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UNELMIEN TAIDEYLIOPISTO 
ON INNOSTAVA YHTEISÖ 
 

Tämä julistus kuvaa sitä Taideyliopistoa, jota tämän hetken opiskelijat toivovat, odottavat ja ovat valmiita 

rakentamaan yhdessä yliopiston ja yhteiskunnan kanssa. Ajatukset, mielipiteet ja ideat on koottu avoimissa 

keskustelutilaisuuksissa, työpajoissa ja Facebook-keskusteluissa kevään 2012 aikana. Opiskelijat toivovat, 

että keskustelu yhteisestä Taideyliopistosta jatkuu vilkkaana. 

 

Taideyliopistolla on ainutlaatuinen mahdollisuus murtaa vanhoja, toimimattomia käytäntöjä ja 

toisaalta ottaa laajasti käyttöön hyväksi havaittuja tapoja. Tämän mahdollisuuden ei pidä antaa 

valua hukkaan, siispä rohkeutta! Pahinta, mitä voimme tulevalle Taideyliopistolle aiheuttaa, on 

huonojen asioiden lukitseminen heti alkumetreillä. Jättäkäämme siis nyt rakenteilla oleviin 

rakenteisiin joustonvaraa uusia keksintöjä, toimintatapoja, ideoita ja kehitysehdotuksia varten. 

Taideyliopisto tehdään nyt, mutta myös tulevaisuudessa! 

 

Taideyliopiston muodostaminen on valtava mullistus, vaikka paljon säilyykin ennallaan.  Kyseessä 

on suuri ja paljon työtä vaativa projekti, joka tulee resursoida sen mukaisesti. Valtiovalta osallistuu 

yhdistymistalkoisiin lisärahoituksella. Yhdistyvien yliopistojen tulee priorisoida jo käynnissä oleva 

yhdistyminen korkealle ja tarjota siihen riittävissä määrin henkilöresursseja. 

 

Jatkakaamme keskustelua yhteisöllisissä, rohkeissa ja rakentavissa merkeissä, ilman turhaa 

jäykistelyä sekä menneisyyden ja saavutettujen etujen meitä sokaisematta! Ennen kaikkea 

tarttukaamme sanojen lisäksi myös tekoihin. Siihenkin tämä julistus tarjoaa eväitä. 

 

1. Avoimuus rakentaa luottamusta! 
Taideyliopiston tulee ottaa edelläkävijän rooli avoimuudessa jo valmisteluvaiheessa. 

 

Yliopistojen yhdistymisprojektiin ja yleisesti Taideyliopistoon liittyvän tiedon tulee olla helposti 

saatavilla ja avoimesti kommentoitavissa. Tämä koskee paitsi päätöksiä, myös valmistelussa olevia 

asioita. Projektin viestinnässä ja yhteisön vaikutuskanavissa tulee ottaa käyttöön kevyitä, 

nykyaikaisia ja vuorovaikutteisia menetelmiä, jotta mahdollisimman monella on mahdollisuus ottaa 

osaa projektiin.  

 

Taideyliopistoon tulee istuttaa aimo annos uudistumiskykyä ja -halua. Valmisteluvaiheessa 

päätettävien asioiden tulee tukea Taideyliopiston menestyksellistä syntymistä, mutta välttää 

lukitsemasta asioita liian syvälle uomiinsa. Taideyliopiston rakenteiden ja 

päätöksentekojärjestelmän tulee olla ymmärrettäviä ja läpinäkyviä. 

 

Konkreettiset ehdotukset:  

 Taideyliopiston valmisteluvaiheen avoin sähköinen alusta tiedonjakamiselle ja keskustelulle 

 Taideyliopiston verkkosivut pystyyn mahdollisimman pian 
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 Avoimesti toimivien ja toiminnastaan viestivien työryhmien lisäksi myös sähköisiä kyselyitä 

tai muita kevyitä mahdollisuuksia vaikuttaa ja osallistua valmistelutyöhön 

 Taideyliopiston kirjanpito julkaistaan sähköisesti 

 Valmisteluvaiheessa olevista asioista järjestetään sähköisten kommentointimahdollisuuksien 

lisäksi myös kaikille avoimia tilaisuuksia, joissa ihmiset voivat vaikuttaa, kommentoida ja 

keskustella 

 Taideyliopiston koko organisaatiosta toteutetaan kirjallinen/visuaalinen organisaatiokartta, 

josta käy ilmi kaikkien työryhmien tehtävät ja vastuut, siihen kuuluvat henkilöt ja 

työryhmän esittelijä sekä mistä löytyy tietoa työryhmän päätöksistä. 

 

2. Opiskelijat ovat yliopiston ydin 
Opiskelijat ovat verraton voimavara, joka pitää huolta yliopistoyhteisön uudistumisesta. Jokaista 

opiskelijaa kohdellaan yksilönä, tulevana taiteilijakollegana, arvostuksella ja tasapuolisesti. 

 

Uudet opiskelijat toivotetaan lämpimästi mukaan osaksi taiteilijayhteisöä. Opiskelijat tarvitsevat 

tukea erityisesti opintojensa alkutaipaleella, minkä lisäksi opinto-ohjausta ja muuta tukea tulee olla 

helposti saatavilla koko opintojen ajan. Opinnot on järjestettävä selkeästi ja yhteisiä pelisääntöjä 

noudattaen. Opiskelijalle on oltava yksiselitteistä, kuka vastaa mistäkin opintoihin liittyvästä 

asiasta. Hallinnon ja professorikunnan mahdolliset ristiriitaiset näkemykset eivät saa heijastua 

opiskelijoihin opintoja vaikeuttavalla tavalla. 

