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Taideyliopiston ylioppilaskunnan linjapaperi Taideyliopiston kehittämisestä 

Ajatuksia Taideyliopiston tulevaisuudesta 

 

”Taideyliopisto on taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälinen suunnannäyttäjä, joka vahvis-

taa taidetta yhteiskuntaa uudistavana voimana.” (Taideyliopiston strategia 2017–2020). Taideyliopiston 

strategian mukaan 2020-luvulla Suomi on kulttuurin ja sivistyksen nousukierteessä, ja taiteen avulla 

löydetään luovia keinoja ratkaista niin taloudellisia kuin yhteisöllisiäkin ongelmia. 

Taideyliopiston ylioppilaskunnan mielestä Taideyliopiston tehtävänä on mahdollistaa taiteen, tieteen, 

sivistyksen ja kulttuurin kehitys. Meille Taideyliopisto on ennakkoluuloton alansa edelläkävijä, joka roh-

keasti yhdistää erilaiset akatemiansa, ja myös tiedekorkeakoulujen joukossa vakavasti otettava yliopisto 

niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Opetuksemme on laadukasta, tutkimus uraauurtavaa ja yliopis-

tomme lämmin ja turvallinen yhteisö, johon kuuluvat sekä opiskelijat että koko henkilökunta. Opiskelijat 

ovat Taideyliopiston sydän ja voimavara, ja Taideyliopistoa on jatkuvasti kehitettävä eteenpäin opiske-

lijoiden toiveiden mukaan. Opiskelijalla on oikeus yksilölliseen opintopolkuun, ja opiskelijalähtöisyyden 

tulee olla kaiken toiminnan keskiössä. 

Tähän linjapaperiin Taideyliopiston ylioppilaskunta on koonnut suuntia, joihin Taideyliopistoa tulisi mie-

lestämme kehittää. Linjaukset on eritelty teemoittain eikä esimerkiksi koulutusaloittain, mutta käytän-

nössä osa niistä on relevantteja vain tiettyjen akatemioiden tai koulutusohjelmien kohdalla. 

 

1. Opiskelijat ovat yliopiston sydän 

Opiskelijat ovat yliopistoa uudistava voima ja sen tulevaisuus. Opiskelijoiden ja heidän hyvinvointinsa on 

oltava keskeinen kaikkeen päätöksentekoon vaikuttava tekijä. Opiskelijoihin on panostettava yliopistos-

sa niin ajallisesti, rahallisesti kuin henkilötyömäärällisestikin. 

Taideyliopiston on oltava opiskelijoilleen ennakkoluuloton ja lokeroimaton taiteen mahdollistaja, jonka 

piirissä voi syntyä myös täysin uusia taiteen lajeja ja tekotapoja. Laajan taiteellisen sivistyksen tulee olla 

läsnä opiskelijan elämässä. Taideyliopistossa on annettava opiskelijoille mahdollisuus opiskella yli akate-

miarajojen aina, kun se on sisällöllisesti mahdollista. Taideyliopisto antaa taiteelle siivet. 

Taiteen ohella Taideyliopisto on tieteen ja tutkimuksen saralla erinomainen. Opiskelijoiden tulee saada 

opintojensa alusta lähtien hyvää ohjausta omassa tieteellisessä kirjoittamisessaan. Tämä edistää kandi-

daatin- ja maisterintutkielmien laatua ja tutkinnon valmistumista määräajassa. 

Konkreettisia toimenpide-ehdotuksia: 

 Taideyliopistossa on siirryttävä periodijärjestelmään. 

o Koko yliopiston tasolla on siirryttävä yhteiseen vuosirytmiin, jossa lukuvuosi koostuu neljäs-

tä jaksosta yhteisten loma-aikojen rytmittämänä. Opiskelijalla on mahdollisuus valita jokai- 
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seen periodiin uudet kurssit, mikä helpottaa opintojen suunnittelua. Kurssi voi myös jatkua 

monen periodin lävitse. 

