
 

   

       

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 

LAITOSKOKOUS JA YT-NEUVOTTELU 29.4.2015 klo 9.00, D109 

PÖYTÄKIRJA 

  

1 § Kokouksen avaus 

Kokous avattiin klo 9.13.  

 

2 § Puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen 

Laitoskokous valitsi kokouksen puheenjohtajaksi Heikki Hangan. Sihteeriksi kutsuttiin 

Heli Niskanen. 

 

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

4 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta ja esityslistan hyväksyminen 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Janne Vilkuna ja Tarja Pääjoki. Esityslista hyväksyttiin. 

 

5 § Taikun opetussuunnitelmat 2015-2017 (OPSit) ja niihin liittyvä opiskelijapalaute 

Laitoksen pedagoginen johtaja Sanna Karkulehto esitteli Taikun opetussuunnitelmia 

kaudelle 2015-2017. Keskeisesti OPSeissa on edistetty rakenteellisia asioita ja OPSien 

yhtenäistämistä (mm. osaamistavoitteet, sisällöt, suoritustavat) - OPSeja koetettiin 

työstää luettavammaksi ja ymmärrettävämmäksi. Kaikkien OPSien liitteeksi on 

laadittu ”Miten suunnittelen opintoni?” -tiedosto.  

 

Opetussuunnitelmia ei ole vielä julkaistu Taikun verkkosivuilla, mutta se tehdään 

piakkoin. 

 

TAITEIDEN JA KULTTUURIN 
TUTKIMUKSEN LAITOS 
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Amanuenssi Heli Niskanen esitteli huhtikuussa 2015 kerättyä opiskelijapalautetta 

opetussuunnitelmien osalta. Opintojaksojen pakollisuus tai valinnaisuus on monelle 

selkeä asia, mutta opintojaksojen suorittamisjärjestyksessä on enemmän epäselvyyttä. 

Myös opintojaksojen osaamistavoitteissa on selkeyttämisen varaa. Keskusteltiin 

palautteesta ja kirjattiin ylös useita kehitysehdotuksia. Sovittiin, että palautekooste sekä 

palautteen palaute lähetetään myöhemmin sähköpostitse kaikille.  

 

6 § Taikun opetusohjelma lukuvuonna 2015-2016 ja opetusohjelmiin liittyviä 

opiskelijapalaute 

Amanuenssi Heli Niskanen esitteli huhtikuussa 2015 kerättyä opiskelijapalautetta 

opetussuunnitelmien osalta. Korpin kurssikuvaukset ovat selvästi kehittyneet (vrt. 

syksyn 2013 palautekysely), ja erilaisia kurssin suoritustapojakin on monen mielestä 

tarpeeksi. Kurssien vaatimusten ja työmäärien suhteessa on yhä monen mielestä 

puutteita, ja kurssien suoritusmahdollisuuksista (millainen kurssimuoto milloinkin, 

mistä voi tiedustella erilaisia suoritustapavaihtoehtoja) on yhä epätietoisuutta. 

Keskusteltiin palautteesta ja kirjattiin ylös kehitysehdotuksia.  

 

Laitoksen pedagoginen johtaja Sanna Karkulehto kertoi Taikun opetusohjelmasta 

lukuvuodelle 2015-2016 tiedossa olevat ns. vaihtuvat kurssit. Kursseista tiedotetaan 

sähköpostitse myöhemmin.  

 

7 § Taikun henkilökunnan työsuunnitelmat lukuvuonna 2015–2016 

Laitoksen johtaja Heikki Hanka esitteli parhaillaan käynnissä olevaa 

työsuunnitelmaprosessia. Työsuunnitelmien tulee olla lopullisesti valmiina SoleTM-

järjestelmässä 15.5.2015. Joitakin työsuunnitelmia vielä korjataan hieman. Hanka esitteli 

myös professorien ja yliopistotutkijoiden työsuunnitelmien eri osioiden tuntimäärien 

keskiarvoja.   

 

8 § Taikun keväällä 2015 kerätty opiskelijapalaute muilta osin  

Amanuenssi Heli Niskanen esitteli huhtikuussa 2015 kerättyä opiskelijapalautetta 

muilta osin. Opintojen ohjausta koki saaneensa riittävästi yksi kolmannes vastaajista. 

Sivuaineiden valintaan toivottiin selvästi nykyistä enemmän ohjausta, sen sijaan 
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opinnäytteen ohjaukseen oltiin tyytyväisempiä. Taikun toimintaa laitoksena tunsi noin 

puolet vastaajista. Toisaalta miltei kaikki vastaajista kokivat saaneensa mahdollisuuksia 

osallistua laitoksen toimintaan jollakin tavalla. Keskusteltiin palautteesta ja kirjattiin 

ylös kehitysehdotuksia. 

 

9 § Yliopiston profilointi ja strateginen kehittäminen ja sen vaikutus Taikun 

toimintaan 

Laitoksen johtaja Heikki Hanka kertoi yliopiston profiloitumisesta, strategisesta 

kehittämisestä sekä siitä, miten se mahdollisesti vaikuttaa Taikun toimintaan. 

Yliopiston strategia on muuttunut vuodenvaihteessa 2014-2015 ja se vaikuttaa yhä 

enemmän Taikun toimintaan, samaten mm. UNIFIn toteuttamat selvitykset ja 

mahdolliset JYn sisäiset tiedekuntatason uudistukset. Toiminnan kärkiä tulisi tunnistaa 

ja nostaa entistä aktiivisemmin esille.  

 

10 § Muut esille tulevat asiat 

Taikun henkilökuntaa ja tutkijoita työskentelee vielä Kärjessä. Yliopiston tilapalvelut 

selvittävät parhaillaan, minne he voisivat siirtyä.  

 

11 § Kokouksen päättäminen 

Kokous päättyi klo 11.09.   

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi, 

 

 

Heikki Hanka   Heli Niskanen 

Laitoskokouksen puheenjohtaja  Laitoskokouksen sihteeri 

 

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi. 

 

 

Janne Vilkuna   Tarja Pääjoki 
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Pöytäkirjan tarkastaja   Pöytäkirjan tarkastaja 


