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1 ITSEARVIOINNIN TAVOITTEET 

Itsearvioinnin tavoitteet olivat 

1. löytää laitoksemme erityisiä vahvuuksia sekä asioita, joissa olemme merkittävästi kehittyneet 
sekä 

2. löytää parantamisalueita, jotka näemme yhdessä tärkeiksi korjata ja joihin voimme laitoksen 
voimin vaikuttaa. 

2 TEKIJÄT 

Taiteiden ja kulttuurin laitoksella (jatkossa Taiku) itsearviointiin osallistui laitoksen henkilökuntaa ja 
opiskelijoita sekä tiedekunnan palvelukeskuksen opintotiimissä Taikun opintoasioista vastaavia 
henkilöitä seuraavasti:   

Ryhmä 1 (johtajuus, strategia, keskeiset tulokset):  
- Heikki Hanka, laitoksen johtaja, taidehistorian professori 
- Pauline von Bonsdorff, taidekasvatuksen professori 
- Mikko Keskinen, kirjallisuuden professori 
- Satu Kähkönen, taidehistorian tutkijatohtori 
- Tellervo Helin, amanuenssi (tiedekunnan palvelukeskus, opintotiimi) 
- Elina Sivula, opiskelija 

Ryhmä 2 (henkilöstö, henkilöstötulokset, yhteiskunnalliset tulokset):  
- Raine Koskimaa, tiedekunnan varadekaani, nykykulttuurin professori 
- Janne Vilkuna, museologian professori 
- Sanna Karkulehto, kirjallisuuden professori 
- Risto Niemi-Pynttäri, kirjoittamisen tutkijatohtori 
- Teija Luukkanen-Hirvikoski, taidehistorian tohtorikoulutettava 
- Heli Niskanen, amanuenssi (tiedekunnan palvelukeskus, opintotiimi, Taikun laatuvastaava) 

Ryhmä 3 (kumppanuudet ja resurssit, koulutusprosessit, opiskelijatulokset):  
- Tarja Pääjoki, laitoksen varajohtaja ja pedagoginen johtaja, taidekasvatuksen tutkimuskoor-

dinaattori 
- Tuomo Lahdelma, kirjoittamisen ja hungarologian professori 
- Kaisa Ahvenjärvi, kirjallisuuden yliopistonopettaja (tutkimusvapaalla) 
- Laura Piippo, kirjallisuuden yliopistonopettaja (ma.) 
- Juha Teppo, amanuenssi (tiedekunnan palvelukeskus, opintotiimi) 
- Mark Bukarev, opiskelija 
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3 TOTEUTUSTAPA 

Edellä mainitun mukaisesti Taikun itsearviointiin osallistuvat henkilöt jaettiin ennen itsearviointi-
päivää kolmeen ryhmään, jotka perehtyivät jo ennen tilaisuutta tarkemmin heille määriteltyihin it-
searvioinnin osa-alueisiin. Itsearviointiin osallistuville henkilöille järjestettiin valmistautumiskokous 
9.1.2013. Kokouksessa Jari Rantamäki esitteli vuoden 2015 ulkoista auditointia ja sen tavoitteita, it-
searviointien tavoitteita sekä ohjeita arviointitilaisuuteen valmistautumiseen, itse tilaisuuteen kulkua 
ja sen jälkeisiä toimenpiteitä.  

Kokouksessa kukin ryhmä valitsi itselleen alustajan, puheenjohtajan ja sihteerin. Alustajan tehtävänä 
oli perehtyä syvällisesti aineistoon ja valmistautua esittelemään ryhmälle teemaan liittyvät tärkeim-
mät havainnot. Puheenjohtajan tehtävänä oli pitää huolta aikataulusta ja pitää ryhmän keskustelu 
asiassa. Sihteerin tehtävänä oli kirjata ylös ryhmän esille nostamat vahvuudet ja parantamisalueet.  

Kokouksen jälkeen kaikki osallistujat perehtyivät materiaaliin (ks. kohta 3.1.) ja valmistautuivat esit-
telemään oman ryhmänsä teemojen näkökulmasta löytämiään laitoksen vahvuuksia ja parantamis-
alueita.  

3.1 Valmistautuminen 

Valmistautumiskokouksen 9.1.2013 jälkeen itsearviointiryhmät perehtyivät yliopiston laatutiimin 
keräämään aineistoon (saatavilla yliopiston laadunhallintasivuilla). Tämän lisäksi laitos keräsi itsear-
viointia varten täydentävää aineistoa, johon kuuluivat seuraavat dokumentit:  

- Jyväskylän yliopiston strategia Laatua ja liikettä. Jyväskylän yliopisto 2017 
(https://www.jyu.fi/hallinto/strategia/strategiat/JYstrategia.pdf/)    

- humanistisen tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2013–2016 
(https://www.jyu.fi/hum/esittely/toiminta-ja-taloussuunnitelma) 

- humanistisen tiedekunnan koulutusstrategia 2013–2016 
(https://www.jyu.fi/hum/esittely/toiminta-ja-taloussuunnitelma)    

- Taikun toimintasuunnitelman vuosiksi 2011–2012 (2017) tarkiste 2010, päivätty 15.6.2010 
- Taikun toimintasuunnitelman vuosiksi 2011–2012 (2017) tarkiste 2011, päivätty 15.6.2011  
- Taikun toimintasuunnitelma 2012–2016, päivätty 12.8.2012  
- Taikun toimintakertomus vuodelta 2010  
- Taikun toimintakertomus vuodelta 2011  
- Taikun toimintakertomus vuodelta 2012  
- Humanistit työelämässä. Seurantakysely vuosina 2006 - 2010 humanistisesta tiedekunnasta 

valmistuneille. Jyväskylän yliopisto, humanistinen tiedekunta 2011. 
(https://www.jyu.fi/hum/esittely/tilastoja-ja-lukuja)   

- Työhyvinvointikysely 2012, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos 
- Tutkimuksen kokonaisarviointi, raportti 2010 

(https://www.jyu.fi/hallinto/neuvostot/tiedeneuvosto/arviointi/RA2010report)  
- Opetussuunnitelmat 

(https://www.jyu.fi/hum/laitokset/taiku/taiku_opiskelu/opetussuunnitelmat)  
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Ryhmän jäsenet perehtyivät materiaaliin sekä kokonaisuudessaan että tarkemmin omassa ryhmäs-
sään käsiteltävien teemojen näkökulmasta. Aikaa materiaaleihin perehtymiseen oli hieman yli viikko.  

