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1 Selvityksen tavoitteet  

UNIFI ry:n hallitus päätti kokouksessaan 19.2.2016, että Aalto-yliopiston, Lapin yliopiston ja 
Taideyliopiston yhdessä valmistelemaa taidealojen rakenteellisen kehittämisen selvitystä 
täydennetään. Erillisessä lisäselvityksessä haluttiin kartoittaa taidealojen työnjako, 
kehittämismahdollisuudet, mahdolliset päällekkäisyydet ja epätarkoituksenmukaiset rakenteet 
kaikissa Suomen yliopistoissa.  
 
Selvitystyön lähtökohdaksi määriteltiin kansainvälistyvän yhteiskunnan muuttuvat ja laajentuvat 
osaamis- ja tietotarpeet. Tavoitteena on parantaa alojen koulutuksen ja tutkimuksen laatua sekä 
luoda edellytyksiä yliopistojen profiloitumiseen. 
 
Tavoitteeksi asetettiin myös, että alojen koulutusta ja tutkimusta tulee tarkastella 
ennakkoluulottomasti ja että sen pohjalta tulee tehdä ehdotuksia riittävän vahvojen kokonaisuuksien 
luomiseksi. Tavoitteena on tehdä ehdotuksia yliopistoille jatkoselvitettäväksi. Yliopistot päättävät itse, 
haluavatko tarttua johonkin ehdotukseen ja vastaavat itse jatkoselvityksistä ja työskentelytavoista.  
 
Olennaisimmat kysymykset taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisen kannalta ovat: 

- miten vähenevät resurssit voidaan jakaa paremmin ja muodostaa kansainvälisesti kilpailukykyisempiä 

ja opiskelijoille laajempia opintopolkuja sekä laadukasta ohjausta tarjoavia yksiköitä? 

- millainen oppiainevalikoima aloilla tarvitaan yksittäisissä yliopistoissa ja valtakunnallisesti?  

 
Unifin hallitus kutsui selvityshenkilöksi Taideyliopiston vararehtori Paula Tuovisen.  
 
Selvityksen yhteyshenkilöinä ovat toimineet: Aalto-yliopisto vararehtori Anna Valtonen; Helsingin 
yliopisto vararehtori Anna Mauranen; Jyväskylän yliopisto vararehtori Helena Rasku-Puttonen, Lapin 
yliopisto taiteiden tiedekunnan dekaani Timo Jokela, Oulun yliopisto vararehtori Helka-Liisa Hentilä; 
Taideyliopisto rehtori Jari Perkiömäki, Tampereen yliopisto johtaja Heikki Hellman; Turun 
yliopisto vararehtori Riitta Pyykkö; Åbo Akademi vararehtori Christina Nygård-Landgärds; Itä-Suomen 
yliopisto professori Helmi Järviluoma-Mäkelä. 
 

2 Selvityksen taustaa  

Suomen yliopistojen rakenteellisesta kehittämisestä on keskusteltu vuosikausia. 2010 
yliopistouudistuksen jälkeen perustettu Unifi ry on teettänyt lukuisia eri tieteenaloja koskevia 
rakenteellisen kehittämisen selvityksiä. Suomessa on väestöön nähden paljon yliopistoja, joissa toimii 
monia pieniä oppiaineita niukilla, niukentuvilla tai ei ainakaan kasvavilla resursseilla. Siksi Unifin 
selvitysten tavoitteena on ollut visioida yliopistojen välistä työnjakoa ja hahmotella nykyistä 
vahvempia yksikköjä, jotka voisivat tarjota entistäkin laadukkaamman ja kansainvälisesti 
houkuttelevan koulutus- ja tutkimusympäristön.  
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Virallista määritelmää ”taidealojen koulutukselle ja tutkimukselle” ei ole. Selvityksen taustalla on ollut 
tarve kartoittaa, millaiseksi taiteiden tutkimuksen, taidekasvatuksen ja taiteilijakoulutuksen alat eli 
taidealat laajasti ymmärrettynä ovat kehittyneet vuosien varrella suomalaisissa yliopistoissa.  
 
Laajasti määritellen taidealojen koulutusta ja tutkimusta on 10:ssä, arkkitehtuuri mukaan lukien 
11:ssä yliopistossa ja suunnilleen yhtä monella paikkakunnalla. Yliopistojen lisäksi taidealoilla on 
koulutusta 10:ssä ammattikorkeakoulussa. Vaikka ammattikorkeakoulut eivät suoraan kuulu tähän 
selvitykseen, niissä tapahtuva rakenteellinen kehittäminen, rahoitusleikkaukset ja duaalimallin 
haasteet vaikuttavat yliopistojen taidealoihin ja sivuavat väistämättä tätäkin selvitystä.  

 

3 Toteutustapa 

Olen valinnut selvityksen toteutustavaksi pääasiassa vapaamuotoiset haastattelut, sillä kokonaiskuvaa 
alojen kehittymisestä on haasteellista saada uudistuvilta nettisivuilta tai oppiaineluetteloiden tai 
titteleiden avulla. Olen koonnut tiedot ensisijaisesti vierailemalla yliopistoissa ja keskustelemalla 
professoreiden, dekaanien ja vararehtoreiden kanssa, yhteensä noin 80 henkilön kanssa, sekä 
tutustumalla myös muuhun kirjalliseen materiaaliin. Selvitykseni ei voi kuitenkaan olla syväluotaava 
alueen laajuus ja eri tieteenalojen rajapintojen moninaisuus sekä yliopistojen muutosprosessit 
huomioon ottaen.  
 
Pyrin selvityksessäni kartoittamaan suomalaisen taidealojen koulutus- ja tutkimuskentän 
mahdollisimman tiiviisti. Lähtökohtana on ollut kuvata, mitä taidealojen oppiaineita/koulutusohjelmia 
eri yliopistoissa on. Opetus/tutkimushenkilöstön määrällä kuvaan tutkimusympäristön vahvuutta. 
Selvitykseni on tehty ajatellen erityisesti yliopistojen johtoa.   
Keskityn joihinkin ehdotuksiin jatkoselvitettäväksi. Ehdotuksissani on myös vaihtoehtoisia 
etenemismalleja. En ole voinut tavata kaikkia alojen asiantuntijoita ehdotusteni rajapinnoilta. Siksi 
ehdotukseni vaativatkin luonnollisesti lisäselvityksiä. Tavoitteenani on ollut löytää ehdotuksia, joilla 
voitaisiin ohjata kehitystä siten, että pahin skenaario, jossa taidealat kurjistuisivat kaikkialla 
“juustohöylättynä” - kokonaisuutta katsomatta - ei toteutuisi.  
Näen tehtäväni tärkeänä. Miten voisimme vahvistaa taiteiden koulutusta ja tutkimusta Suomessa ja 
luoda riittävän vahvoja ja profiloituneita, yhteistyötä tekeviä keskittymiä, jotka olisivat myös 
kansainvälisesti kilpailukykyisempiä sekä opiskelijoita houkuttelevia yksiköitä? On muistettava, että 
tulevat opiskelijapolvet koti- ja ulkomailla yhä enenevässä määrin valitsevat opinahjonsa 
kansainväliseltä tarjottimelta yliopistoja vertaillen.  Kuten ”Suomi osaamisen kasvu-uralle -Ehdotus 
tutkintotavoitteista 2020-luvulle”-selvityksessä esitetään, koulutuksen sisältöjen kehittämisessä tulee 
tehdä ennakkoluulottomia kokeiluja eri koulutusalat ja -asteet ylittävien joustavien opintopolkujen 
kehittämiseksi. Opiskelijan on voitava perusosaamisen lisäksi räätälöidä ja suunnata opintojaan 
nykyistä enemmän oman näkemyksensä, kiinnostuksensa tai lahjakkuutensa mukaisesti. 
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4 Toimintaympäristön muutos 

Taiteiden koulutus- ja tutkimus on jakautunut lähes kaikkiin yliopistoihin (11/14) ja jakautunut niissä 
erilaisiin yksiköihin kuten humanistiseen tiedekuntaan, teknilliseen tiedekuntaan, filosofiseen 
tiedekuntaan, taiteiden tiedekuntaan, kasvatustieteen tiedekuntaan, kielitieteen ja kielten osaksi, 
viestinnän ja mediatutkimuksen osaksi sekä taiteen koulutusyliopistojen osaksi. Nykytilanne on 
kehittynyt yliopistojen ”kasvukauden” aikana etenkin 1980-luvulta lähtien 2000-luvun alkuun ja on 
monelta osin aikakauden ohjattua kehitystä. 
 
Samalla taidealojen koulutus- ja tutkimuskenttä on kehittynyt omalakisesti vuosikymmenten aikana 
kussakin yliopistossa ja omassa yksikössään. Oppiainevalikoima on muodostunut ”virastoajan” 
oppituolien ja tutkijayhteisön oman suuntautumisen pohjalta mutta yliopistot ovat harvemmin 
strategisesti linjanneet taiteen tutkimuksen ja sen oppiaineiden työnjakoa ja profiilia muut yliopistot 
huomioon ottaen.  
 
Taidealojen koulutusta ja tutkimusta voidaan pitää - jos ei ”orkidea-alana” niin kuitenkin pienenä ja 
harvoin strategisena alueena yliopistojen toiminnassa. Poikkeuksen tekevät Aalto-yliopisto, Lapin 
yliopisto ja Taideyliopisto, joiden strategiassa ja profiilissa taiteella ja taiteiden tutkimuksella on suuri 
merkitys.  
 
Yleensä yhdellä taiteen tutkimuksen oppiaineella on yksi professori tai korkeintaan kaksi tai aine on 
pelkästään lehtorivetoinen sivuaine. Tämä tarkoittaa sitä, että yliopiston ”yhden professorin” aloille 
on ollut haastavaa luoda vahvoja tutkimusympäristöjä ja että satoja ohjattavia opiskelijoita on ollut 
vetämässä hyvin pieni joukko opettajia. 
 
Oppiaineiden välistä kansallista yhteistyötä on tehty kuitenkin jatkuvasti seminaareissa ja hankkeissa 
sekä tutkijakouluissa. Kontaktit ovat perustuneet usein henkilökohtaisiin suhteisiin. Aiemmat ns. 
tutkijakoulut ovat olleet hedelmällisin rakenteellisempi yhteistyön muoto siksi, että opiskelijat saivat 
laajemman ohjaajapoolin käyttöönsä. Myös tieteelliset seurat ovat olleet kansallisen ja kansainvälisen 
yhteistyön tärkeä resurssi. 
 
Yleishavaintona voi sanoa, että taiteen tutkimus on selvästi ollut muutostilassa jo pitkään siten, että 
aiemmat oppituolien nimikkeet eivät välttämättä aina täysin kuvaa sitä, mitä ko. professorit tutkivat. 
Toisin sanoen tutkimusalat ovat laajentuneet ja integroituneet monitieteisesti ja hahmottuvat esim. 
kulttuurin- tai mediatutkimuksen alle. Tämä tarkoittaa sitä, että tietyn alan ”oppituoli” on voinut 
laajentua tai liudentua tieteenalan ja/tai yksikön kehittyessä.   
 
Nykytilanteessa näkyy myös se, että kaikki yliopistot ovat tällä hetkellä voimakkaassa muutostilassa 
mm. kansallisen ja Euroopan unionin ohjauksen sekä lisääntyneen kilpailun ja maapalloistumisen 
myötä. Käytännössä kaikissa yliopistoissa on meneillään vaihe, jossa taidealoja muiden mukana 
linjataan uudelleen. Rakenteita selkiytetään ja lähes kaikkialla pyritään luomaan laajempia tutkinto-
ohjelmia ja opiskelijalle siten monialaisempia, laadukkaampia ja yksilöllisempiä oppimispolkuja. 
Jatkossa taiteiden tutkimustakin muuttaa se, että yliopistot linjaavat professuurien tehtävänaloja 
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entistä tehokkaammin strategiseen suuntaan, mm. urapolkujärjestelmillään sekä profiloimalla 
alojaan.  
 