 Palautteeseen panostetaan sekä määrällisesti että laadullisesti. 

o Palaute on luonnollinen osa opiskelijan elämää ja sitä annetaan myös kesken periodin väli-

arviointeina. Palautteen on oltava keskustelevaa ja opiskelijan kehitystä tukevaa. 

o Myös opettajan tulee pyytää palautetta työstään ja muokata opetustaan palautteen mukaan. 

o Palautteen antamisen ja vastaanottamisen tulee kuulua opettajan työaikaan ja kurssin aika-

tauluun, eikä sen laatu tai määrä saa riippua yksittäisen opettajan hyväntahtoisuudesta. 

o Akatemioissa tulee olla yhtenäiset käytännöt nimettömän opiskelijapalautteen keräämiseksi. 

 Kurssien suoritustapoja tulee monipuolistaa mahdollistamalla vaihtoehtoinen suoritustapa (esim. 

tenttimis- tai esseevaihtoehto) nykyistä useammilla kursseilla. 

 Ohjausta tulee lisätä ja kehittää vastaamaan opiskelijoiden tarpeita. 

o Opiskelijan tulee saada laadukasta ohjausta aina tarvitessaan, oli sitten kyse opinto-ohjauk-

sesta, taiteellisen projektin ohjauksesta tai kandidaatin- ja maisterintutkielmien ohjauksesta. 

 Opiskelijoiden tulee olla vaikuttamassa keskeisesti yliopiston päätöksentekoon. 

o Opiskelijoiden näkökantoja kuullaan aina ennen päätöksiä ja ne otetaan aktiivisesti huomi-

oon päätöksenteossa. 

  

2. Opiskelijalle yksilöllinen opintopolku 

Taideyliopiston opiskelijat voivat akatemiasta riippumatta seurata omien intressiensä mukaista yksilölli-

stä opintopolkua. Varsinkin syventävien opintojen osalta opiskelijoilla tulee olla akatemiasta tai koulutus-

ohjelmasta riippumatta yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskella omien mieltymystensä mukaan joko 

laaja-alaisesti tai tiettyyn osa-alueeseen erikoistuen. Taideyliopiston tulee pysyä selvillä taidekentän 

muuttuvista tarpeista ja kehittää niiden mukaisesti esimerkiksi uusia, poikkitaiteellisia ja -tieteellisiä 

opintokokonaisuuksia. 

Konkreettisia toimenpide-ehdotuksia: 

 Yhteisten opintojen suoritusmahdollisuuksia parannetaan. 

o Opiskelijalla on oltava aidosti mahdollisuus saada yhteiset opinnot mahtumaan omaan luku-

järjestykseensä. Tätä helpotetaan esimerkiksi varaamalla opetusviikosta tietty aika yhteisil-

le opinnoille tai liikkuvuusopinnoille. 

o Opiskelijalla tulee olla mahdollisuus opiskella yksittäisiä kursseja tai suurempia kokonai-

suuksia myös muista akatemioista ja koulutusohjelmista kuin omastaan. 

 Opiskelun päivä- ja viikkorytmi on yhtenäistettävä yliopistotasolla. 

o Opetus ja kurssit pyritään mahdollisuuksien mukaan sijoittamaan päivittäin samoihin ajan-

kohtiin eri akatemioissa ja koulutusohjelmissa. Yhtenäinen päivärytmi mahdollistaa akate-

mioiden välisen liikkuvuuden. 

 Koulutusohjelmien rakenteiden tulee mahdollistaa yksilölliset opintopolut. 

o Tutkintorakenteissa on oltava tilaa opiskella muitakin opintokokonaisuuksia tai sivuaineita 

esimerkiksi toisesta akatemiasta tai yliopistosta. 
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o JOO-opinnot tulee tehdä entistä saavutettavammiksi ja niistä tulee tiedottaa paremmin. 

o Ruotsinkielisten koulutusohjelmien opiskelijoilla tulee olla oikeus saada opetusta ruotsiksi ja 

englanninkielisten koulutusohjelmien opiskelijoilla englanniksi. 

o Kansainvälisillä tutkinto-opiskelijoilla, joilta ei ole hakuvaiheessa edellytetty suomen tai 

ruotsin kielen taitoa, tulee olla oikeus saada opetusta englanniksi. 

 Tutkintojen lopputöitä, näytteitä tms. tulee voida suorittaa vapaammin esim. eri taiteenlajeja yh-

distellen. 