3.2 Arviointi-istunnot, -tapaamiset, arvioinnin toteuttaminen 

Itsearviointipäivänä 18.1.2013 työskentely aloitettiin siten, että aamupäivällä kolme ryhmää työsken-
teli itsenäisesti omien teemojensa parissa. Kukin teema käytiin läpi siten, että alustajan puheenvuo-
ron jälkeen ryhmän jäsenet toivat esiin löytämiään vahvuuksia ja parantamisalueita. Sihteeri kirjasi 
ylös ne havainnot, joista ryhmä oli yhtä mieltä. Ryhmien havainnot on kirjattu tämän raportin lu-
kuun 11. 

Lounaan jälkeen kaikki osallistujat kokoontuivat yhteen tilaan, jossa ryhmät esittelivät toisilleen löy-
tämänsä vahvuudet ja parantamisalueet. Havainnoista käytiin keskustelua. Tämän jälkeen vahvuu-
det ja parantamisalueet ryhmiteltiin teemoittain. Laitoksen johtajan ja varajohtajan johdolla eri tee-
ma-alueet nimettiin, jonka jälkeen näistä valittiin yhdessä kolme keskeisintä vahvuusaluetta ja kolme 
keskeisintä parantamisaluetta. Keskeiset vahvuudet on kirjattu tämän raportin lukuun 8 ja keskeiset 
parantamisalueet lukuun 7. 

Päivän päätteeksi sovittiin itsearviointiraportin laatijasta ja aikataulusta. Raportin laatii laatuvastaava 
Heli Niskanen, ja raportti sovittiin palauttavaksi viimeistään 15.2.2013. Yliopiston laatutiimi (Pirjo 
Halonen ja Jari Rantamäki) lupasivat lähettää ryhmien muistiinpanot ja havainnoista kootut teema-
alueet laitokselle jatkotoimenpiteiden suunnittelua varten. Itsearviointiin osallistuneet henkilöt päät-
tivät kokoontua 30.1.2013 keskustelemaan parantamisalueiden kehittämistoimenpiteistä, vastuista ja 
aikatauluista sekä hyvien käytäntöjen vahvistamisesta ja jakamisesta. Lisäksi Taiku valmistautuu 
esittelemään yhden koulutuksen hyväksi käytännöksi nostamansa seikan 18.2.2013 yliopiston laatu-
tiimin järjestämässä, koko yliopistolle avoimessa tilaisuudessa.  

4 ORGANISAATION YLEISKUVAUS, ”ISO KUVA”  

Taiku on monitieteinen laitos. Laitoksen oppiaineisiin kuuluvat digitaalinen kulttuuri, hungarologia, 
kirjallisuus, kirjoittaminen, museologia, nykykulttuurin tutkimus, taidehistoria ja taidekasvatus. 
Monet oppiaineista ovat valtakunnallisesti ainutlaatuisia. Taikun tärkeimmät tehtävät ovat tutkimus 
ja koulutus, joiden lisäksi yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus ovat perustava osa lai-
toksen toimintaa. Alkaneena vuonna 2013 Taiku aikoo uudistaa sekä koulutus- että tutkimusstrategi-
ansa. 

Oppiaineiden suuren määrän myötä Taikun tutkimuksellinen vahvuus on erityisesti monitieteisyys. 
Taikussa tehtävää tutkimusta arvioitiin osana Jyväskylän yliopiston tutkimuksen kokonaisarviointia. 
Raportissa (https://www.jyu.fi/hallinto/neuvostot/tiedeneuvosto/arviointi/RA2010report) todettuihin 
haasteisiin Taiku on vastannut muun muassa tukemalla täydentävän rahoituksen hakua sekä tutki-
muksen kansainvälistymistä. Myös tohtorikoulutusta on kehitetty sekä osana tiedekunnan tohtori-
koulua että laitoksen omana tohtoriohjelmana. 

Koulutuksessa suurimpia viimeaikaisia muutoksia ovat olleet laitoksen yhteisten kandidaattiopinto-
jen käynnistyminen, tavoitteellinen toiminta oppiainekirjon kaventamiseksi ja koulutuksen työelä-
märelevanssin lisääminen. Koulutuksen kehittämisestä vastaavat laitoksen johtajan lisäksi pedagogi-
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nen johtaja ja opetuksen kehittämisryhmä (OPEK). Taikussa oli vuoden 2011 lopussa noin 500 perus-
tutkinto-opiskelijaa ja 110 tohtorikoulutettavaa. Pääaineopetusta annettiin 15 784 opintopistettä ja 
sivuaineopetusta 1066 opintopistettä. Kandidaatin tutkintoja laitoksessa suoritettiin kyseisenä vuon-
na 50, maisterin tutkintoja 73, lisensiaatin tutkintoja 2 ja tohtorin tutkintoja 13. (Tilastotietoa Jyväsky-
län yliopistosta 2011: 22–23.) 