Viime vuosina on ollut nähtävissä myös sellaista taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen 
toimintaympäristön kehitystä, jonka takia ei ole perusteltua nähdä taiteen humanistis-
käyttäytymistieteellistä koulutusta/tutkimusta ja taideyliopistoissa tehtävää koulutusta/tutkimusta 
siilomaisina, toisistaan kokonaan erillisinä oppialoina. 
Ns. taiteellinen tutkimus ja taiteen/median praktiikasta ponnistava, practice based, tutkimus on 
kehittynyt pääasiassa aiemmissa taideyliopistoiksi määritellyissä koulutusyliopistoissa mutta myös 
taiteiden, median ja taidekasvatuksen tutkimus on kehittynyt niissä merkittävästi. Alojen 
tohtorikoulutus antaa valmiuksia teoreettisen, käytännöllisen ja taiteellisen ajattelun yhdistämiseen. 
Taiteellista tutkimusta ja uudenlaisia tiedon tuottamisen tapoja on kehitetty Suomessa 1990-luvulta 
alkaen. Suomi onkin alan kansainvälisiä edelläkävijöitä. Taiteellisen tutkimuksen käsitteen alla on 
tohtorikoulutusta ja post doc tutkimusta lukuisissa yliopistossa eri puolilla maailmaa. Käsite kuuluu 
myös mm. Suomen Akatemian tuntemaan käsitteistöön. Alan eurooppalaisesta verkostosta tietoa 
löytyy esim. täältä: http://www.sharenetwork.eu/    
 
Myös suomalaisissa tiedeyliopistoissa hyödynnetään jonkin verran taiteellisia menetelmiä. 
Taiteellisella tutkimuksella on metodologista annettavaa ihmistieteille, joissa jo nykyään käytetään 
esim. narratiivisia, visuaalisia ja performatiivisia menetelmiä. Nämä menetelmät ovat kuitenkin 
syntyneet taiteen praktiikasta. Taiteellisella tutkimuksella ja taiteen tutkimuksella voisi olla 
annettavaa toisilleen laajemman ja paremman yliopistojen välisen dialogin myötä sekä sitä kautta 
tieteelle ja taiteelle yleensä.  
 
Taiteilijakoulutus on myös kehittynyt ja muuntunut viimeisten vuosikymmenten aikana. 
Taiteilijakoulutuksessa on syntynyt tarpeita opintopolkuihin, jotka valmentaisivat aiempaa 
vahvemmin tutkijanuralle. Samaan aikaan humanistinen taiteen tutkimus tiedeyliopistoissa on 
kehittynyt ja hyödyntää osallistavia ja myös taiteellisia menetelmiä.  Taiteen tutkimus hahmotetaan 
aiempaa enemmän laajempina oppiainekokonaisuuksina, paitsi alojen sisäisen kehityksen takia niin 
myös siksi, että taiteen tutkimus on monessa yliopistossa entistäkin tukalammassa tilanteessa 
resurssien niukentumisen takia.  
 
Taide- ja kulttuurialoilta valmistuneet osaajat työllistyvät pääasiassa taide-, kulttuuri- ja 
koulutussektorille Suomessa ja jonkin verran ulkomaille.  ”Suomi osaamisen kasvu-uralle -Ehdotus 
tutkintotavoitteista 2020-luvulle”-selvityksen mukaan kulttuuri- ja taidealan osaajia ja osaamista 
tarvitaan tulevaisuudessa kuitenkin laajemmilla toimialoilla kuin nykyään. Taidealojen koulutetuille on 
mahdollisuuksia työelämässä nykyistä enemmän, sillä muun muassa visualisoinnin, muotoilun ja 
esteettisten tekijöiden merkitys kasvaa.  
Esimerkiksi Aalto-yliopiston lähtökohtana on taiteen, tieteen, tekniikan ja talouden yhdistäminen, 
mikä merkitsee taiteen ja luovan osaamisen laajentamista yhteiskunnan, elinkeinoelämän ja 
vientiteollisuuden eri sektoreille. Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta mutta 
myös muista taideyliopistoista valmistuneita työllistyy yhä useammin yksityiselle sektorille tai 
yrittäjiksi. Merkittävä osa valmistuneista sijoittuu myös kansainvälisesti kiinnostaviin ja vaikuttaviin 

http://www.sharenetwork.eu/
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tehtäviin kuten kansainvälisiin muotitaloihin, huippuorkestereihin tai kansainväliselle freelance 
kentälle. 
Tulevaisuutta ovat myös eri aloja yhdistävä osaaminen ja niistä syntyvät uudet ammattikuvat. Monilla 
kulttuurialoilla on nähtävissä tarve taloudellisen, tuottamis- ja johtamisosaamisen lisäämiseen tai 
erilaisten välittäjäammattikuvien kehittämiseen. Tulevaisuuden työelämässä tarvitaan siis aiempaa 
enemmän monialaista ja alat ylittäviä osaamisyhdistelmiä. Humanistien kuten taiteilijoidenkin 
osaamista tulisikin jatkossa hyödyntää laajemmin yhteiskunnan eri alueilla. 
 
Yllämainitun selvityksen mukaan kulttuuri- ja taidealojen koulutuksen vetovoimaisuuden vuoksi 
koulutustarjonta koko koulutussektorilla lisääntyi 2000-luvulla voimakkaasti, minkä seurauksena myös 
alalla työskentelevät henkilöt ovat tällä hetkellä nuoria. Kulttuurialan koulutusmäärät ovat nykyisin 
suuremmat kuin mitä ennakoitu työvoima- ja koulutustarve osoittavat. Aloittajatarpeen ennakoidaan 
olevan selvästi pienempi kuin alalla viime vuosina aloittaneiden määrän. Myös kulttuurin ja taiteen 
tutkimuksen yliopistokoulutuksessa aloittajatarve on selvästi nykyistä aloittajamäärää alhaisempi 
selvityksen mukaan. Vuonna 2014 maisterintutkinnon suorittaneilla työttömyyttä on vuosi tutkinnon 
suorittamisen jälkeen keskimääräistä enemmän juuri taidealoilla sekä kulttuurin ja taiteiden 
tutkimuksen aloilla. (lähde: Vipunen). Taidealojen osaajille on näköpiirissä työtä, mutta työllistyminen 
edellyttää sitä, että osaaminen on keskimäärin aiempaa monialaisempaa ja kansainvälisempää.  
 
Taide- ja kulttuurialan koulutusalan opiskelijoille erityistä on myös se, että heillä saattaa olla useita 
alan opiskelupaikkoja yhtä aikaa tai useita saman alan tutkintoja. Alalla on myös aistinvaraisesti 
ennakoitavissa muutosta siihen suuntaan, että nuoret hakeutuvat jatkossa entistä enemmän 
opiskelemaan ulkomaille.  
 
Yleisen taloustilanteen vuoksi myös kulttuuri- ja taidealojen kentän rahoitus näyttää kiristyvän 
jatkossa. Tarpeita on enemmän mutta jaettava raha ei kasva. Kulttuurin ja taiteen 
rahoitusjärjestelmät ovat uudistumassa ja myös rakenteet todennäköisesti muuttuvat kunta-, sote- ja 
muiden rakenteellisten uudistusten mukana. Todennäköistä onkin, että nuoret etsivät 
tulevaisuudessa myös enemmän töitä ulkomailta.  
 
Yliopistojen on OKM tulossopimuksen 2017-2020 mukaan otettava toiminnassaan ennakoivasti 
huomioon toimintaympäristön muutokset, mm. kansainvälistyminen ja väestökehitys. Alan 
kehittämisen lisäksi taidealoilla olisikin todennäköisesti syytä vähentää hallitusti jonkin verran 
aloituspaikkoja, jotta rahoitusta voitaisiin kohdentaa enemmän opetuksen laatuun per opiskelija. 
Jokainen korkeakoulu (myös AMK:t) voisi tarkastella taidealojen mitoitusta aiempaa tarkemmin 
spesifin toimintaympäristönsä muutosten ja tarpeiden kautta. Samalla yksilöllisten opintopolkujen 
mahdollisuutta tulisi tukea. Mikäli aloituspaikkoja vähennettäisiin hieman, taidealojen rahoitusta ei 
tulisi niukentaa. 
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5 Nykytila yliopistoissa  

Aalto-yliopisto 
 
Aalto-yliopiston missio on kuvattu yliopiston strategiassa 2017 – 2020 seuraavasti: ”Tulevaisuuden 
tekijät: Tiede ja taide yhdessä tekniikan ja talouden kanssa. Rakennamme kestävää kilpailuetua alat 
ylittävällä yhteistyöllä monimuotoisten haasteiden tunnistamiseksi ja ratkaisemiseksi sekä 
kaukokatseisten tulevaisuuden asiantuntijoiden kouluttamiseksi.” Yliopiston strategiassa taide ja 
luovuus ovat tutkimuksen ja opetuksen rinnalla tasavertaisessa asemassa.  
 
Aalto-yliopistossa taidealojen koulutus ja tutkimus on keskitetty Taiteiden ja suunnittelun 
korkeakouluun (= Aalto Arts). Aalto Arts on taide-, muotoilu- ja arkkitehtuurikoulu, jossa yhtenä 
perinteisenä tiedon tuottamisen traditiona on taiteen- muotoilun- ja arkkitehtuurin tekeminen. Aalto 
Artsissa tutkitaan esimerkiksi uutta mediaa luomalla uusia uuden median muotoja ja kirjoittamalla 
niistä.  
 
Merkittäviä taiteen koulutusalueita muotoilun ja median lisäksi Aallossa ovat elokuvataide (+lavastus 
ja puvustus), visuaalisen taiteen alueet sekä kuvataidekasvatus. Yliopiston tavoitteena on viedä Aalto 
Artsin taidekasvatusosaamista koko yliopiston opetusta hyödyttämään. Taidealat pyrkivät 
kehittymään ja integroitumaan juuri Aallon monitieteisessä kontekstissa.  
 
Aalto Artsin koulutustarjonta on arkkitehtuurin, muotoilun, kuvataidekasvatuksen, kuvataiteen, 
elokuvataiteen (+lavastuksen ja puvustuksen) sekä uuden median alueella. Aalto Arts on tehnyt vuosia 
yhteistyötä erityisesti elokuvan, lavastuksen ja puvustuksen sekä taidekasvatuksen alueilla aiempien 
taideyliopistojen ja nyt Taideyliopiston kanssa, samoin Helsingin yliopiston kanssa.  
 