 

Opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan asiantuntemus omasta alastaan on tunnustettava ja sitä 

hyödynnettävä aktiivisesti opetuksen, rakenteiden ja taiteellisen toiminnan kehityksessä sekä 

henkilövalintoja tehtäessä.   

 

Ylioppilaskunta on yliopiston tärkein kumppani. Yliopiston ja ylioppilaskunnan suhde on 

kuunteleva, arvostava ja toinen toistaan haastava. Ylioppilaskunta kanavoi opiskelijoiden ajatuksia 

yliopiston suuntaan, minkä lisäksi yliopisto ottaa itse rohkeasti roolia yhteydenpidossa 

opiskelijoihin. Opiskelijoita koskeviin pulmiin tartutaan yhdessä tarmokkaasti. 

 

Ylioppilaskunnan asema kaikkien opiskelijoiden äänitorvena tunnustetaan laajasti. 

Ylioppilaskuntatoimijat eivät leimaudu tekemänsä edunvalvontatyön tai toimintaan käyttämänsä 

ajan takia. Ylioppilaskuntatoimintaa sekä yliopiston kehitystyöhön ja hallintoon osallistumista 

arvostetaan ja siihen annetaan opintojenkin puitteissa mahdollisuus.  

 

Konkreettiset ehdotukset:  

 Säännölliset tapaamiset rehtoraatin ja ylioppilaskunnan johdon kesken 

 Vuotuinen palautekysely yhteistyössä ylioppilaskunnan kanssa (vrt. TeaKin rehtorin kysely) 

 Joustoa opintoihin, esim. mahdollisuus suorittaa jonain vuotena vähemmän opintopisteitä 

tipahtamatta kokonaan vuosikurssin kelkasta, mahdollisuus paikata aiempien vuosien 

vähäisempiä opintopistesaldoja ylikuormittumatta totaalisesti 

 Riittävästi opinto-ohjausta ja opintopsykologipalveluita joka akatemiaan 

 Selkeät, yhteiset ja todella käytössä olevat pelisäännöt esimerkiksi kurssi-ilmoittautumisiin, 

kurssien tiedonjakoon, tilojen käyttöön… 

 Opiskelijaedustus niin yliopisto- kuin akatemiatason elimissä 

o Opiskelijaedustajat esim. yliopiston johtoryhmässä tai vastaavassa 
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o Opiskelijaedustajat esim. akatemioiden johtoryhmissä tai vastaavissa 

o Tasakolmikanta toteutuu kaikkien päätöksentekoelinten voimasuhteissa 

(opiskelijoiden edustus yhtä suuri kuin muiden). 

 

3. Vanhojen ja uusien taiteenalojen herkullinen maaperä 
Taideyliopiston akatemioilla on kullakin oma vahva luonteensa. Eri akatemioiden erilaiset 

lähtökohdat ja tavoitteet taiteen tekemiseen hyväksytään ja akatemioita kannustetaan 

omaleimaisuuteen. 

 

Taideyliopisto tuottaa rakenteita, jotka tukevat taiteidenvälistä kohtaamista niin opintojen puitteissa 

kuin niiden ulkopuolellakin. Tutkintoihin sisällytetään nykyistä enemmän valinnanvapautta, jotta 

liikkuvuutta eri akatemioiden ja taiteenalojen välillä on todella mahdollista hyödyntää. Näin tuetaan 

myös opiskelijan henkilökohtaista kehittymistä taiteilijana. Opinnot tulee mitoittaa järkevästi, 

ottaen huomioon esimerkiksi opiskelijoiden toimeentuloon liittyvät haasteet. 

 

Konkreettiset ehdotukset:  

 Mahdollisimman pian muodostetaan poikkitaiteellinen kurssitarjotin. 

 Pitemmällä aikavälillä tutkintoihin tilaa poikkitaiteellisille mahdollisuuksille ja omaa 

taiteilijakehitystä parhaiten tukeville ratkaisuille. 

 Tilojen ja muiden yliopiston palveluiden käyttö opiskelijoiden opintoihin ulkopuolisiin 

produktioihin on hinnoiteltava kohtuullisesti. 

 

4. Taide on yhteiskunnan voimavara 
Taideyliopisto kantaa vastuuta yhteiskunnan kehityksestä ja erityisesti taiteen roolista siinä. 

Taideyliopisto kuljettaa voimakasta viestiä taiteen itseisarvoisuudesta ja sen roolista henkisenä 

voimavarana koko yhteiskunnalle. Taiteen tekemistä ei lukita omien seinien sisälle vaan tietoa, 

mahdollisuuksia ja elämyksiä levitetään ympäröivään maailmaan. 

 

Taideyliopisto ottaa rohkeasti kantaa yhteiskunnassa käytävään keskusteluun, joka koskee taidetta, 

taideopetusta tai opiskelijoiden asemaa. Taideyliopisto on keskustelunavaaja, käsitteiden 

määrittelijä, ei passiivinen sivustaseuraaja. 

 

Konkreettiset ehdotukset:  

 Sidosryhmätilaisuudet yhteistyössä ylioppilaskunnan kanssa 

 Avoimet yleisötilaisuudet 

 Kolmikielinen viestintä 

 Aktiivisuus yhteiskunnallisessa keskustelussa kannanotoin, mielipidekirjoituksin sekä omin, 

mielikuvituksellisinkin tavoin 

 Yhteiset kannanotot ylioppilaskunnan kanssa silloin, kun asia koskee opiskelijoita tai kun 

esillä on jokin opiskelijoille tärkeä asia 