Työsuhteiden osalta Taikussa on ollut viime vuosina käynnissä useiden työtehtävien täyttöprosesseja 
ja työsuhteiden vakinaistamisia. Professorikunnan sukupolvenvaihdos tuli päätökseen vuonna 2012. 
Vuonna 2011 Taikun opetushenkilökunnan (esimerkiksi professorit, lehtorit, yliassistentit) tekemiä 
henkilötyövuosia kertyi 15,8 ja muun henkilökunnan (esimerkiksi tutkijat, tohtorikoulutettavat, hal-
linto- ja toimistohenkilökunta) tekemiä henkilötyövuosia 13,8 (Tilastotietoa Jyväskylän yliopistosta 
2011: 26). Tohtorikoulutettavat ovat pääsääntöisesti apurahalla työskenteleviä tai oman työn ohella 
jatko-opintoja tekeviä. 

Vuonna 2011 Taiku päätti muuttaa Juomatehtaan tiloista tilaongelmien vuoksi. Vuoden 2012 alussa 
toteutettiin muutto Pisaraan väistötiloihin (Kärki-kiinteistö, Mattilanniemi 6), mutta esimerkiksi osa 
tohtorikoulutettavista sekä amanuenssit jäivät kuitenkin Athanaeum-rakennukseen. Muuton myötä 
haasteeksi on muodostunut paitsi henkilökunnan hajaantuminen myös opetus- ja ohjaustilojen puu-
te. Lisäksi tutkimus- ja opetusaineistojen säilytysongelmat ovat vaikeuttaneet perustehtävien toteut-
tamista. Vuoden 2012 lopulla keskusteltavaksi nousi mahdollisuus muuttaa Seminaarinmäelle Edu-
ca-rakennukseen, jossa olisi tilaa koko henkilöstölle sekä opetustiloja käytettävissä. Itsearvioinnin 
ajankohtana lopullista päätöstä muutosta ei oltu vielä tehty.  

5 LAITOKSEN ITSEARVIOINTIHAVAINTOIHIN JA MITTAREIHIN PE-

RUSTUVA JOHDON YHTEENVETO 

Itsearviointipäivän tulosten kokoamisen perusteella Taikun vahvuuksina näyttäytyy ensinnäkin 
työilmapiiri. Henkilöstö kokee työn itsenäiseksi, vapaaksi ja mielenkiintoiseksi, opiskelijoita pidetään 
tasavertaisina yhteisön jäseninä ja ihmiset luottavat toisiinsa. Uuden kehittämiseen kannustetaan, ja 
henkilökunnan osaamisen kehittämistä tuetaan. Kehittämismyönteinen ilmapiiri näkyy esimerkiksi 
työelämävalmiuksia kehittävien koulutusten lisäämisessä, koulutushankkeissa ja yhteiskunnallisiin 
haasteisiin reagoimisessa. Tällainen yhteiskunnallinen haaste on esimerkiksi ympäristöasiat ja kestä-
vä kehitys, jonka laitos on huomioinut sekä koulutuksen sisällöissä että laitoksen muuton yhteydessä 
arjen toiminnassa. 

Taikun toimintaa ohjaa laitoksen strategia ja painoalueet, mikä näkyy esimerkiksi resurssien kohden-
tamisessa ja rekrytoinnissa. Koulutus edustaa yliopiston painoalueita ja sitä suunnitellessa on huo-
mioitu myös yliopiston strategia.  

Taikun tuloksellisuuden todettiin olevan hyvä. Esimerkiksi valmistuneiden määrä suhteessa sisään-
ottomääriin sekä tohtorikoulutuksen tulokset ovat erinomaisia. Tähän on todennäköisesti vaikutta-
nut opintojen ohjaus, jota on kehitetty. Laitoksella on myös useita valtakunnallisesti ainutlaatuisia 
oppiaineita, mikä vaikuttaa laitoksen vetovoimaisuuteen myönteisesti. 

Taikun haasteena näyttäytyy etenkin infrastruktuuri. Tilaongelmat ovat vaikuttaneet opetukseen, 
opetus- ja tutkimusmateriaalin saatavuuteen sekä opettajien ja opiskelijoiden väliseen vuorovaiku-
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tukseen. Tietojärjestelmät eivät tue laadukkaan koulutuksen toteuttamista. Myös tiedotus- ja kokous-
järjestelmiä tulisi kehittää.  

Välineitä opetushenkilöstön palkitsemiseen ei ole, ja henkilöstö myös kokee, ettei heillä ole mahdolli-
suuksia edetä urallaan yliopistossa. Tutkijoita ei hyödynnetä riittävästi koulutuksessa, mikä kaventaa 
tutkijakoulutuksen sisältöä. Heikko opettaja/opiskelijasuhdeluku vaikuttaa henkilökunnan jaksami-
seen ja käytettävissä oleviin resursseihin. Nämä tekijät vaikeuttavat muihin esille nostettuihin haas-
teisiin vastaamista.  

Taikun tutkintotulos on erinomainen, mutta toisaalta opiskelijoiden opintojen eteneminen on hidasta 
ja vuodessa 55 opintopisteen suorittaneiden opiskelijoiden lukumäärä on alhainen. Opiskelijoiden 
työllistyminen ja opintojen aikana kertyneiden työelämävalmiuksien ja osaamisen tunnistaminen on 
myös yksi Taikun haasteista. Tähän liittyy olennaisesti alumnitoiminnan sekä henkilöstön työelämä-
tietämyksen kehittämisen tarve. Näitä tukemaan tarvittaisiin tarkempaa tilastotietoa työllistymisestä 
ja valmistuneille suunnattuja kyselyjä. Myös palautejärjestelmiä ja palautteen hyödyntämistä opetuk-
sen kehittämisessä tulisi kehittää. 