Alla on lueteltuna Aalto Artsin oppiaineet hakukohteittain: 
 
Kandidaattitason hakukohteet 
 

 Dokumentaarinen elokuva  

 Elokuva- ja tv-käsikirjoitus  

 Elokuva- ja tv-lavastus  

 Elokuva- ja tv-tuotanto  

 Elokuvaleikkaus  

 Elokuvaohjaus  

 Elokuvaus  

 Elokuvaäänitys ja -äänisuunnittelu  

 Esittävien taiteiden lavastus  

 Kuvataidekasvatus  

 Muoti  

 Muotoilu  

http://www.aalto.fi/fi/studies/education/programme/dokumentaarinen_elokuva/
http://www.aalto.fi/fi/studies/education/programme/elokuva_tv_kasikirjoitus/
http://www.aalto.fi/fi/studies/education/programme/elokuva_tv_lavastus/
http://www.aalto.fi/fi/studies/education/programme/elokuva_tv_tuotanto/
http://www.aalto.fi/fi/studies/education/programme/elokuvaleikkaus/
http://www.aalto.fi/fi/studies/education/programme/elokuvaohjaus/
http://www.aalto.fi/fi/studies/education/programme/elokuvaus/
http://www.aalto.fi/fi/studies/education/programme/elokuvaaanitys_aanisuunnittelu/
http://www.aalto.fi/fi/studies/education/programme/nayttamolavastus/
http://www.aalto.fi/fi/studies/education/programme/kuvataidekasvatus/
http://www.aalto.fi/fi/studies/education/programme/muoti/
http://www.aalto.fi/fi/studies/education/programme/muotoilu/
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 Pukusuunnittelu  

 Sisustusarkkitehtuuri  

 Visuaalisen viestinnän muotoilu  

Maisteritason hakukohteet 
 

 Collaborative and Industrial Design  

 Creative Sustainability - Master of Arts  

 Elokuvataide - Dokumentaarinen elokuva  

 Elokuvataide - Elokuva- ja tv-käsikirjoitus  

 Elokuvataide - Elokuva- ja tv-tuotanto  

 Elokuvataide - Elokuvaleikkaus  

 Elokuvataide - Elokuvaohjaus  

 Elokuvataide - Elokuvaus  

 Elokuvataide - Elokuvaäänitys ja -äänisuunnittelu  

 Fashion, Clothing and Textile Design  

 International Design Business Management - Master of Arts  

 Kuvataidekasvatus, muuntokoulutus  

 Lavastustaide - Elokuva- ja tv-lavastus  

 Lavastustaide - Esittävien taiteiden lavastus  

 Lavastustaide - Pukusuunnittelu  

 New Media - Game Design and Production  

 New Media - New Media Design and Production  

 New Media - Sound in New Media  

 Nordic Visual Studies and Art Education (NoVA)  

 Product and Spatial Design  

 Valokuvataide  

 Visual Communication Design  

 Visual Culture and Contemporary Art - Curating, Managing and Mediating Art (CuMMA)  

 Visual Culture and Contemporary Art - Visual Culture and Contemporary Art (ViCCA)  

                                                                                                                                                                                         
Helsingin yliopisto  
 
Helsingin yliopiston tavoitteena on olla luova, kansainvälinen oppimisen ja huippututkimuksen 
ympäristö, jossa opiskelija on keskiössä ja resurssit hyödynnetty niin, että ne mahdollistavat 
uusiutumisen. Helsingin yliopiston strategiset tutkimusalueet vuosille 2017–2020 ovat elämäntieteet, 
ihmismieli muuttuvassa maailmassa sekä aineen rakenne ja materiaalit.  
Taiteiden tutkimus on keskitetty humanistiseen tiedekuntaan, jossa toimii filosofian, historian, 
kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos. Opintojen rakenteet ovat muutoksessa. Nykyiset pääaineet 

http://www.aalto.fi/fi/studies/education/programme/pukusuunnittelu/
http://www.aalto.fi/fi/studies/education/programme/sisustusarkkitehtuuri/
http://www.aalto.fi/fi/studies/education/programme/visuaalisen_viestinnan_muotoilu/
http://www.aalto.fi/fi/studies/education/programme/collaborative_industrial_design_master/
http://www.aalto.fi/fi/studies/education/programme/creative_sustainability_arts_master/
http://www.aalto.fi/fi/studies/education/programme/dokumentaarinen_elokuva_master/
http://www.aalto.fi/fi/studies/education/programme/elokuva_tv_kasikirjoitus_master/
http://www.aalto.fi/fi/studies/education/programme/elokuva_tv_tuotanto_master/
http://www.aalto.fi/fi/studies/education/programme/elokuvaleikkaus_master/
http://www.aalto.fi/fi/studies/education/programme/elokuvaohjaus_master/
http://www.aalto.fi/fi/studies/education/programme/elokuvaus_master/
http://www.aalto.fi/fi/studies/education/programme/elokuvaaanitys_aanisuunnittelu_master/
http://www.aalto.fi/fi/studies/education/programme/fashion_collection_design_master/
http://www.aalto.fi/fi/studies/education/programme/international_design_business_management_arts_master/
http://www.aalto.fi/fi/studies/education/programme/kuvataidekasvatus_erillishaku_master/
http://www.aalto.fi/fi/studies/education/programme/elokuva_tv_lavastus_master/
http://www.aalto.fi/fi/studies/education/programme/nayttamolavastus_master/
http://www.aalto.fi/fi/studies/education/programme/lavastustaide_pukusuunnittelu_master/
http://www.aalto.fi/fi/studies/education/programme/game_design_production_arts_master/
http://www.aalto.fi/fi/studies/education/programme/new_media_design_production_master/
http://www.aalto.fi/fi/studies/education/programme/sound_in_new_media_master/
http://www.aalto.fi/fi/studies/education/programme/nordic_visual_studies_art_education_master/
http://www.aalto.fi/fi/studies/education/programme/product_spatial_design_master/
http://www.aalto.fi/fi/studies/education/programme/valokuvataide_master/
http://www.aalto.fi/fi/studies/education/programme/visual_communication_design_master/
http://www.aalto.fi/fi/studies/education/programme/curating_managing_mediating_art_master/
http://www.aalto.fi/fi/studies/education/programme/visual_culture_contemporary_art_master/
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musiikkitiede, teatteritiede, estetiikka, yleinen kirjallisuustiede ja sivuaine elokuva- ja tv-tutkimus ovat 
muodostamassa yhden taiteiden tutkimuksen kandidaattiohjelman. Uudistus astuu voimaan vuonna 
2017. Missään muualla Suomessa ei ole vastaavalla tavalla nimettyä taiteisiin keskittyvää ohjelmaa, 
vaikkakin muuten samankaltaisia laajempia kokonaisuuksia ollaan luomassa muissakin yliopistoissa. 
Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman perustaminen on erinomainen uudistus opiskelijan kannalta. 
Ohjelma tuo kerralla opiskelijoiden ulottuville laajemman ja vahvemman taiteiden tutkimuksen 
kokonaisuuden ja opettajien/tutkijoiden kriittisen massan. Opiskelija saa laajemman kuvan taiteiden 
alueista, tutkimuksen lähtökohdista ja perinteistä ja voi etsiä omaa kiinnostuksen aluetta. Opiskelija 
voi saada ohjausta useammalta opettajalta. Opiskelija voi myös tohtoroitua haluamaltaan alueelta. 
Ohjelmaan otetaan vuosittain noin 35 opiskelijaa. 
 
Taidehistoria on sen sijaan siirtymässä osaksi kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmaa. Taidehistoria 
on historiallisesti painottunut oppiaine, joka on dialogissa paitsi historian niin muiden kulttuuristen 
ulottuvuuksien kanssa. Keskiössä on visuaalisen aineiston ja materiaalisen kulttuurin tuntemus, joka 
tarvitsee tuekseen kieliä, antiikin tutkimusta ja vahvaa vanhempien aikojen tutkimusta. Taidehistoria 
tutkii taidetta kulttuurisina käytäntöinä, painottuen usein aikakausiin, jolloin taide länsimaisena 
käsitteenä kuten me sen nyt tunnemme, ei ollut vielä käytössä.  
 
Taiteiden tutkimuksen kandiohjelma 2017 
 
Musiikkitiede, 1-2 professoria (etnomusikologia, +?), 2 lehtoria  
Helsingin yliopiston musiikkitieteen oppiaine on Suomen vanhin musiikin tutkimuksen ala.  
Musiikkitiede HY:ssä on musiikin ja musiikinharjoituksen systemaattista, historiallista ja kulttuurista 
tutkimusta. 
 
Teatteritiede, 1 professori, 1 lehtori (teatterihistoria, tanssinhistoria) 
Teatteritiede tarkastelee näyttämötaidetta ja esittämisen muotoja, näytelmäkirjallisuutta sekä 
teatteria osana yhteiskuntaa. Opinnoissa perehdytään taidemuodon eri osatekijöihin, mm. ohjauksen, 
näyttelijäntyön, lavastuksen ja draaman ominaispiirteisiin ja historiaan sekä teoriaan ja 
tutkimusmenetelmiin. Painopiste on näyttämötaiteissa, joihin teatterin lisäksi kuuluvat tanssi ja 
musiikkiteatteri.  
 
Estetiikka, 1 professori, 1 lehtori  
Tutkimuskohteita ovat taiteeseen ja kauneuteen liittyvät filosofiset kysymykset. Viime aikoina myös 
erilaiset ympäristön ja arkielämän ilmiöt samoin kuin kysymykset modernia maailmaa luonnehtivista 
havaitsemisen ja kokemisen tavoista ovat nousseet tärkeiksi aiheiksi perinteisempien taidetta 
koskevien tarkastelujen rinnalle.  
 
Yleinen kirjallisuustiede, 2 professoria, 2 lehtoria 
Yleinen kirjallisuustiede on teoreettisesti ja metodisesti perusteltua kirjallisuudentutkimusta. 
Oppiaineessa keskitytään kirjallisuuden sekä sen tutkimuksen ja kritiikin filosofisiin perusteisiin, 
teorioihin ja metodeihin. Käsiteltävää kirjallisuutta ei rajata historiallisesti, alueellisesti, kielellisesti tai 
lajiperustein. Perinteisesti yleisen kirjallisuustieteen pääkohde on ollut suurten länsimaisten 
kielialueiden kirjallisuus. 
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Elokuva- ja televisiotutkimus, 1 professori, tuntiopettajia  
Elokuva- televisiotutkimuksen oppiaineen tarkoituksena on tarjota mahdollisuus perehtyä 
audiovisuaaliseen kulttuuriin ja syventyä alaan vankan historiallis-teoreettisen näkemyksen pohjalta. 
Kaiken kaikkiaan elokuvaa ja televisiota tarkastellaan sekä taiteen että viestinnän näkökulmista, sekä 
ilmaisuvälineenä että yhteiskunnallisena ilmiönä. Elokuvan siirryttyä toiselle vuosisadalleen on 
syntynyt paljon muita audiovisuaalisia medioita, jotka vastaavat tiettyihin henkisiin ja kulttuurisiin, 
sosiaalisiin ja psykologisiin tarpeisiimme. Elokuva ja televisio ovat kuitenkin säilyttäneet keskeisen 
roolinsa yhteiskunnassa ja ihmisten elämässä. Teknologian kehittyessä ne saavat alati uusia muotoja 
mutta niiden perusrakenne säilyy tunnistettavissa. 
 
Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmassa 2017 
 
Taidehistoria, 2 professori, 2 lehtoria  
Alan keskiössä ovat kuvataide, arkkitehtuurimuistomerkit, suunnittelu ja rakentaminen ja taide 

kulttuurisena ilmiönä. Nykyään tutkimus on kansainvälistä ennen kaikkea teorioiden tasolla. Visuaalista 
ympäristöä tarkastellaan selvittäen teosten, esineiden ja arkkitehtuurin vaiheita ja merkityksiä. Sitä 
pohditaan myös esimerkiksi erilaisten sosiaalisten käytänteiden, valtasuhteiden, esteettisten 
pyrkimysten ja vaihtuvien taideteorioiden valossa tai uskonnollisten käsitysten ja yksilön sekä 
yhteiskunnan toimintojen osina. 
 
Kirjallisuuksien tutkimuksen maisteriohjelma 2017  
 
Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa toimii lukuisia kirjallisuuden alan professoreita 
kielitieteiden osana. Uusi kirjallisuuksien tutkimuksen maisteriohjelma luo aiempaa paremman 
koulutus- ja tutkimusympäristön kirjallisuusaineille yhdistäessään eri maiden kirjallisuuden tutkijat 
tekemään yhteistyötä. 
  
Selvityksen ehdotuksiin liittyen selvennyksenä Nordisk litteraturin asema Helsingin yliopistossa.  
 
Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitoksessa on 
nordisk litteratur (1 professori, 4 lehtoria) oppiaine osana pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien 
yksikköä. Se on tällä hetkellä suurin tutkimusympäristö pohjoismaisen ja suomenruotsalaisen 
kirjallisuuden tutkimuksessa Suomessa.  
Vuonna 2017 nordisk litteratur-oppiainetta opetetaan neljässä ohjelmassa: kotimaisten kielten ja 
kirjallisuuksien kandiohjelma, pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelma, 
maisteriohjelma kultur och kommunikation sekä kirjallisuuksien tutkimuksen maisteriohjelma.  
 