 Opiskelijoiden omaehtoisia produktioita tulee tukea, ja niiden käyttöön tulee antaa vapaana olevia 

tiloja ilman ylimääräistä byrokratiaa. 

 

3. Taideyliopiston rakenne 

Taideyliopisto koostuu tulevaisuudessakin erillisistä ja itsenäisistä akatemioista, mutta niiden raja-aito-

jen tulee olla mahdollisimman matalat eikä akatemiajako saa muodostua esteeksi uusille avauksille. 

Taideyliopiston rakenteiden tulee olla toimivat ja lokeroimattomat, jotta opiskelu järjestyy kaikille mah-

dollisimman hyvin. Rakenteiden on tuettava myös opiskelijoiden tasa-arvoista kohtelua, ja eri akatemi-

oiden sääntöjä ja toimintatapoja on tältä osin yhtenäistettävä ottaen kuitenkin huomioon koulutusoh-

jelmien erityislaatuisuudet. 

Taideyliopiston koulutustarjonnan laajentamisesta ja tähän liittyvästä yhteistyöstä tulee keskustella mui-

den taidealan tai taiteen tutkimuksen koulutusta tarjoavien korkeakoulujen sekä opetus- ja kulttuuri-

ministeriön kanssa. Pitkällä tähtäimellä Taideyliopistoon tulee pyrkiä tuomaan kokonaan uusia taiteen-

aloja, kuten näyttämölavastus, puvustus, kuvataidekasvatus, elokuvataide ja sirkustaide. 

Konkreettisia toimenpide-ehdotuksia: 

 Mahdollisuutta tehdä uusia avauksia ja löytää uusia yhteistyömahdollisuuksia perinteisten akate-

miarajojen yli tai akatemioiden välissä tulee aktiivisesti vaalia. 

 Tutkintonimikkeitä on tarkasteltava kriittisesti ja huolellisesti, ja niitä voidaan uudistaa tarpeen mukaan. 

o Poikkitaiteellisissa ja tiettyyn taiteenlajiin liittymättömissä koulutuksissa (esim. Arts Mana-

gement) voidaan ottaa käyttöön esimerkiksi Taiteiden maisterin nimike. 

 Mahdollisuutta järjestää kaikkien akatemioiden opiskelijoille yhteistä opetusta tulee selvittää. 

o Opintojen alkuvaiheessa kaikille Taideyliopiston uusille opiskelijoille voidaan järjestää esim. 

yhteinen taidefilosofian tai taidehistorian perusteiden kurssi. 

o Maisterivaiheessa voidaan järjestää esim. akatemioiden välinen ja kaikille maisteriopiskeli-

joille yhteinen kurssi työelämään liittyen. 

 Rakenteiden tulee turvata laajan sivistyneisyyden tavoite ja tutkintorakenteissa tulee olla tilaa va-

paavalintaisille yhteisille opinnoille. Opiskelijaa ei tule rangaista “liiasta” opiskelusta. 

o Yliopistolla ei tule olla tutkintokohtaisia opintopisteylärajoja, vaan vapaavalintaisten opin-

tojen suorittamisen tulee tietyin rajoituksin olla aina mahdollista, jos ne eivät estä opiskeli-

jaa etenemästä opinnoissaan tavoiteaikataulussa. 
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o Luentokursseille tulee voida osallistua aina vapaasti – vastaavasti yksityisopetusta ei tule 

sallia kenellekään enempää kuin tutkintorakenteessa on määrätty. 

o Valinnaisia opintoja (ml. henkilökohtainen opetus) voidaan ryhmitellä ”opintokoreihin” nii-

den kuluttamien resurssien mukaan niin, että opiskelija voi valita kustakin korista määrätyn 

määrän opintoja. 

 

4. Taideyliopiston yhteisö 

Taideyliopisto on lämmin ja turvallinen yhteisö. Meillä on oltava nollatoleranssi epäasialliselle kohtelulle, 

häirinnälle ja sukupuolittuneille ennakkoluuloille. Opiskelijoiden ja henkilökunnan välistä kommunikaati-

ota tulee käydä avoimesti ja reilusti. Hierarkista vallankäyttöä tulee valvoa myös opetus- ja arviointitilan-

teissa, jotta valtarakenteita ei käytetä väärin. Ongelmista ei vaieta, vaan niiden ratkaisemiseksi tehdään 

tehokkaasti kaikki voitava. Taideyliopisto on myös hyvä työnantaja, jossa opettajat ja muu henkilökunta 

tuntevat, että heidän tekemäänsä työtä arvostetaan. 

