laitoksille/how-to/jk  

 

4§ Taiku ja tutkimus 

-tutkimuksen kokonaisarviointi 

Arviointi valmistunee jo kesäkuun alkupuolella. Ennakkoon on ilmoitettu, 

että yllätyksiä on tulossa. Taikun arviointitilaisuus 23.3.2011 oli panelistien ja 

laitoksen näkökulmasta positiivinen. 

-Jyväskylän yliopiston tutkijakoulun rakenne ja yleiset toimintaperiaatteet – asiakirja  

Asiakirja yhtenäistää yliopistomme jatkokoulutukseen liittyviä käytäntöjä ja 

terminologiaa. Jatko-opinnoilla tulee olla seurantaryhmä (paneeli), johon kuu-

luvat pääohjaaja, sivuohjaajat ja laitoksen pedagoginen johtaja.  

-Taikussa on suunniteltu seurantaryhmän toiminta siten, että kerran lukuvuodessa  

järjestetään ”paneeliperjantai”, johon kutsutaan kaikki laitoksen jatkokoulu-

tettavat. Pedagoginen johtaja osallistuu ohjaukseen ohjausdokumenttien kaut-

ta. Kerran vuodessa järjestetään myös jatkokoulutusfoorumi nykykulttuurin 

asiantuntemuksella.  

-ohjausdokumentteihin sisältyvät kaikkien jatko-opiskelijoiden ohjaussuunnitelmat  

opintojen ja väitöskirjan tekemisestä neljän vuoden tavoiteajassa. Opiskelija ja  

ohjaaja laativat suunnitelman yhdessä. 

-Rehtorin päätös henkilöstöasioissa 8.2.2011 sisältää neliportaisen tenure track  

-tutkijanuramallin 
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Rehtorin_päätös_henkilöstöasioissa_sekä_siihen_sisältyvät_ohjeet_liitteineen.pdf  

-Tutkimushankkeet 

Taikun hankeiltapäivä järjestetään 10.5. klo 14-16 salissa JT120. Tarkoituksena 

on käydä koordinoivaa keskustelua lyhyen ja pitkän tähtäyksen hankesuunni-

telmista.  

 

5§ Taikukandi 

Taikukandin suunnittelija FL Tiina Koivulahti esitteli hankkeen tämänhetki-

sen vaiheen. 

 

6§ Kokouksen päätös 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.00. 

 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

 

 

Heikki Hanka 

Puheenjohtaja 

 

 

Tellervo Helin 

Sihteeri 