Itä-Suomen yliopisto 
 
Itä-Suomen yliopiston strategiassa vuosille 2015-2020 viitekehyksenä on neljä maailmanlaajuista 
haastetta: ikääntyminen, elintavat ja terveys, oppiminen digitalisoituneessa yhteiskunnassa, 
kulttuurien kohtaaminen, liikkuvuus ja rajat sekä ympäristönmuutos ja luonnonvarojen riittävyys. 
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Itä-Suomen yliopisto on uudistanut vastikään tiedekuntarakenteensa, jolloin on muodostettu neljä 
tiedekuntaa, joiden sisällä toimii osastoja. Taiteen koulutus ja tutkimus on keskitetty filosofiseen 
tiedekuntaan, joka kouluttaa asiantuntijoita ja harjoittaa tieteellistä tutkimusta kasvatustieteiden ja 
psykologian, kotitalous- ja käsityötieteen, kieli- ja kulttuuritieteiden sekä teologian aloilla. 
Tiedekunnan strateginen kansainvälisen huipputason tutkimusalue on ”rajat, liikkuvuus ja kulttuurien 
kohtaaminen”. Kehittynyt, vahva tutkimusalue on ”oppiminen vuorovaikutteisissa ympäristöissä”. 
Tutkimus vastaa erityisesti oppimiseen ja oppimisympäristöihin, elämänkulkuun ja toimijuuteen sekä 
kielten ja kulttuurien kohtaamiseen liittyviin haasteisiin.  
 
Taiteiden tutkimus sijoittuu tiedekunnassa humanistiselle osastolle, jossa toimii 19 professoria, 44 
muuta opettajaa ja 19 tutkijaa. Opiskelijoita on n. 1350. Humanistinen osasto luo taiteiden 
tutkimukselle laajan alustan.  
 
Itä-Suomen yliopistossa taidetta tutkitaan yhtenä kulttuurin ulottuvuutena. Taiteita käsittelevät 
aineet ovat kulttuurintutkimusta ja muodostavat yhdessä muiden kulttuuriaineiden kanssa 
(perinteentutkimus, kulttuuriantropologia, sukupuolentutkimus) kanssa kulttuurintutkimuksen 
koulutusohjelman. Rajat, liikkuvuus ja kulttuurien kohtaaminen on strateginen tutkimuksen 
painoalue. Tutkimuksen teemoina ovat mm. monikulttuurisuus, paikallisuus ja siinä ilmenevät 
muutokset.  Lisäksi humanistisessa osastossa on tunnistettu nousevana strategisena tutkimusalueena 
teknologisoituva kommunikaatio. Muita teemoja ovat kirjallisuus- ja taidejärjestelmät, populaari- ja 
mediakulttuuri, äänimaisemat ja ylirajaisuus ja kulttuurien sukupuolittuneisuus.  
 
Kulttuurintutkimuksen koulutusohjelma  
Taideaineet on koottu yhteen kulttuurintutkimuksen koulutusohjelmaan (hakukohde), jonne otetaan 
sisään 25 opiskelijaa joka vuosi, +5 medianomia maisterivaiheeseen. Kulttuurintutkimuksen 
ohjelmassa on 5 professoria ja 10 muuta opettajaa.  
 
Ohjelma sisältää seuraavat oppiaineet:  
 
Musiikkitiede (äänimaisematutkimus, etnomusikologia), 1 professori, 1 yliopistonlehtori, 1 ma 
yliopistotutkija 
 
Musiikkitieteen opetus painottuu äänimaisematutkimukseen ja etnomusikologiaan. Se tarkoittaa 
”musiikin tarkastelua kulttuurina ja kulttuuria musiikkina”. Itä-Suomen yliopistossa 
musiikintutkimuksen erityispiirre on kulttuuritieteiden välisessä yhteistyössä, sillä musiikin 
yhteiskunnalliset ja sosiaaliset merkitykset syntyvät yhdessä muiden kulttuuristen käytäntöjen kanssa.  
 
Kirjallisuus (taiteen sosiologia), 2 professoria, 2 yliopistonlehtoria/lehtoria 
Kirjallisuus on myös osa kulttuurintutkimuksen koulutusohjelman monitieteistä tutkimusyhteisöä. 
Kirjallisuuden opiskelijat hakeutuvat koulutukseen joko kulttuurintutkimuksen (sisäänotto 25) 
koulutusohjelmaan tai Suomen kielen ja kirjallisuuden (sisäänotto 30) koulutusohjelmaan. Yleisen 
kirjallisuustieteellisen tiedon ja kirjallisuuden tuntemuksen lisäksi opetuksessa ja tutkimuksessa 
painotetaan kirjallisuussosiologista ja kulttuurintutkimuksellista näkökulmaa kirjallisuuteen, minkä 
lisäksi kirjallisia tekstejä käsitellään erityisesti kertomusteoreettisin käsittein. 
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Mediakulttuuri, 1 (vastuu) yliopistonlehtori, 1 yliopisto-opettaja, 1 lehtori 
 
Oppiaine tarjoaa laajan ymmärryksen median, mediateknologioiden ja mediasisältöjen 
yhteiskunnallisista ja kulttuurisista ja ennen kaikkea arjen konteksteista, yhdistettynä käytännön 
medialiitännäisiin taitoihin.  Alan on sitoutunut kulttuurintutkimukseen, sen teorioihin ja menetelmiin 
sekä tieteidenvälisyyteen. Painotus on teknologian kulttuurisessa tutkimuksessa, joka on 
lähtökohtaisesti tieteidenvälistä ja on myös osaston ja tiedekunnan strateginen painoala. Toisaalta 
aineessa erityistä on käytännönläheisyyden painottaminen: oppiaineessa tarjotaan opetusta 
työelämän kannalta välttämättömissä tietoteknisissä- ja mediasisältöjen tuottamiseen liittyvissä 
taidoissa.  
 
Teologian osasto 
 
Ortodoksinen kirkkomuusiikkikoulutus  
 
Itä-Suomen yliopistossa koulutetaan ortodoksisia kirkkomuusikoita filosofisen tiedekunnan teologian 
osastolla, joka on ainoa ortodoksista teologista koulutusta antava yksikkö Suomessa.  
Oppiaineen tehtävänä on perehdyttää itäisen perinteen ortodoksiseen kirkkomusiikkiin sen 
historiallisesta, melodisesta, musiikkiteoreettisesta ja teologisesta näkökulmasta käsin, perehdyttää 
kirkkomuusikon kannalta tarpeellisiin teologisiin alueisiin ja samalla antaa musiikilliset valmiudet 
ortodoksisen kanttorin tehtäviin. Tärkeänä oppiaineena on ortodoksisen kirkkomusiikin teologia. 
Säveltaiteelliset opinnot ovat erillinen kokonaisuus, jota opiskellaan samanaikaisesti muiden aineiden 
kanssa. Musiikin teoria-aineiden opiskelussa yhteistyötä tehdään Joensuun konservatorion kanssa ja 
ortodoksisen kirkon koulutuslaitoksen eli ortodoksisen seminaarin kanssa.  
 

Jyväskylän yliopisto 
 
Jyväskylän yliopiston visiona on olla kansainvälisesti tunnettu monialaisena tiedeyliopistona, joka on 
oppimisen ja opetuksen aloilla yksi maailman johtavista yliopistoista. Yliopiston profiilissa yhdistyvät 
kasvatustieteiden, luonnontieteiden, humanistis-yhteiskunnallisten tieteiden, liikuntatieteiden ja 
kauppatieteiden korkeatasoinen osaaminen monitieteiseksi kokonaisuudeksi, jonka profiilia seuraavat 
yliopiston painoalat vahvistavat: oppiminen, opetus ja kehitystä tukevat kasvu- ja oppimisympäristöt, 
luonnon perusilmiöt ja matemaattinen ajattelu, kielet, kulttuuri ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa, 
liikunta, terveys ja hyvinvointi sekä informaatioteknologia ja ihminen tietoyhteiskunnassa.  
 
Jyväskylän yliopistossa toteutetaan vuonna 2017 tiedekuntauudistus, jossa muodostetaan humanistis-
yhteiskuntatieteellinen tiedekunta (HYTK).  Taideaineiden ympärille muodostuu musiikin, taiteen ja 
kulttuurin tutkimuksen laitos. Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksessa yhdistyy kaksi 
aiempaa laitosta ja niiden sisällöt. Taidealojen oppiaineet integroituvat uuden laitoksen myötä 
yhteistyön syventyessä.  Taideaineet saavat myös lisää kriittistä massaa ja vahvistuvat uuden laitoksen 
myötä. 
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Uudella musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella on valtakunnallisesti ja 
kansainvälisestikin omaleimainen profiili, joka pureutuu ajankohtaisiin kehityskulkuihin: 
digitalisoitumiseen ja teknologisoitumiseen, monikulttuuristumiseen, yhteiskunnalliseen 
polarisoitumiseen ja juurettomuuteen. Tutkimuksessa tarkastellaan ihmisten hyvinvointia, 
identiteettiä, kognitiota, kokemuksia, tunteita, affekteja sekä merkityksen muodostamisen prosesseja 
monitieteisesti musiikin ja taiteiden tutkimuksen sekä kriittisen kulttuurintutkimuksen välinein. 
 
Koulutuksen profiilissa näkyvät muuttuvan työelämän tarpeet ja niiden ennakointi. Laitoksessa voi 
opiskella seuraavia oppiaineita: kirjallisuus (ml. kirjoittaminen), musiikkitiede, musiikkikasvatus, 
musiikkiterapia, taidehistoria, taidekasvatus, nykykulttuurin tutkimus, museologia ja hungarologia. 
Lisäksi laitoksessa on mahdollisuus opiskella kulttuuriympäristön tutkimusta, arkistonhallintaa, 
erikoistua kognitiiviseen musiikintutkimukseen ja opiskella pelitutkimusta ja pelisuunnittelua. Kaikissa 
oppiaineissa on mahdollista suorittaa jatko-opinnot.  
 
Laitoksen henkilöstövahvuuteen kuuluu yhteensä 12 professoria, 19 muuta opetus- ja 
tutkimushenkilöstön jäsentä sekä 42 määräaikaisissa opetus- ja tutkimustehtävissä toimivaa henkilöä. 
 
Kirjallisuuden koulutusohjelma (ml. kirjoittaminen),  
2 professoria, 1 yliopistonlehtori, 1 yliopistonopettaja; kirjoittaminen: 0,5 professoria, 1 
yliopistotutkija; määräaikaista tutkimushenkilöstöä 6 
  
Kirjallisuuden oppiaineessa keskitytään erityisesti nykykirjallisuuteen – sekä kotimaiseen että yleiseen. 
Kirjallisuutta tutkitaan suhteissa ja osana muita taiteita, medioita, kulttuuria ja yhteiskuntaa; 
esimerkiksi sukupuolen ja vallan kysymykset kirjallisuudessa tai kokeellisen kirjallisuuden tutkimus.  
 
Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajaopinnot ovat yhteiset kielten laitoksen kanssa ja niissä on 
yhteiset kandiopinnot. Kirjoittaminen on kirjallisuuden syventävien opintojen 
suuntautumisvaihtoehto, jossa kohtaavat luova kirjoittaminen, kirjoittamisen pedagogia ja tutkimus. 
 
Musiikkitieteen koulutusohjelma  
2 professoria, 1 lehtori, 1 ma yliopistonlehtori ja 14 ma tutkimushenkilöstöä  
 
Oppiaineen opetuksen ja tutkimuksen keskiössä on ihminen musiikkia tuottavana, kuulevana, 
ymmärtävänä, oppivana ja ajattelevana olentona. Historiallisiin musiikkiteoksiin keskittyvän 
tutkimukseen sijaan laitoksen tutkimus suuntaa erityisesti nykyhetkeen ja tulevaisuuteen ja laajasti 
inhimilliseen musiikilliseen toimintaan. Music, Mind and Technology (MMT) on kansainvälinen 
maisteriohjelma, jossa perehdytään musiikin vaikutuksiin musiikkiteknologian ja nykyaikaisten 
tutkimusmenetelmien avulla. 
  