Konkreettisia toimenpide-ehdotuksia: 

 Yliopiston tulee tarjota tiloja ja mahdollisuuksia yliopistoyhteisön rakentumiseen ja opiskelijoiden 

ja opettajien kohtaamisiin yli akatemiarajojen. 

 Varmistetaan, että opiskelijoiden hyvinvointityöryhmä, häirintäyhdyshenkilöt, työsuojeluvaltuu-

tetut ja tasa-arvovastaavat tuntevat työnsä sisällön ja heidän välillään vallitsee aktiivinen dialogi. 

Heille järjestetään koulutusta tarpeen mukaan. 

 Henkilökunnalle järjestetään pakollista koulutusta opettajan etiikasta ja opiskelijoiden asiallisesta 

kohtelusta. 

 Luodaan aktiivisesti Taideyliopistoon toimintakulttuuri, jossa ei sallita minkäänlaista häirintää ja 

jossa esiin nousseisiin tapauksiin puututaan välittömästi. 

 Tuutoritoimintaan panostetaan ja varmistetaan, että kaikki uudet opiskelijat integroituvat yliopis-

toomme. 

o Uusien opiskelijoiden aloitusperiodin sisältöä pohditaan joka vuosi yhdessä ylioppilaskun-

nan kanssa. 

o Aloitusperiodin kaikille yhteisen osuuden sisältöjen tulee olla aidosti hyödyllisiä ja osallista-

via, jotta uusille opiskelijoille syntyy heti alussa kosketus kaikkien akatemioiden opiskelijoihin. 

  

5. Yliopiston päätöksenteko 

Yliopiston päätöksenteon tulee olla avointa ja seurata johdonmukaisesti yliopiston strategisia linjoja. 

Yliopiston ja opiskelijoiden etua ei tule asettaa vastakkain, vaan ne ovat yhteinen kokonaisuus. Rekry-

toinneissa on kuultava opiskelijoiden ääntä ja niistä tulee viestiä läpinäkyvästi. Opetuksen laatua kehi-

tetään jatkuvasti toimivien ja tehokkaiden arviointimekanismien avulla. 
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Opiskelijaedustuksen tulee näkyä myös valmistelevissa työryhmissä, ja opiskelijaedustajia on aina koh-

deltava tasavertaisina työryhmän jäseninä. Valtaa ei saa huomaamatta siirtää pois demokraattisilta 

elimiltä, vaan niin keskustelut kuin päätöksetkin on tehtävä kolmikantaisissa elimissä, joissa myös opis-

kelijat ovat edustettuina. Yliopiston päätöksenteko tulee pyrkiä pitämään tehokkaana, mutta ei koskaan 

avoimuuden ja demokraattisuuden kustannuksella. 

Konkreettisia toimenpide-ehdotuksia: 

 Uusia työryhmiä suunniteltaessa opiskelijaedustus on aina otettava huomioon, ja opiskelijaedusta-

jat on nimitettävä ylioppilaskunnan toimesta. 

 Opiskelijaedustajien nimeämispyynnöt tulee lähettää ylioppilaskuntaan aina hyvissä ajoin, pitäen 

mielessä että kyse on lakisääteisestä julkisoikeudellisesta tehtävästä, joka vaatii avoimen proses-

sin ja riittävän pitkän hakuajan. 

 Yliopiston ja akatemioiden hallintoelimissä ja työryhmissä tulee pyrkiä mielekkääseen kokonaisuu-

teen, jossa kaikilla toimielimillä on oma selkeä roolinsa eikä niiden välillä esiinny päällekkäisyyksiä. 