Laitoksen ja laajemmin yliopiston sisällä henkilöstöryhmiin liittyviksi kehittämiskohteeksi tunnistet-
tiin pedagogisen johtajuuden suhde muuhun johtamiseen sekä henkilöstön osallistuvuus johtamisen 
prosesseihin. Yliopisto- ja tiedekuntatason strategiset tavoitteet ja yllättävätkin rakenteelliset muu-
tokset vaikeuttavat laitoksen omien tavoitteiden toteuttamista.  

Yliopiston ulkopuolelle suuntautuvia yhteyksiä tulisi myös kehittää. Taikun vahvuus on henkilöstön 
monet kansainväliset kontaktit, mutta ne ovat usein henkilösidonnaisia. Sidosryhmät ja kumppanit 
tulisi tunnistaa paremmin ja verkostoja tulisi hyödyntää laajemmin. Koulutuksen mediajulkisuutta 
tulisi lisätä, ja laitoksen näkyvyyteen tulisi kiinnittää huomiota.  

6 LAITOKSEN JOHDON STRATEGIAA VASTEN PRIORISOIMAT KEHI-

TYSHANKKEET  

Itsearviointipäivässä ryhmät päätyivät valitsemaan laitoksen parantamisalueiksi seuraavat:  

- palautejärjestelmä 
- kansainvälisyys 
- työelämä  

7 LAITOKSEN JOHDON PÄÄTTÄMÄT JATKOTOIMET 

Jo itsearviointitilaisuudessa päätettiin jatkotoimiksi arviointiryhmän palaveri 30.1.2013, laitoksen 
muun henkilöstön informointi (laitoskokouksessa tai muussa tilaisuudessa) sekä arviointihavainnois-
ta keskusteleminen opetuksen kehittämisryhmässä (OPEK).   

Arviointiryhmän palaverissa 30.1.2013 päätettiin, että itsearvioinnissa nostettuihin parantamisaluei-
siin (kohta 7) kohdistetaan jatkotoimia seuraavasti:  
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Parantamisalue 1: palautejärjestelmä. Tavoitteena on kehittää laitoksen oma palautestrategia, -
järjestelmä ja -kulttuuri.  

• toimenpide 1: perustetaan työryhmä asian eteenpäin viemiseksi. Työryhmän erityistehtäväk-
si määritellään opetussuunnitelmaa ja tutkintojen sisältöä koskeva palaute sekä palaute-
koonnit.  

o vastuutaho: professori Sanna Karkulehto vastaa työryhmän kokoamisesta ja työsken-
telyn käynnistämisestä. Työryhmään kuuluvat lisäksi ainakin Tarja Pääjoki, Laura 
Piippo, Satu Kähkönen, Mika Hallila, Heli Niskanen sekä opiskelijoiden edustus. 

o aikataulu: työryhmä antaa laitokselle raportin kesään 2013 mennessä 
• toimenpide 2: kurssikohtaisen palautteen kehittäminen (sisältäen mm. sisällöt ja opetusme-

netelmät) 
o vastuutaho: toimenpiteessä 1 mainittu työryhmä tekee kesän 2013 ehdotuksen asias-

sa vastuullisesta henkilöstä; erityisesti Korppi-lomakkeen kehittämisessä mukana 
amanuenssi Juha Teppo. 

o aikataulu: työskentely aloitetaan syksyllä 2013  
• toimenpide 3: opiskelijoille opinnoista ja oppimisesta annettava palaute 

o vastuutaho: toimenpiteessä 1 mainittu työryhmä tekee kesän 2013 ehdotuksen asias-
sa vastuullisesta henkilöstä 

o aikataulu: työskentely aloitetaan syksyllä 2013 

Parantamisalue 2: kansainvälisyys. Tavoitteena on kansainvälisten verkostojen henkilösidonnaisuuden 
vähentäminen sekä kontaktien jakaminen laitoksen sisällä laajemmin. 

• toimenpide 1: esimerkiksi toimintakertomuksessa mainittujen kansainvälisiin kontakteihin 
(erityisesti tärkeimpien) liittyvän tutkimustoiminnan aukikirjaaminen ja laitoksen yhteys-
henkilön nimeäminen 

o vastuutaho: oppiaineiden pääedustajat 
o aikataulu: kesäkuuhun 2013 mennessä 

• toimenpide 2: Erasmus-sopimusten uudelleenarviointi ja kehittäminen (opiskelija- ja opetta-
javaihto) 

o vastuutaho: professori Tuomo Lahdelma, amanuenssit (tarvittaessa asiassa otetaan 
yhteyttä eri oppiaineiden edustajiin) 

o aikataulu: kesään 2013 mennessä 
• toimenpide 3: pohditaan laitoksen strategiaa kansainvälisten kontaktien, verkostojen ja yh-

teistyösopimusten kehittämiseen (ns. strategiset kumppanit, joint degree) 
o vastuutaho: Taikun johtoryhmä 
o aikataulu: kesään 2013 mennessä väliraportti asiasta 

Parantamisalue 3: työelämä. Tavoitteena on henkilökunnan työelämätietouden lisääminen ja työelämä-
verkostojen hyödyntämisen kehittäminen.  