Musiikkikasvatuksen koulutusohjelma  
1 professori, 1 yliopistonopettaja, 7 lehtoria, 1 ma yliopistonopettaja 
  
Musiikkikasvatuksen opinnot perehdyttävät opiskelijan musiikkikasvatuksen tavoitteisiin, sisältöihin ja 
menetelmiin sekä luovat opiskelijalle taidolliset, tiedolliset, pedagogiset, teknologiset ja asenteelliset 
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valmiudet musiikinopetukseen peruskoulussa ja lukiossa. Opinnot antavat myös valmiudet 
musiikkipedagogisen tutkimuksen tekemiseen ja seuraamiseen. Opintojen sisältöihin on 
läpäisyperiaatteella sijoitettu sekä pedagogisia että monikulttuurisen kasvatuksen näkökulmia. 
  
Taidehistorian ja taidekasvatuksen koulutusohjelma  
Taidehistoria 2 professoria, 2 yliopistotutkijaa, 5 ma tutkimushenkilöstöä 
  
Taidehistorian tutkimus ja opetus keskittyvät historialliseen ja materiaaliseen, visuaaliseen ja 
yhteiskunnallisesti ja yhteisöllisesti painottuvaan näkökulmaan. Näiden lisäksi yhtenä tutkimuksen 
painoalana on taidekokemuksen tutkimus. 
Opinnoissa tarkastellaan kuvataiteiden, arkkitehtuurin, taideteollisuuden sekä luonnonmaiseman, 
rakennetun ympäristön ja muun esinemaailman ilmiöitä. Kohteena on koko visuaalisen kulttuurin 
kenttä. Kulttuuriympäristön tutkimuksen maisterikoulutus laajentaa kulttuuri- ja taideaineiden 
asiantuntijuutta kulttuuriympäristön muotoutumisen, määrittelyn ja tulkinnan prosesseihin. 
  
Taidekasvatus, 1 professori, 1 lehtori, 1 tutkimuskoordinaattori, 3 ma tutkimushenkilöstöä 
  
Taidekasvatuksessa taide ymmärretään laajasti ihmisille luontaisena, kaikkiin kulttuureihin kuuluvana 
toimintana, joka saa erilaisia muotoja ja merkityksiä. Oppiaineelle on ominaista käsitellä kaikkia 
taiteita eikä rajoittua esimerkiksi vain visuaalisiin taiteisiin tai ainoastaan ammatti- tai 
harrastajataiteeseen.  Taidekasvatuksen tutkimus liittyy erityisesti taiteen ilmaisuun, kokemiseen ja 
tulkintaan sekä lasten- ja nuortenkulttuurin tutkimukseen. Taiteiden rooli koulussa on yksi 
tutkimuksen kohteista. Tämän lisäksi tutkimusta tehdään erityisesti esimerkiksi lasten ja nuorten 
taidekasvatuksesta, yhteisötaiteesta, makukulttuureista ja normeista, ympäristöestetiikasta sekä 
taidekasvatuksen toimijoista. 
Taidehistoriassa ja taidekasvatuksessa on yhteiset kandidaattiopinnot. 
  
Museologian koulutusohjelma  
1 professori, 0,5 yliopistonopettaja 
 
Jyväskylän yliopiston museologia on tiede, joka tarkastelee sitä, kuinka yksilö ja yhteisö hahmottavat 
ja hallitsevat ajallista ja alueellista ympäristöään ottamalla haltuun menneisyyden ja nykyisyyden 
todistuskappaleita. Museologian kohteena eivät siis ole pelkästään museot tai muut 
muistiorganisaatiot kuten arkistot tai kirjastot, vaan ne luonut kulttuuri ja sen muistiprosessit. 
Jyväskylän yliopistossa on Suomen ainoa museologian professuuri. 
  
Musiikkiterapian maisteriohjelma  
1 professori, 1 yliopistotutkija 
 
Musiikkiterapialla tarkoitetaan musiikkiterapeutin suorittamaa ja musiikin eri ominaisuuksia 
hyödyntävää toimintaa hoidollisten päämäärien saavuttamiseksi. Opinnot on tarkoitettu ensisijaisesti 
musiikkiterapiaopintoja jo aiemmin suorittaneille ja niissä keskitytään musiikkiterapian tutkimukseen 
sekä kliinisen asiantuntemuksen teoreettis-käytännölliseen syventämiseen. Tutkimuksen 
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painopisteenä on musiikkiterapia ennaltaehkäisevässä, hoidollisessa ja kuntoutuksellisessa 
toiminnassa. Jyväskylän yliopistossa on maan ainoa musiikkiterapian professuuri. 
 
Music, Mind and Technology –maisteriohjelma 
 
Kulttuuriympäristön tutkimuksen maisteriohjelma 
Nykykulttuurin tutkimus, 1 professori, 1 yliopistotutkija 
  
Nykykulttuurin tutkimuksessa tarkastellaan laajan kulttuurikäsityksen mukaisesti niin sosiaalisen ja 
kulttuurisen ulottuvuuden suhdetta ja elämäntapakysymyksiä kuin taiteisiin ja mediaan liittyviä 
merkityksiä. Tarkoituksena on edustaa ja edistää monitieteistä kulttuurintutkimusta keskittyen tämän 
päivän kulttuuriin. 
 
Arkistonhallinnan maisteriohjelma 
 
Lisäksi yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella toimii  
 
Kulttuuripolitiikan maisteriohjelma,  
1 professori ja 4 muuta lehtoria/opettajaa.  
Ko. ohjelma toimii vuonna 2017 samassa tiedekunnassa kuin taideaineet, jolloin ala toimii läheisessä 
yhteistyössä muun taiteen tutkimuksen kanssa. Jyväskylän yliopistossa opetetaan myös 
tanssikasvatusta liikuntatieteellisessä tiedekunnassa sekä kuvataidekasvatusta ja draamakasvatusta 
osana opettajankoulutusta. 
  

Lapin yliopisto 
 
Lapin yliopisto on Euroopan unionin pohjoisin yliopisto ja johtava asiantuntija useilla arktisen ja 
pohjoisen tutkimuksen ja taiteen aloilla. Visionsa mukaan Lapin yliopisto on vuonna 2015 
kansainvälisesti selkeästi profiloitunut ja tunnustettu arktinen ja pohjoinen tiede- ja taideyliopisto. 
 
Tutkimus ja opetus kohdistuvat pohjoisten alueiden yhteiskuntiin, ympäristöön sekä näiden 
vuorovaikutukseen. Yliopiston strateginen profiili on arktisen ja pohjoisen muutoksen tutkimus. Sitä 
täsmentäviä strategisia painoaloja ovat kestävä kehitys, oikeus ja oikeudenmukaisuus, pohjoinen 
hyvinvointi, koulutus ja työ, vastuullinen matkailu sekä kulttuurilähtöinen palvelumuotoilu. 
 
Lapin yliopistossa toimii taiteiden tiedekunta, jonka tehtävänä on vastata strategian kaikkiin, mutta 
erityisesti kulttuurilähtöisen palvelumuotoilun tavoitteeseen. Taiteiden tiedekunnassa on viisi 
koulutusohjelmaa ja kolme maisteriohjelmaa ja noin 100 työntekijää, josta pysyvän opetus- ja 
tutkimushenkilökunnan määrä on 49. Tiedekunnan laajan tutkimus- ja kehittämishanketoiminnan 
vaikutuksesta projektihenkilöstön määrä vaihtelee 30-40:een vuosittain. Professoreita on 11, 
yliopistonlehtoreita/lehtoreita 18, yliopisto-opettajia 18, tutkijatohtoreita ja tutkijoita 10. Tutkinto-
opiskelijoita on n. 900.  
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Taiteiden tiedekunnan toiminnan lähtökohtana on tieteen ja taiteen vuorovaikutusta hyödyntävä 
monilainen luova osaaminen. Yliopistoyhteisössä taiteiden tiedekunta toimii vuorovaikutuksessa 
muiden tiedekuntien, erityisesti kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden tiedekuntien sekä Arktisen 
keskuksen kanssa. Taiteiden tiedekuntaa voi pitää Pohjois-Suomen taiteiden korkeakoulutuksen 
keskiönä. Taidealojen tutkimus- ja opetus on muotoilu- ja taidelähtöistä. Tämä on merkittävä tekijä 
alan profiloitumisessa ja työelämäorientaatiossa. 
 
Arktisen muotoilun ja soveltavan taiteen tavoitteena on lisätä hyvinvointia ja kilpailukykyä pohjoisilla 
ja arktisille alueille. Arktinen muotoilu yhdistää ja hyödyntää taiteen, tieteen ja muotoilun keinoja 
syrjäseutujen ja harvaanasuttujen alueiden ongelmien ratkaisemisessa. Palvelumuotoiluun 
profiloituneena tiedekunta luo edellytyksiä julkisten palvelujen, oppilaitosten ja yksityisen sektorin 
kilpailukykyiselle ja kestävälle palvelutuotannolle monikulttuurisessa ympäristössä. Saamelaisuuteen 
liittyvä tutkimus painottuu alkuperäiskulttuurien taiteen, käsityön, muotoilun ja nykytaiteen 
leikkauspinnoille sekä taidepedagogiikan kulttuurisensitiiviseen tutkimukseen.  
 
Taiteiden tiedekunta on määritellyt strategiset avainkumppaninsa ja kehittänyt kansainvälistä 
verkostoyhteistyötä. Tiedekunta koordinoi University of Arctic -verkostoon liittyvää Arctic Sustainable 
Art and Design (ASAD) -temaattista verkostoa. ASAD-verkostoon kuuluu 26 yliopistoa taide- ja 
muotoilualoilta kahdeksasta maasta ja sen toiminta on vakiintunut tärkeäksi osaksi tiedekunnan 
profiilia.  
 
Tiedekunnan taiteen ja kulttuurin yksikössä (TAKU) annetaan sivuaineopintokokonaisuuksia 
seuraavissa aineissa: Design Management ja Service Design, kuvataide, taidehistoria, valokuvaus, 
pelisuunnittelu- ja teknologia sekä yhteisö-, taide -ja ympäristö –opinnot.  Taidekasvatuksen sisällä on 
mahdollista opiskella museopedagogiikka ja saamelaista kuvataidepedagogiikkaa. TAKU:ssa on 2 
professoria, 3 yliopistonlehtoria/lehtoria ja 5 yliopisto-opettajaa. 
 
Taidehistoriassa painopiste on Pohjoisen taiteen tutkimuksessa, jonka tutkimusala ja opetus tukee 
koko tiedekunnan profiilia. Alan professuuriin liittyy myös saamelaisen taiteen (historian ja 
nykytaiteen) tutkimus.  
 
Audiovisuaalinen mediakulttuurin koulutusohjelma  
1 professori, 3,5 yliopistonlehtoria/lehtoria, 2 yliopisto-opettajaa 
 
Ohjelma antaa opiskelijalle mahdollisuuden syventyä sekä käytäntöön että teoriaan. Tutkimus 
painottuu voimakkaasti taiteellisiin metodeihin, mutta sillä on myös kulttuurintutkimuksellinen ja 
mediafilosofinen ote. Audiovisuaalisella mediakulttuurilla on kasvava merkitys matkailun kannalta ja 
vaikutuksia toivotaan voitavan siirtää yrityksille.  Opintoihin sisältyy mm. mediatieteen perusteita, 
multimediaa ja liikkuvaa kuvaa, pelillisyyden opetusta, ääntä ja yritystoiminnan perusteita. 
 
Graafisen suunnittelun koulutusohjelma  
1 professori, 2,5 lehtoria, 2 yliopistonopettajaa, akatemiantutkija  
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Ohjelman visuaalisen viestinnän suunnittelussa ja tutkimuksessa on practice-based-lähtökohta. 
Ohjelmalla on neljä tiedollis-taidollista teemaa: informaation visualisointi, indentiteettien muotoilu, 
mielikuvien, elämysten ja kokemusten visualisointi sekä kielen visualisointi.  
 
Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma 
2 professoria, 3 yliopistonlehtoria, 2 yliopisto-opettajaa  
 
Aineenopettajan pätevyyden antava ohjelma on toiminut vuodesta 1990 ja sillä on voimakas 
orientaatio yhteisö-ja ympäristöasioihin sekä nykytaiteeseen. Keskiössä on myös kulttuurisensitiivinen 
pedagogiikka ja arktiset näkökulmat. Vaikka nykytaiteella (kuvataide, mediataide) on suuri painoarvo 
tiedekunnan koulutuksessa ja tutkimuksessa, ei tiedekunnassa ole kuvataiteilijan (fine art) koulutusta. 
Koulutus on lähtökohtaisesti soveltavaa kuvataidetta, vaikka osa valmistuneista työskentelee 
taiteilijoina. Taiteiden tiedekunta on maamme toinen kuvataiteen opettajakoulutusta antava yksikkö. 
Opetus toteutuu usein koulujen ja laitosten ulkopuolella. Tutkintovaatimuksiin on mahdollisuus 
sisällyttää toisen opetettavan aineen kelpoisuus 60 op.  
 
Teollisen muotoilun koulutusohjelma  
3 professoria, 2 yliopistonlehtoria/lehtoria, 4 yliopisto-opettajaa, 2 tutkijatohtoria  
 
Ohjelmassa pyritään tekemään ”matalankynnyksen” yhteistyötä yritysten kanssa.  
Ohjelman alueet tuotemuotoilu, palvelumuotoilu ja vuorovaikutussuunnittelu tuovat koulutukseen 
diversiteettiä, jotka tukevat toisiaan hyvin. Teollisen muotoilun ohjelman tavoitteena on, että sillä on 
tarttumapintaa sekä huippututkimukseen että yrityselämään että käyttäjiin. Lapin yliopistossa 
kulttuurilähtöinen palvelumuotoilu on koko yliopiston missio.  
 
Tekstiili- ja vaatetussuunnittelun koulutusohjelma  
Sisustus- ja tekstiilimuotoilun suuntautumisvaihtoehto, 1 apulaisprofessori, 2 lehtoria, 2 yliopisto-
opettajaa 
Alalla keskitytään arktiseen muotoiluun, kylmäosaamiseen ja perinteisten materiaalien käyttöön 
uudella tavalla. Ohjelma tekee yhteistyötä mm. Japanissa.  
Vaatetussuunnittelun suuntautumisvaihtoehto, 1 professori, 2 lehtoria, 1 yliopiston-opettaja  
Ohjelman profiilina on arktinen vaatemuotoilu, esim. käyttöliittymät vaatteissa. 
 
Maisteriohjelmat 
Koulutusohjelmien lisäksi taiteiden tiedekunnassa on jo vuodesta 1999 alkaen toteutettu 14 
ajankohtaisiin koulutustarpeisiin suunnattua profiilin mukaisia maisteriohjelmia:  
 
Arctic art and design international master program -pilotti 
Ohjelmassa testataan soveltavan kuvataiteen ja palvelumuotoilun vuorovaikutusta.  
 
Soveltava ääni-ilmaisu maisteriohjelma, kertaluonteinen 
Ääniympäristöt ja pelillisyys ovat keskiössä. Ohjelma kuuluu audiovisuaalisen median kylkeen. 
 
Soveltava kuvataide ja luontovalokuvaus maisteriohjelma (Kuusamossa) pilotti 2017  
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Oulun yliopisto 
 
Oulun yliopisto tutkii ihmistä ja kulttuureja muuttuvassa elinympäristössä sekä uuden teknologian 
mahdollisuuksia ihmisen ja ympäristön hyvinvoinnin edistämiseksi. Oulun yliopisto on arktisten 
olosuhteiden, ympäristön, teknologian ja kulttuurin asiantuntija. 
Oulun yliopiston tutkimuksen avainalueet ovat kestävyyttä luovat materiaalit ja ratkaisut, elinikäistä 
terveyttä edistävät molekylääriset ja ympäristötekijät, digitaaliset ratkaisut havainnoinnissa ja 
vuorovaikutuksessa, maa-lähiavaruussysteemi ja ympäristömuutos, ihminen muuttuvassa 
ympäristössä.  
 
Taidealojen koulutusta on humanistisessa, arkkitehtuurin ja kasvatustieteiden tiedekunnassa.  
 
Oulun yliopiston strategisista painopistealueista humanistisen tiedekunnan tutkimus liittyy erityisesti 
yliopiston strategiseen kärkeen Ihminen muuttuvassa ympäristössä. Yliopistossa tutkitaan suurten 
muutosten, kuten globalisaation, digitalisaation, ympäristön ja taloudellisten muutosten 
monimutkaisia vaikutuksia ihmisten vuorovaikutukseen sekä yhteisöihin ja kulttuureihin eri aikoina.  
 
Oulun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa tehtävä tutkimus ja opetus kattavat historia- ja 
perinnetieteet, kirjallisuuden, informaatiotutkimuksen ja kielitieteet, joihin kuuluu myös logopedia. 
Oulun yliopiston erityisenä valtakunnallisena tehtävänä on saamen kielen ja kulttuurin opetus ja 
tutkimus. Tätä tehtävää hoitaa tiedekunnan Giellagas-instituutti.  
 
Kasvatustieteiden tiedekunnassa voi opiskella taide- ja taitopainotteiseksi luokanopettajaksi ja 
musiikin aineenopettajaksi.  Tutkimusperustainen aineenopettajakoulutus on tiedekunnan keskeinen 
kehittämiskohde. Tutkijat tekevät myös monitieteistä yhteistyötä Oulun yliopistossa ja muutenkin 
paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.  
 
Oulun yliopiston taidealojen kehittämisen tulevaisuuteen vaikuttaa merkittävästi se, että 
arkkitehtuurin tiedekunta on muuttanut syksyllä 2016 yliopiston Linnanmaan kampukselle mutta 
myös Oulun ammattikorkeakoulun kulttuurialan koulutus muuttaa samalle kampukselle, millä on 
oleellinen vaikutus taidealojen tilanteeseen Oulussa.    
 
Humanistinen tiedekunta  
 
Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma 
 
Tuoreessa rakenneuudistuksessa muodostetussa Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelmassa 
integroidaan jatkossa kirjallisuuden opetusta ja tutkimusta enenevästi kirjallisuus-oppiaineen ja 
filologia-aineiden välillä.  
 
Kirjallisuus ja suomen kieli -hakukohde  
1 kirjallisuuden professori, 3 kirjallisuuden yliopistonlehtoria, 1 englantilaisen filologian 
yliopistonlehtori, 1 elokuvatutkimuksen yliopistonlehtori  
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Taidealoja edustaa humanistisessa tiedekunnassa lisäksi 1 taidehistorian yliopistonlehtori. Lisäksi voi 
mainita, että saamelaisen kulttuurin professori on väitellyt kirjallisuudentutkimuksesta, ja että 
kirjallisuutta tutkitaan myös germaanisen filologian oppiaineessa (jatko-opiskelijoita). 
Kirjallisuuden pääaineopiskelija voi omien kiinnostusten ja ammattitoiveidensa mukaisesti valita 
sivuaineikseen kulttuuri- ja taideaineita. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi valmistuville 
kirjallisuus on pakollinen joko pää- tai sivuaineena. Kirjallisuus nähdään oppiaineen opetuksessa ja 
tutkimuksessa esteettisenä ilmiönä, joka on yhteydessä kulttuuriseen ja sosiaaliseen ympäristöönsä. 
Sanataideteosta tarkastellaan myös osana kirjallisuuden historiaa ja kirjallisuusinstituutiota, jolloin 
tutkittavana ovat teosten tuotanto, välitys ja vastaanotto. Oppiaine korostaa erityisesti pohjoisen 
kirjallisuuden ja kulttuurin tutkimusta ja rohkaisee opiskelijoita kirjoittamaan.  
 
Kirjallisuuden tutkimus  
 
Kirjallisuuden tutkimus on osa Oulun yliopiston ihmistieteiden tutkimusinstituutin Eudaimonian 
toimintaa (http://www.oulu.fi/eudaimonia/). Keskeinen joukko oppiaineen tutkijoita ja 
tohtoriopiskelijoita työskentelee Eudaimonian yhteyteen perustetun Transcultural Encounters–
tutkimuskeskuksen koordinoimassa   
Literature, History, Memory –tutkimusyhteisössä.  
(http://www.oulu.fi/transculturalencounters/research_groups)  
 
Transcultural Encounters -keskuksen yhteisöt tutkivat Oulun yliopiston painopistealueisiin kuuluvan 
ihminen muuttuvassa maailmassa -aihepiirin osa-alueita globaalin kulttuurisen vuorovaikutuksen, 
kulttuurisen muistin sekä kulttuuristen kuvien ja representaatioiden näkökulmista. Literature, History, 
Memory -tutkimusyhteisö jatkaa ja uudistaa Oulun yliopiston kirjallisuus -oppiaineen 
monikymmenvuotista kirjallisuushistoriallisen ja modernisaatioteoreettisen kirjallisuudentutkimuksen 
linjaa. Myös pohjoisen kulttuurin tutkimuksella ja kirjallisuuden yhteistyöllä Giellagas-instituutin 
kanssa on aina ollut tärkeä sija Oulussa.  
 
Uudessa tutkimusyksikössä kirjallisuudessa ja eri filologia-aineissa tehtyä kirjallisuudentutkimusta 
kootaan yhteen ja keskitetään kolmeen fokusalueeseen: 1) kirjallisuushistoria ja kulttuurinen muisti, 
2) muuttuva yhteiskunta ja glokaalit kirjallisuudet ja 3) transkulttuurinen spekulatiivinen fiktio. 
Pohjoisuus on läsnä kaikissa kolmessa fokuksessa, mutta ihmistieteiden strategisen painopisteen 
mukaisesti pohjoista lokaalisuutta tarkastellaan yhteydessä globaaleihin kulttuurisiin muutoksiin eli 
”glokaalia” kulttuuria.  
 
OAMK:n ja Oulun yliopiston tuleva tiivis yhteistyö jatkossa avaa myös kirjallisuudelle uusia näköaloja – 
ennen kaikkea yhteistyötä on tarkoitus kehittää OAMK:n juuri aloittaneen ”kulttuurituottamisen ja 
luovan talouden” ylemmän master-koulutuksen sekä medianomi-koulutuksen kanssa. OAMK:n 
koulutustarjontaan kuuluu mm. visuaalisen kulttuurin medianomin tutkinto:  
http://www.oamk.fi/fi/koulutus/amk-tutkintoon-johtava-koulutus/medianomi/ .  
 
Uutena avauksena tutkimuksessa on elokuvallisten adaptaatioiden tutkimus – toisin sanoen kirjallisen 
ja audiovisuaalisen ilmaisun suhde.  Tämä on puolestaan linjassa Kielten ja kirjallisuuden yksikön 

http://www.oulu.fi/transculturalencounters/research_groups)
http://www.oamk.fi/fi/koulutus/amk-tutkintoon-johtava-koulutus/medianomi/
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kansainvälisestikin tunnustetun multimodaalisen kommunikaation tutkimuksen kanssa (ennen 
kaikkea englantilainen filologia). 
Taidehistoria tekee läheistä yhteistyötä Suomen ainoan aate- ja oppihistorian oppiaineen kanssa, ja 
tukee arkeologiassa tehtävää materiaalisen kulttuurin tutkimusta.  
 