 

6. Kansainväliset mahdollisuudet 

Taideyliopisto tarjoaa useilla edustamillaan aloilla Suomen ylintä koulutusta, ja monopoliasemasta johtu-

en vertailukohtia on etsittävä maailmanlaajuisesti. Kansainvälisyys on opinnoissa yhä tärkeämpää mo-

nen opiskelijan tähdätessä kansainväliseen uraan, ja kursseja suunniteltaessa tulee ottaa huomioon kan-

sainvälisyyden tuomat mahdollisuudet. 

Kansainvälisten opiskelijoiden integroituminen ei saa kaatua kielimuuriin, ja kaiken opiskelijoiden tarvit-

seman tiedon on oltava saatavilla myös englanniksi ilman, että sitä tarvitsee erikseen pyytää. Kansain-

välisyys ei kuitenkaan tarkoita vain englannin puhumista, vaan aitoa kontaktia eri maista ja kulttuureista 

tulevien ihmisten kesken. Taiteen kieli on universaali, ja yhteisö tukee jokaista opiskelijaa. 

Konkreettisia toimenpide-ehdotuksia: 

 Kansainvälistä yhteistyötä ja kansainvälisiä opintomahdollisuuksia tulee lisätä. 

o Sekä lyhyt- että pidempiaikaisia vaihto-opiskelumahdollisuuksia tulee kehittää ja niistä on 

viestittävä opiskelijoille entistä paremmin. Vaihtoon tulee myös kannustaa henkilökunnan 

puolesta. 

 Kieliopintojen saatavuutta esim. JOO-opintoina on helpotettava ja niistä tulee viestiä opiskelijoille 

paremmin. 

 Kansainvälisille opiskelijoille tulee antaa mahdollisuus opiskella samoilla kursseilla muiden kanssa. 

Myös suomenkieliset opiskelijat oppivat näin toimimaan kansainvälisessä yhteisössä. 

 Kansainvälisillä opiskelijoilla tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet toimia opiskelijaedustajana 

yliopiston hallintoelimissä, mikä edellyttää mm. kokousasiakirjojen kääntämistä englanniksi aina 

tarvittaessa. 
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7. Työelämä ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus 

Yliopisto on sivistävä laitos, jonka tarkoituksena on kouluttaa opiskelija osaksi yhteiskuntaa. Tähän kuu-

luu olennaisesti siirtyminen työelämään tutkinnon valmistuttua tai valmistumisen lähestyessä. Eri kou-

lutusohjelmien työelämäopintojen tulee tarjota opiskelijoille eväät toimia tämän päivän muuttuvassa 

työelämässä monissa eri rooleissa, mikä tarkoittaa paljon muutakin kuin pelkkiä yrittäjyysopintoja. Työ-

elämänäkymät tulee huomioida jokaisen opinnoissa, mutta sisällön tulee olla räätälöity koulutusohjel-

mien tarpeiden mukaan. 

Myös Taideyliopisto on osa suomalaista yhteiskuntaa, ja monialaisena taideinstituutiona sillä on sekä mah-

dollisuus että suorastaan velvollisuus toimia aktiivisena taiteen ja taidekoulutuksen puolestapuhujana. 

Osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun taiteen asemasta yliopisto myös toimii hyvänä esimerkki-

nä opiskelijoilleen ja toteuttaa näin lakisääteistä tehtäväänsä kasvattaa opiskelijoita aktiivisiksi kansalaisiksi. 

Konkreettisia toimenpide-ehdotuksia: 

 Työharjoittelun mahdollisuuksia on tarkasteltava avoimesti. 

o Opiskelijalla on halutessaan oltava mahdollisuus työharjoitteluun tutkintonsa osana niin, et-

tä kestosta riippuen se muodostaa sovitun opintokokonaisuuden. 

o Opiskelijan on voitava vapaasti hakea itselleen sopivaa harjoittelupaikkaa. 

 Työelämäopintoja on uudistettava ja kehitettävä vastaamaan entistä paremmin nykyistä työelä-

mää, ja niiden tulee tarjota opiskelijoille laajasti erilaisia työelämässä tarvittavia valmiuksia. 

 Yliopiston johdon tulee omaksua rooli yhteiskunnallisena keskustelijana ja ottaa aktiivisesti kantaa 

erityisesti taiteen ja taidekoulutuksen puolesta. 

 

Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 1/2018 (12.3.2018). 

 