• toimenpide 1: henkilökunnan työelämätietouden lisääminen asiantuntija-TETin kautta 
o vastuutaho: laitoksen työryhmä (yhteyshenkilö tutkijatohtori Satu Kähkönen) yhteis-

työssä TAKUn ja KTL:n kanssa 
o aikataulu: TETin toteutumista suunnitellaan kevään 2013 aikana 

• toimenpide 2: olemassa olevien työelämäverkostojen tunnistaminen, aukikirjaaminen ja te-
hokkaampi hyödyntäminen (esimerkiksi harjoittelu- ja projektitöissä) 
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o vastuutaho: perustetaan työryhmä työelämäverkostojen tunnistamiseksi ja hyödyn-
tämiseksi. Työryhmän vetäjänä toimii Heikki Hanka. Työryhmässä mukana ovat ai-
nakin Janne Vilkuna ja amanuenssit. 

o aikataulu: työryhmä kokoaa olemassa olevista työelämäverkostoista listan kesään 
2013 mennessä 

• toimenpide 3: edistetään henkilökunnan taitoja opiskelijoiden ja opintojen kerryttämän 
osaamisen tunnistamisessa 

o vastuutaho: opetuksen kehittämisryhmä 
o aikataulu: asia huomioidaan kevään 2013 OPS- ja opetusohjelmatyön yhteydessä. 

Asia otetaan esille myös asiantuntija-TETin kehittämisessä. 

Edellä mainittujen jatkotoimien lisäksi parantamisalueiden kehittämisestä keskustellaan myös laitok-
sen johtoryhmän tapaamisissa, henkilöstölle ja opiskelijoille tarkoitetussa itsearvioinnin tulosten 
esittelytilaisuudessa (suunniteltu ajankohta 13.3.2013) ja laitoksen strategiapäivässä keväällä 2013.  

8 YLIOPISTOYHTEISÖLLE JAETTAVAT HYVÄT KÄYTÄNNÖT 

Itsearviointipäivässä ryhmät päätyivät valitsemaan laitoksen vahvuuksiksi seuraavat: työyhteisön 
ilmapiiri, työelämä (työelämävalmiuksia kehittävien koulutusten ja kurssien lisääminen) sekä tulok-
sellisuus. Itsearviointipäivän jälkeen pidetyssä tapaamisessa 30.1.2013 nämä priorisoitiin seuraavaan 
järjestykseen:  

1. tuloksellisuus 

2. työyhteisön ilmapiiri 

3.  työelämä (opiskelijoille tarjottavat kurssit ja koulutus laajemmin ymmärrettynä) 

Tapaamisessa päätettiin myös, että yliopiston laatutiimin järjestämässä Koulutuksen itsearvioinnin 
satoa -tilaisuudessa 18.2.2013 yliopistoyhteisölle esitellään Taikun hyvä käytänne otsikolla ”Yhteis-
kunnan tarpeisiin reagoiminen koulutuksen suunnittelussa: Esimerkkinä rakennusperintöön liittyvä 
koulutus”. Esittelyn pitää Taikun pedagoginen johtaja Tarja Pääjoki, ja häntä avustaa tutkijatohtori 
Satu Kähkönen.  

9 RAPORTIN JULKISUUS 

Tämä raportti on yliopistoyhteisölle julkinen.  
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10 ITSEARVIOINNIN HAVAINNOT ARVIOINTIALUEITTAIN  

Itsearviointiryhmien työskentelyssä (itsearviointipäivän 18.1.2013 aamupäivän työskentelyosio) kirja-
tut Taikun vahvuudet ja parantamisalueet arviointialueittain: 

10.1 Johtaminen 

Vahvuudet Parantamisalueet 

Laitoksen TTS on konkreettinen ja perustuu to-
dennettavaan toimintaa koskevaan tietoon. Se 
toimii eteenpäin vievänä toiminnanohjaajana 
myös koulutuksen johtamisessa ja antaa mah-
dollisuuden kriittisyyteen. 

Laitoksen pedagoginen johtaminen on asiantun-
tevaa, mutta yliopistoyhteisö ei ole sisäistänyt 
sen suhdetta muuhun johtamiseen. Siksi vastuu-
alueet ovat epäselviä esimerkiksi johtajan ja pe-
dagogisen johtajan, pedagogisen johtajan ja op-
piaineiden pääedustajien ja yliopistohallinnon ja 
laitoskokonaisuuden tasolla. 

Laitoksella on ainutlaatuinen oppiainevalikoi-
ma. Se avaa mahdollisuuksia, joita myös hyö-
dynnetään koulutuksen suunnittelussa ja toteu-
tuksessa yhteisten kurssien ja monitieteisten 
teemojen muodossa. 

Osallistuvuus johtamisen prosesseihin ei ole riit-
tävän laajaa ja se vaikeuttaa strategioiden täytän-
töönpanoa ja heikentää niiden sisäistämistä. 

Laitoksella vallitsee eteenpäin suuntautunut 
henki, joka näkyy rohkeutena ja valmiutena 
vastata uusiin haasteisiin ja kehittää uusia yh-
teistyömuotoja ja koulutusohjelmia. 

Koulutusta koskeva tilastoaineisto on sirpaleista 
ja sen keruumenetelmät eivät anna täsmällistä 
tietoa, siksi niiden hyödyntäminen koulutuksen 
johtamisessa on vaikeaa. 

Laitostasolla byrokratia on vähäistä ja yhteistyö 
toimii ihmisten kautta. Tämä edesauttaa asioi-
den sujuvaa hoitamista. 

Opetuksen arviointiin on lukuisia mahdollisuuk-
sia, mutta niitä ei hyödynnetä eikä arviointi ole 
järjestelmällistä. Lisäksi Korpin kautta tarjottavat 
opetuksen arviointimenetelmät ovat yksipuolisia 
ja yksilökeskeisiä. Palautetta on vaikeaa hyödyn-
tää opetuksen kehittämisessä. 