Kasvatustieteiden tiedekunta  
 
Musiikkikasvatuksen tutkinto-ohjelma  
 
1 ma professori, 1 lehtori, 6 yliopisto-opettajaa, 1 pt-tuntiopettaja, +tuntiopetusta, sisäänotto 20 
Musiikkikasvatuksen aineenopettajakoulutusta on ollut Oulun yliopistossa vuodesta 1993. Sama 
henkilöstö opettaa sekä varhaiskasvatuksen, luokanopettajien ohjelmissa että musiikkikasvatuksen 
aineenopettajan tutkinto-ohjelmassa. Musiikkikasvatus profiloituu muun muassa rytmimusiikin ja 
musiikkiliikunnan pedagogiikan, musiikin uusien oppimisympäristöjen ja musiikkikasvatusteknologian 
alueiden tutkimukseen sekä musiikinopettajuuden tutkimuksiin. 
 
Varhaiskasvatus ja luokanopettajan koulutus 
 
Musiikkikasvatus voi kuulua sivuaineena kasvatustieteen kandidaatti- ja maisterikoulutukseen, 
erilaisilla pituuksilla ja erilaisen pätevyyden antaen. Pääaine voi olla esim. luokanopettajan 
monialaiset opinnot, johon kuuluu musiikkikasvatuksen perusopinnot 25 op. Luokanopettajan 
koulutuksen sisäänottomäärä (100) vuonna 2016 sisältää myös taide- ja taitopainotteisen 
luokanopettajakoulutuksen.  
 
Arkkitehtuurin tiedekunta 
 
Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnassa on 6 professoria ja siellä opiskelee arkkitehdiksi 300 
tutkinto-opiskelijaa. 
 
Tiedekunnan opetuksen ja tutkimuksen erityisalana on muuttuva pohjoinen rakennettu ympäristö. 
Opetus- ja tutkimusvastuu jakautuu neljän aineryhmän kesken, jotka ovat arkkitehtuurin historia ja 
korjaussuunnittelu, nykyaikainen arkkitehtuuri, rakennussuunnittelu ja yhdyskuntasuunnittelu. 
Arkkitehtuurin tiedekunta on muutamassa Oulun keskustasta Linnanmaan kampuksella syksyllä 2016. 
Tämä vahvistaa tiedekunnan yhteistyötä muiden Oulun yliopiston koulutusten kanssa, mukaan lukien 
taide- ja kulttuurialat.  
 
Arkkitehtuurin tutkinto-ohjelma  
Arkkitehtuurin maisteriohjelma  
Master programme in Architecture  
 

Taideyliopisto 
 
Taideyliopisto perustettiin vuonna 2013 fuusioimalla Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja 
Teatterikorkeakoulu vahvistamaan suomalaista taiteilijakoulutusta ja taiteiden/taiteellista tutkimusta. 
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Taideyliopiston tavoitteena on olla taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälinen 
suunnannäyttäjä, joka vahvistaa taidetta yhteiskuntaa uudistavana voimana. 
 
Fuusion myötä on saavutettu aiempaa suurempi taidealan keskittymä. Taideyliopisto on 
koulutuspainotteinen yliopisto, mutta viime vuosien aikana myös tutkimus on vahvistunut. 
Taideyliopisto on määritellyt tutkimuksen vahvuusalueiksi taiteellisen tutkimuksen, musiikin historian 
ja taidekasvatuksen alat. Taideyliopistossa on meneillään mm. merkittävä ArtsEqual-tutkimushanke. 
 
Koulutusohjelmat/pääaineet:  
Teatterikorkeakoulussa on seuraavat koulutusohjelmat: näyttelijäntaide BA/MA, tanssi BA, valo- ja 
äänisuunnittelu BA/MA, ohjaajantaide BA/MA, dramaturgia/draama/kirjoittaminen BA/MA, teatteri- 
ja tanssipedagogiikka MA ja live art and performance studies MA, Ecology and perfomance-pilotti, MA 
tanssijantaide MA, koreografia MA 
 
Kuvataideakatemiassa on Kuvataiteen koulutusohjelma BA/MA ja Praxis MA (kuraattorikoulutus) 
 
Sibelius-Akatemiassa on seuraavat aineet/ohjelmat:  
klassisen musiikin instrumentit ja laulu,  
kirkkomusiikki,  
sävellys ja musiikin teoria,  
musiikin johtaminen,  
vanha musiikki BA/MA:t ja 
ooppera MA, korrepetitio MA, sekä 
 
global music,  
musiikkikasvatus,  
jazzmusiikin instrumentit ja laulu,  
jazzsävellys,  
kansanmusiikki BA/MA:t ja 
Nordic master in folk MA, Nordic master in jazz MA, Arts Management MA 
 
Taideyliopiston tutkimuspainotteiset professorit: 
Musiikin tutkimus, musiikin historia: 7 professoria  
Taidehistoria ja -teoria: 3 professoria 
Musiikkikasvatus: 3 professoria 
Tanssipedagogiikka: 1 professori 
Taiteellinen tutkimus: 6 professoria 
Arts Management MA: 1 professori 
Praxis MA: 1 professori 
 
Taiteellispainotteiset professorit: koulutusohjelmissa/pääaineissa n. 37 professoria,                                                        
lehtoreita / yliopistonlehtoreita yli 150, joista tutkimukseen osallistuvia useita sekä post doceja, 
vierailevia ja hanketutkijoita lukuisia. 
 



 23 

Tampereen yliopisto 
 
Tampereen yliopisto fuusioituu Tampere3-prosessissa Tampereen ammattikorkeakoulun ja 
Tampereen teknillisen yliopiston? kanssa vuonna 2018  Tampere yliopistoksi. Strategiansa mukaan 
Tampereen yliopisto on kansainvälinen tutkimusyliopisto ja merkittävä uuden ja vaikuttavan tiedon 
tuottaja, jonka saavuttamista fuusioituminen edesauttaa. Tampereen yliopisto tuo uuteen yliopistoon 
vahvan yhteiskuntaan ja terveyteen liittyvän osaamisensa. Strategiakaudella yliopisto painottaa neljää 
teemaa: monitieteisyys, oppiminen, kansainvälisyys ja yliopistoyhteisö. 
 
Tampereen yliopisto uusii tiedekuntarakenteensa vuonna 2017. Siinä yhteydessä perustetaan 
viestintätieteiden tiedekunta, jossa tehdään yhteiskunnallista kulttuuriin, journalismiin, mediaan ja 
taidealoihin liittyvää tutkimusta. Kaikki laajassa mielessä taiteen alan koulutukset ja tutkimus 
keskittyvät ko. tiedekuntaan. Niiden lisäksi myös esimerkiksi pelitutkimus sekä kielten ja kääntämisen 
tutkinto-ohjelmat – ovat samassa tiedekunnassa. Tämä lisää laaja-alaisen koulutuksen ja 
monitieteisen tutkimuksen mahdollisuuksia, joita jatkossa tukevat Tampereen ammattikorkeakoulun 
taidealan koulutukset. 
  
Tampereen yliopiston taideaineet ovat Suomen kirjallisuus, yleinen kirjallisuustiede, teatterin ja 
draaman tutkimus, musiikintutkimus, mediatutkimus ja teatterityö [= Näty]. 
Vuodesta 2011 alkaen Tampereen yliopiston koulutukset ovat olleet koulutusohjelmaperusteisia. 
Esimerkiksi taideaineiden koulutuksen ja tutkimuksen kokonaisuutta ja rakennetta uudistettiin 
tuolloin siten, että teatterin ja draaman tutkimus integroitiin osaksi laajempaa journalistiikan ja 
viestinnän tutkinto-ohjelmaa ja musiikintutkimus osaksi sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelmaa. 
Nyttemmin musiikintutkimus on taas osa journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelmaa. Suomen 
kirjallisuus ja yleinen kirjallisuustiede muodostivat puolestaan kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelman, 
jossa on kaksi maisteripolkua: kertomus- ja tekstiteoria sekä Suomen kirjallisuus. 
  
Uudistaminen ja profilointi jatkuu tiedekunta-uudistuksella. Taidealojen koulutus ja tutkimus tulee 
rakentumaan viestintätieteiden tiedekunnan sisälle alustavien suunnitelmien mukaan seuraavasti 
vuodesta 2019 alkaen. 
 
Kirjallisuuden ja kulttuurintutkimuksen tutkinto-ohjelma (nimi auki)  
 
Ohjelma kerää yhteen kirjallisuuden, teatterin ja draaman, musiikin/äänen ja mediakulttuurin 
tutkimuksen yhteen laaja-alaiseen tutkinto-ohjelmaan.  
 
Kirjallisuus 2 professoria, 4 yliopistonlehtoria, 1 yliopisto-opettaja 
Musiikintutkimus 1 professori, 1 yliopistonlehtori, 1 tutkijatohtori  
Teatterin ja draaman tutkimus 1 professori, 1 yliopistonlehtori  
Mediatutkimus 4–5 professoria (mediakulttuurissa 1), 1 yliopistonlehtori, 2–3 yliopistotutkijaa 
  
Kirjallisuuden ja kulttuurintutkimuksen tutkinto-ohjelma tulee olemaan läheisessä yhteistyössä 
tiedekunnan muiden tutkinto-ohjelmien kanssa. Ohjelma myös tukee Tampereen yliopiston strategiaa 
ja sen tutkimus- ja koulutusprofiilia, jossa taideaineet nähdään laajemmin kuin vain ”taiteina”, so. 
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tapoina tuottaa ja jäsentää yhteiskuntaa ja kulttuuria.  Taideaineet tulkitaan enemmänkin "media-
aineiksi".  
 
Kirjallisuustieteen koulutus tarjoaa ajantasainen näkemyksen kirjallisuudesta osana taiteen ja 
kulttuurin kenttää sekä perehdyttää kirjallisten esitysmuotojen historiaan ja kirjallisuudentutkimuksen 
nykymetodeihin. Tutkimusta luonnehtii monitieteinen yhteistyö sekä yleisempi tiedepoliittinen ja 
yhteiskunnallinen osallistuvuus.  
 
Musiikintutkimus ei ole sen enempää musiikinhistoriaa kuin etnomusikologiaakaan vaan 
yhteiskuntatieteellisesti suuntautunutta musiikin, äänen ja moniaistisuuden tutkimusta. Oppiaineen 
painopisteenä on ihmisen usein medioituneita muotoja saavan musiikillisen toiminnan tutkimus.  
 
Teatterin ja draaman tutkimus on tieteenalapohjaltaan teatteritiedettä, kuten kaikki 
teatterintutkimus joka ei ole luonteeltaan taiteellista. Teatterihistorian sijasta tutkimusta on 
suunnattu tarkastelemaan teatteria viestintänä ja intermediaalisessa, esittävässä maailmassa, osana 
yhteiskunnan ja kulttuurin laaja-alaista tutkimusta. Tampereen yliopiston taiteiden tutkimus 
hahmottuu osaksi yhteiskunnan ja kulttuurin laaja-alaista tutkimusta. Tämä mahdollistaa myös 
tohtorikoulutuksen.  
 
Uudistuva monialayliopisto ja sen erilaiset tavat tarkastella taidetta muodostavat myös 
näyttelijäkoulutukselle yhteiskunnallisesti suuntautuneen koulutusympäristön. Uusi rakenne luo 
kulttuurin ja taiteiden yhteiskunnalliselle tutkimukselle aiempaa vahvemman perustan ja myös 
opiskelijoille mahdollisuuden hyödyntää erilaisten professoreiden tutkimusprofiileja paremmin kuin 
aiemmin.  
 
Teatterityön tutkinto-ohjelma (eli ”Näty”) 
 
1 professori, 5 yliopistonlehtoria  
 
Teatterityön tutkinto-ohjelmassa on perinteisesti koulutettu näyttelijöitä jo lähes 50 vuotta. 
Sisäänotto on 12 opiskelijaa joka toinen tai kolmas vuosi. Ohjelmassa opiskelee kerrallaan kaksi 
vuosikurssia, noin 24 opiskelijaa. Tohtoriopiskelijoita on 4.  
 
Ohjelma on ollut vuosia myös osa Tampereen kaupungin teatterikaupunki-brändiä. 
 