 

10.2 Strategia 

Vahvuudet Parantamisalueet 

Laitoksen koulutus on hyvin linjassa yliopiston ja Näkemyserot ylemmän tason ja laitostason stra-
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tiedekunnan strategian kanssa ja jopa sen keskei-
nen osa. Laitoksen koulutus edustaa useita yli-
opiston painoalueita. Yhtenä keskeisenä [tiede-
kunnan] painoalueena on esimerkiksi äidinkielen 
ja kirjallisuuden opettajankoulutus. Laitos on 
luonut useita uusia koulutusväyliä erityisesti 
maisteritasolla. Tästä seuraa hyvä opiskelijoiden 
läpivirtaus, joka vaikuttaa myös laitokseen ta-
loudelliseen tulokseen. 

tegisissa linjauksissa vaikuttavat vahingollisesti 
laitoksen tulokseen. Ristiriitaa on syntynyt esi-
merkiksi kansainvälisen tohtoriohjelman toteut-
tamisessa ja sisäänottokiintiöiden määrittelyssä. 

Kansainvälisyys on ollut keskeinen osa laitoksen 
koulutusta ja sen kehittämishankkeita. Laitoksen 
on mahdollista nopeasti reagoida kasvaviin kan-
sainvälistymisvaatimuksiin. Opiskelijat voivat 
kotikansainvälistyä. 

Laitoksella vallitseva näkemyksellinen henki 
sisällöllisestä uudistamisesta ei aina konkreti-
soidu käytännön työssä. Yliopiston jatkuvat ra-
kenteelliset muutokset ylityöllistävät [henkilö-
kuntaa] niin että varsinainen substanssiuudis-
tus kärsii. 

Laitoksen strategiassa yhdistyy koulutuksen ke-
hittäminen ja vastaaminen yhteiskunnallisiin 
haasteisiin. Työssä seurataan sekä yliopistomaa-
ilman että yhteiskunnan muutoksia. Siksi laitok-
sella on valmius reagoida nopeasti. 

Laitoksen tutkijoita ja tutkijakoulutettavia ei 
riittävästi hyödynnetä koulutustarjonnassa. 
Tämä kaventaa opetustarjontaa ja tutkijakoulu-
tuksen sisältöä sekä heikentää osaltaan tutki-
muksen ja opetuksen suhdetta. 

10.3 Henkilöstö 

Vahvuudet Parantamisalueet 

Työilmapiiri on hyvä, koska työhyvinvointi-
kyselyn perusteella ihmiset luottavat toisiinsa ja 
tukevat sekä kannustavat toisiaan. 

Tällä hetkellä henkilöstön työpisteet sijaitsevat 
eri paikoissa, eikä laitoksella ole yhteistä sijain-
tia, johon kuuluisivat myös opetustilat. Tämä 
näkyy konkreettisesti opettajien ja opiskelijoiden 
välisessä vuorovaikutuksessa (mm. yhteisölli-
syys, ohjaus). 

Esimiesten koetaan luottavan työntekijöihinsä ja 
rohkaisevan tekemään aloitteita sekä ottamaan 
vastuuta, mikä motivoi työntekijöitä kehittä-
mään omaa työtään. 

Opetus- ja tutkimushenkilöstöä ei tueta riittäväs-
ti muissa tehtävissä (esim. hallinnolliset tehtävät, 
järjestelmien käyttö), eivätkä nämä tehtävät 
myöskään jakaudu tasapuolisesti tai mielekkääs-
ti. Tämä on heidän osaamisalueensa ulkopuolel-
ta tulevaa ja kuormittavaa lisätehtävää. 

Vuosien varrella eri oppiaineiden yhdistymises-
tä syntynyt yksi Taiku-laitos antaa vahvan poh-
jan monitieteiselle koulutukselle. 

Meillä (Taikussa ja koko yliopistossa) ei ole väli-
neitä opetushenkilöstön palkitsemiseen. Tästä 
seuraa se, ettei opetus meritoi riittävästi ja edel-
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leen se, että henkilöstöllä voi olla motivaation 
puute kehittää opetusta. (Laitos voisi kehittää 
omia, yksikkökohtaisia palkitsemisjärjestelmiä.) 

Strategiamme ja painopisteemme ohjaavat yk-
sikkömme rekrytointia, mikä näkyy laitoksen 
resurssien kohdentamisena ja työterveyskyse-
lyssä henkilöstön kokemuksena siitä, että stra-
tegia ohjaa yksikkömme toimintaa ja perusteh-
tävää. 

Työhyvinvointikyselyn perusteella kokouskäy-
tännöt eivät täysin palvele yksikön tavoitteiden 
saavuttamista. Lisäksi tiedotuskäytänteissämme 
olisi kehittämistä, jotta ne palvelisivat sujuvaa 
tiedonvälitystä. Tämä on vaikuttanut kokemuk-
seen siitä, että kokemustietoa voitaisiin jakaa 
systemaattisemmin ja että osaamista voitaisiin 
jakaa asiantuntijoiden kesken vielä enemmän 
(esimerkiksi henkilöstön yhteisten tilaisuuksien 
myötä). 

Henkilöstö arvostaa omaa ja toistensa opetusta 
sen perusteella, että työhyvinvointikyselyn mu-
kaan laitoksen henkilöstö pitää opetuksen tasoa 
hyvänä. 

 

Henkilökunta on osallistunut tiedekunnan toh-
torikoulun järjestämiin väitöskirjojen ohjaajata-
paamisiin, jotka on koettu toimivaksi ja vertais-
tukeen perustuvaksi tavaksi tukea ohjaustaito-
jen kehittymistä. 

 

10.4 Kumppanuudet ja resurssit 

Vahvuudet Parantamisalueet 

Koska Taikussa on runsaasti kansainvälisiä aka-
teemisia kontakteja, siitä seuraa, että maisterit ja 
tohtorit saavat monipuolisempaa opetusta ja 
verkottuvat kansainvälisesti. 

Koska Taikuun tulee paljon amk-taustaisia mais-
teriopiskelijoita, siitä seuraa, että ammattikor-
keakoulujen kanssa tehtävää yhteistyötä täytyisi 
tiivistää. 

Koska Taikussa on työelämään suuntautuvia 
opintoja, siitä seuraa, että työelämään liittyviä 
kumppanuuksia on hyödynnetty opetuksen 
suunnittelussa. 

Koska Taikun kumppanuudet ovat usein henki-
lösidonnaisia, olisi kehitettävä sidosryhmien ja 
kumppaneiden tunnistamista laitostasolla. 

Koska Taiku on saavuttanut koulutukseen liit-
tyvät tulostavoitteet erinomaisesti, siitä seuraa, 
että käytettävissä olevat resurssit ovat hyvät. 

Koska Taiku on joutunut toimimaan väistötilois-
sa viimeisen vuoden, opettajien ja opiskelijoiden 
välinen vuorovaikutus on heikentynyt olennai-
sesti. 
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 Koska toimintaan liittyvät tietojärjestelmät eivät 
ole yhteensopivia ja niitä on liikaa ja ne muuttu-
vat usein, siitä seuraa, että opettajien on vaikea 
käyttää niitä laadukkaan koulutuksen välineinä. 

 Koska laitoksen (käsi)kirjastot on hävitetty, opet-
tajien ja opiskelijoiden toimintamahdollisuudet 
ovat heikentyneet huomattavasti. 

 Koska laitoksella ei ole yhteisiä oppimisympäris-
töjä, koulutukseen ja yleiseen viihtyvyyteen liit-
tyvä vuorovaikutus on vähentynyt merkittävästi. 

 Koska laitoksen näkyvyys on heikko, tiedottami-
seen, näkyvyyteen ja tulosten julkistamiseen on 
kiinnitettävä huomiota. 

 

10.5 Prosessit 

Vahvuudet Parantamisalueet 

Koska maisteri- ja jatko-opiskelijoiden valinta-
kriteereihin on kiinnitetty huomiota, siitä seu-
raa, että opintojen läpäisyprosentti on kiitettävä. 

Koska opetushenkilökunnan verkostot on todet-
tu merkittäväksi rekrytointikanavaksi, rekry-
toinnin aktiivisuuteen tulisi kiinnittää huomiota 
myös laitostasolla. 

Koska laitoksella on useita valtakunnallisesti 
ainutlaatuisia oppiaineita, siitä seuraa, että lai-
tokselle tulee opiskelijoita myös muualta Suo-
mesta. 

Koska sisäänottomääriä sekä pää- että maisteri-
valinnassa on supistettu, siitä seuraa, että laitok-
sen tulos on laskemassa. 

Taiku on kehittänyt kandidaattiopintoihin yhtei-
sen opetussuunnitelman, joka seuraa yliopiston 
yleistä strategiaa. 

Koska tavoitteet muuttuvat jatkuvasti, prosessi-
en arviointi ja pitkäjänteinen kehitystyö on lähes 
mahdotonta. 

Koska opiskelijoita kohdellaan tasavertaisina 
yhteisön jäseninä, siitä seuraa, että vuorovaiku-
tus opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä on 
esteetöntä. 

Koska laitoksella ei ole tarkoituksenmukaista 
sijoituspaikkaa, opiskelijoiden hyvinvoinnista 
huolehtiminen on mahdotonta. 

Koska opetusaikatauluja ja ohjausta on kehitet-
ty, siitä seuraa, että opinnot etenevät entistä su-

Koska määrällinen opettaja-opiskelija-suhde on 
laitoksessa yliopiston heikoimpia, siitä seuraa, 
että resursseja opiskelijoiden huomioimiseen on 
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juvammin. niukasti. 

Koska opetusmenetelmiä, erityisesti lukupiirejä 
ja ryhmätöitä, on kehitetty, oppimisen tulokset 
ja opiskelijoiden välinen vuorovaikutus on pa-
rantunut. 

 

Koska opinto-ohjauksen jaksot ja prosessit on 
kuvattu ja niitä on kehitetty, ohjauksen saata-
vuus on parantunut. 

 

10.6 Opiskelijatulokset 

Vahvuudet Parantamisalueet 

Opiskelijapalautteiden perusteella suurin osa 
kokee saaneensa riittävästi opintojen ohjausta. 

Koska valmistuneet opiskelijat kokevat, että 
opetus ei anna valmiuksia oman osaamisen ja 
asiantuntijuuden osoittamiseen, siitä seuraa, että 
osaamisen tunnistamista ja esittämistä pitää 
koulutuksessa kehittää. 

Opiskelijapalautteitten mukaan opiskelijat ovat 
tyytyväisiä omaan kehittymiseensä. 

Koska tilastojen valossa opinnot etenevät hitaas-
ti, laitoksen tulee selvittää mahdolliset syyt tä-
hän. 

Opintokokonaisuuksien ja pro gradu -töiden ar-
vosanat ovat suurimmalta osin kiitettäviä. 

Koska opiskelijapalautteissa opiskelijat eivät koe 
saavansa riittävästi työelämätaitoja, tästä seuraa, 
että koulutuksessa pitää kiinnittää huomiota 
yleisten työelämätaitojen tunnistamiseen. 

10.7 Henkilöstötulokset 

Vahvuudet Parantamisalueet 

Henkilökunta kokee työnsä itsenäiseksi, va-
paaksi, haastavaksi, mielenkiintoiseksi sekä 
kekseliäisyyden ja luovuuden hyödyntämisen 
mahdollistavaksi, mikä tukee henkilöstön työ-
hyvinvointia. 

Opiskelijat ovat kokeneet, ettei heiltä ole kysytty 
systemaattisesti palautetta opetuksesta, joten 
emme ole onnistuneet palautteen keruussa ja sen 
hyödyntämisessä opetuksen ja opetushenkilös-
tön opetustaitojen kehittämisessä. 

Sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuu yksi-
kössämme hyvin, koska henkilöstö kokee, että 
yksikössämme naisilla ja miehillä on samat 

Henkilöstö kokee, ettei heillä ole mahdollisuuk-
sia edetä urallaan yliopistossa. Tämä johtuu siitä, 
ettemme ole pystyneet luomaan selkeitä urapol-
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mahdollisuudet edetä. kumahdollisuuksia etenkään opetustehtävien 
osalta. Seurauksena voi olla se, ettei henkilöstö 
kehitä opetustaan. 

 

10.8 Yhteiskunnalliset tulokset 

Vahvuudet Parantamisalueet 

Aiempien kyselyjen perusteella uratavoitteisiin 
ja työllistymisvalmiuksiin liittyvä koulutus ei ole 
ollut riittävää, joten meillä on kehitetty ja lisätty 
työelämävalmiuksia kehittävää koulutus-
ta/kursseja sekä perustutkintojen että tohtori-
koulutuksen tasolla. 

Opetus- ja tukihenkilökunnan työelämätietä-
myksessä voisi olla kehittämisen varaa, mikä on 
näkynyt uraohjauksen haasteina. (Toisaalta tä-
hän on jo kehitetty välineitä, joten tämä kohta 
voi olla jo vahvuuskin. ) 

Meillä on ympäristöasioihin substanssin puoles-
ta liittyvää koulutusta ja olemme laitoksen arjes-
sa rationalisoineet materiaalien kulutusta (muut-
toon liittyen opinnäytetöiden digitalisointi sekä 
muutto- ja varastointiprosessiraportti käsikirja-
na), joten olemme huomioineet ympäristöasiat ja 
kestävän kehityksen koulutuksessa hyvin. 

Meidän alumnitoimintamme ei ole vielä riittä-
vää, mikä näkyy esimerkiksi siinä, ettemme tie-
dä tarpeeksi valmistuneiden työllistymisestä 
eikä alumneja osata käyttää koulutuksen voi-
mavarana. 

Meillä laitoksessa ja tiedekunnassa on käynnissä 
ja käynnistymässä useita koulutushankkeita, 
jotka monipuolistavat ja kehittävät opiskelijoi-
den työelämävalmiuksia ja opettajien työelämä-
tietämystä. 

Koulutuksen mediajulkisuutta pitäisi lisätä, 
koska kilpailu hyvistä opiskelijoista tulee jatkos-
sa olemaan kovempaa. Mediajulkisuus lisää 
myös alojen arvostusta. 

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen (asiantuntija-
tehtävät) on laitoksessa aktiivista, mikä vuoksi 
opetushenkilökunta on kulttuuritietoista ja ajan 
tasalla yhteiskunnallisista muutoksista. 

Meidän pitäisi kehittää valmistuneille suunnat-
tuja kyselyitä, koska meillä ei ole riittävää tietoa 
esimerkiksi valmistuneiden työllistymisestä. 

 Me emme vielä hyödynnä koulutuksessa riittä-
västi työelämäyhteyksiämme ja -
verkostojamme, mikä näkyy vähäisinä harjoitte-
luhakumäärinä ja yhteistyössä yliopiston ulko-
puolisten tahojen kanssa tehtyjen opinnäytetöi-
den vähäisyytenä. 
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10.9 Keskeiset tulokset 

Vahvuudet Parantamisalueet 

Valmistuneiden määrä suhteessa sisäänottomää-
riin on erinomainen. Tohtorikoulutuksen tulok-
set ovat tiedekunnan parhaat ja yliopistotasolla 
suhteessa resursseihin erinomaiset.  Nämä vai-
kuttavat positiivisesti laitoksen talouteen. Mais-
teri- ja tohtorikoulutuksen volyymit nostavat 
suomalaisen työelämän asiantuntijuutta. 

Käytettävissä olevien tilastojen mukaan työllis-
tymisessä ei ole suurempia ongelmia, mutta to-
dellisen kuvan saaminen tilanteesta on sirpalei-
sen datan vuoksi vaikeaa. [Dataa] ei voida luo-
tettavasti käyttää koulutuksen suunnittelun vä-
lineenä. 

Laitoksen maisteri- ja tohtorikoulutus on ollut 
kansainvälisesti vetovoimaista ja tämä on edis-
tänyt laitoksen kansainvälistä näkyvyyttä ja 
verkottumista. 

Opettaja-opiskelijasuhde ja tutkintojen määrä 
ylittävät yliopiston keskiarvon. Tämä vaikuttaa 
keskeisesti [negatiivisesti] ohjausresursseihin ja 
opettajien jaksamiseen. 

 Tilastoissa ei huomioida opintojen kaksiportai-
suutta. Tilastojen valossa opiskeluajat ovat koh-
tuullisia, mutta tämä ei vastaa todellisuutta. Täs-
tä seuraa, että opiskelijamäärät ovat suuria ja 
melko työllistäviä. 

 Tohtorikoulutuksen volyymi on suuri, mutta 
tutkijanuran edistämisen mahdollisuuksia ei kä-
sitellä riittävästi. Tämä vaikuttaa negatiivisesti 
täydentävän rahoituksen määrään. 

 Vähintään 55 op suorittaneiden määrä on alle 
tiedekunnan keskitason ja alle 5 op [suorittanei-
den] osuus on yli tiedekunnan keskitason, joten 
tuloksellisuusmallin mukaisesti laitos menettää 
budjettivaroja. 

 
 