Tampereen yliopiston teatterityön tutkinto-ohjelmassa (Näty) taiteellinen ja yhteiskunnallinen 
näkökulma kohtaavat. Uuden professorin myötä aiempi näyttelijäntyön koulutus suuntautuu uudella 
tavalla. Päämääränä on oppiminen itsenäiseksi teatteritaiteilijaksi, joka kykenee kehittämään 
näyttelijäntaidetta ja sen toimintaympäristöjä niin, että hän työllistää itsensä erilaisissa rakenteissa ja 
medioissa. Monialaisen yliopiston osana teatterityön tutkinto-ohjelma vahvistaa taiteen ja tieteen 
välistä vuoropuhelua ja niiden vaikuttavuutta suomalaisessa yhteiskunnassa ja kansainvälisesti. 
 
Ohjelma nivoutuu suunnitelmissa aiempaa vahvemmin kirjallisuuden ja kulttuurintutkimuksen 
ohjelman ja muiden ohjelmien tarjoamiin sisältöihin.  
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Maisteriohjelmat 
 
Tampereen yliopiston viestintätieteiden tiedekunnassa on tällä hetkellä kolme kansainvälistä 
maisteriohjelmaa: Media education- maisteriohjelma, Cultural Studies-ja Internet and Game Studies 
-maisteriohjelmat. Maisteriohjelmat ovat läheisessä yhteistyössä sekä keskenään että 
suomenkielisten maisteriohjelmien (mm. journalistiikka jne.) kanssa. 
 
Tutkimus  
 
Viestinnän tiedekunnassa tulee toimimaan myös kulttuurin ja taiteen alan tutkimuskeskus tai 
keskuksia, kuten kirjallisuustieteen nykyisin koordinoima kertomuksentutkimuksen monitieteinen 
Narrare, journalistiikan, median ja viestinnän tutkimuskeskus COMET sekä Tutkivan teatterityön 
keskus T7, jonka COMETissa on tällä hetkellä tutkimusjohtajan lisäksi 5 pysyvää yliopistotutkijaa, 2 
pysyvää tutkijaa sekä noin 30 tutkijatohtoria, projektitutkijaa, tohtoriopiskelijaa tai apurahatutkiaa, 
T7:ssä 1 akatemiatutkija sekä 3 apurahatutkijaa. Narrare puolestaan on verkostomainen 
tutkimuskeskus, jolla ei ole omaa henkilökuntaa. Keskuksilla on lukuisia täydentävän rahoituksen 
(Suomen Akatemia, Tekes, säätiöt jne.) hankkeita. 
 
T7:n toimintaan ovat osallistuneet niin teatterin ja draaman tutkimus, Näty kuin Tampereen 
ammattikorkeakoulukin. Toimintansa vuonna 2007 aloittaneessa keskuksessa kehitetään teattereiden 
taiteelliseen, tuotannolliseen ja tekniseen toimintakulttuuriin liittyviä käytäntöjä. Painopisteitä ovat 
esittävän taiteen sosiaaliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset sekä sen uudet (ml. digitaaliset, 
teknologiset ja pelilliset) ympäristöt. Samalla tuotetaan yliopistotason tutkimusta sekä julkaisuja 
osana perus- ja jatkotutkintoja. Tampere3-kehitykseen kytkeytyvän media- ja taidealojen 
järjestäytymisen yhteydessä T7 on tarkoitus laajentaa monitaiteiseksi ja -tieteiseksi taiteen ja 
kulttuurin yhteiskunnallisesti painottunutta tutkimustoimintaa edistäväksi sekä ylläpitäväksi 
tutkimuskeskukseksi. 
 
Tuleva Tampere3-fuusio 
 
Tampere3-fuusiossa Tampereen ammattikorkeakoulun taiteen alan koulutukset tulevat saman 
kokonaisuuden alle. Tällä hetkellä TAMK:ssa on seuraavat ohjelmat: 
muusikko AMK, musiikkipedagogi AMK, musiikkipedagogi yAMK (näissä keskiössä länsimainen 
taidemusiikki), screen writing yAMK, medianomi AMK, media and arts AMK. Tampere3-
kokonaisuuteen kytkeytyy myös Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin ohjelma, jolla on 
yhteyksiä myös taiteeseen. 
 

Turun yliopisto 
 
Strategian pääteemat ovat vaikuttava tutkija, vastuullinen kouluttaja, yhteiskunnan hyvinvoinnin ja 
talouden vauhdittaja sekä hyvinvoiva yhteisö. Turun yliopiston tutkimus profiloituu kuuden 
temaattisen kokonaisuuden kautta: 1. biotulevaisuus, 2. digitaaliset tulevaisuudet, 3. kulttuurinen 
muisti ja yhteiskunnan muutos, 4. lapset, nuoret ja oppiminen, 5. lääkekehitys ja diagnostiikka ja 6. 
meri ja merenkulku. 
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Turun yliopistossa uudistetaan koulutusrakenteita, jolla tavoitellaan korkeatasoisia ja profiloituneita 
tutkinto-ohjelmia, joissa opetus on innostavaa ja joustavaa. Tavoitteena on lisätä yhteistyötä muiden 
yliopistojen ja erityisesti Åbo Akademin kanssa tutkintokoulutuksen järjestämisessä.  
 
Taidealojen koulutusta ja tutkimusta järjestetään humanistisessa tiedekunnassa, historian, kulttuurin 
ja taiteiden tutkimuksen laitoksella.   
 
Laitoksella tehtävän tutkimuksen painopistealueita ovat keskiajan ja uuden ajan alun tutkimus, 
monikulttuurisuuden ja kulttuuristen vuorovaikutusprosessien tutkimus, taiteen ja 
populaarikulttuurin tutkimus, kokemuksen, kertomuksen ja muistin tutkimus sekä digitaalisuuteen 
liittyvä humanistinen tutkimus. Laitoksella toimii tutkimuskeskus SELMA: Centre for the Study of 
Storytelling, Experientiality and Memory ja tiedekunnassa tutkimuskeskukset TUCEMEMS (Turku 
Centre for Medieval and Early Modern Studies) ja IIPC (International Institute for Popular Culture). 
 
Taidealat jakautuvat kahteen hakukohteeseen:  
 
Kirjallisuusaineet hakukohde (kotimainen kirjallisuus ja yleinen kirjallisuustiede)  
4 professoria, 5 muuta opettajaa, n. 30 muuta tutkijaa 
 
Kotimainen kirjallisuus 
Aineessa keskitytään suomalaiseen kirjallisuuteen 1800-luvulta nykypäivään, kirjallisuusinstituutioiden 
toimintaan ja kirjallisuuden merkitykseen yhteiskunnassa. Alan tutkimus liikkuu useilla kirjallisuuden 
osa-alueilla, esimerkiksi feministinen- ja ekokriittinen kirjallisuudentutkimus, monikielisyys ja 
ylirajaisuus, lasten- ja nuortenkirjallisuus ja lyriikan tutkimus. 
  
Yleinen kirjallisuustiede 
käsittää maailmankirjallisuuden moninaisen kirjon, vaikka keskiössä onkin usein eurooppalainen ja 
pohjoisamerikkalainen kirjallisuus. Opinnoissa tavoitteena on saavuttaa hyvä kaunokirjallisten 
tekstien analyysitaito sekä vankka kirjallisuushistorian ja erilaisten teoreettisten lähestymistapojen 
tuntemus. Opinnot avaavat näköalaa länsimaisen kulttuurin tuntemukseen ja antavat valmiuksia 
aikamme kulttuuristen ilmiöiden analyyttiseen ja kriittiseen tarkasteluun. Oppiaineessa tehtävän 
tutkimuksen teoreettinen kirjo ulottuu kirjallisuusteoreettisista, esteettisistä sekä kirjallisuuden ja 
filosofian suhdetta koskevista kysymyksenasetteluista subjekti-, identiteetti- ja aikaproblematiikkaan, 
sukupuolta ja etnisyyttä koskevaan sekä postkoloniaaliseen tutkimukseen, monikulttuurisuuteen, 
modernin ja jälkimodernin problematiikkaan, kertomuksen tutkimukseen sekä kirjallisuuden, 
erityisesti romaanin, lajiproblematiikkaa. 
 
Molemmissa kirjallisuusaineissa on ja on ollut viime vuosina useita hankerahoituksia (Suomen 
Akatemian, säätiöiden ja eurooppalainen HERA-rahoitus). 
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Luova kirjoittaminen (sivuainekokonaisuus) 
1 yliopisto-opettaja 
tarjoaa perusopinnot ja aineopinnot kirjoittamisen eri lajeissa, ja oppiaine on aktiivinen ja suosittu osa 
taiteiden tutkimuksen oppiainekokonaisuutta. Oppiaineessa toimii yksi yliopisto-opettaja ja vuosittain 
noin kymmenen kirjoittamisen asiantuntijaa, kirjailijaa tai kirjoittamisen ammattilaista 
tuntiopettajina. Varsinaisia opiskelijoita oppiaineessa on sisäänoton seurauksena 28 ja avointen 
luentosarjojen ja opintojen kautta noin 150–200 vuosittain. Luovalla kirjoittamisella olisi potentiaalia 
vahvistua entisestään, ja sen toiveena on laajentua täysimittaiseksi oppiaineeksi, jossa voi suorittaa 
myös syventävät opinnot.  
 
Audiovisuaaliset taideaineet hakukohde (mediatutkimus, musiikkitiede, taidehistoria)  
3 professoria, x lehtoria 
 
Mediatutkimus  
Oppiaine keskittyy mediakulttuuriin ja -teknologiaan. Opetus ja tutkimus nojautuvat humanistiseen 
perinteeseen yhdistäen aineksia taiteiden tutkimuksesta ja kulttuuritutkimuksesta. Oppiaineen 
vahvuusalueita ovat elokuva- ja televisiotutkimus, populaarikulttuurin tutkimus, mediafilosofia, 
feministinen mediatutkimus, digitaalisen median tutkimus ja retoriikan tutkimus. 
 
Musiikkitiede  
Musiikkia tarkastellaan kulttuurisesta näkökulmasta hyödyntäen näkemyksiä muun muassa kriittisestä 
kulttuurintutkimuksesta ja filosofiasta. Tarkastelun kohteena on koko soiva kulttuuri: esimerkiksi 
vanha ja uusi klassinen musiikki, populaarimusiikki jazzista iskelmään ja metalliin, kansan- ja 
maailmanmusiikki sekä elokuvamusiikki, äänitaide ja äänimaisema.  
 
Taidehistoria 
Taidehistorian oppiaine tarjoaa näkökulmia visuaalisen kulttuurin historiaan ja nykypäivään. 
Taidehistorian alaan kuuluvat kuvataide, arkkitehtuuri, taideteollisuus, taiteen instituutiot, 
miljöökysymykset, taidekäsityö, käyttökuvan eri lajit sekä historiallisesti muuttuvat taidekäsitykset ja -
teoriat. Taidehistorian ajankohtaiset teoriat ja tutkimusmenetelmät tarjoavat välineitä ymmärtää ja 
analysoida laaja-alaisesti taiteen ilmiöitä ja rakennettua ympäristöä. 
 
Populaarikulttuurin englanninkielinen maisteriohjelma  
jossa musiikkitiede ja mediatutkimus ovat olleet keskeisiä sisältöjä.  
 
Turun yliopiston yksikkö Porin yliopistokeskuksessa:  
 
Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma 
 
Koulutusohjelman pääaineita ovat kulttuuriperinnön tutkimus, maisemantutkimus ja digitaalinen 
kulttuuri. Kulttuuriperinnön tutkimuksessa tarkastellaan aineellista ja henkistä kulttuuriperintöä 
lähestyen aihetta historia- ja etnologiatieteiden näkökulmasta. Maisemantutkimus tutkii rakennettua 
ympäristöä, luonnonmaisemaa ja kulttuurimaisemaa humanistisesta näkökulmasta.  
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Digitaalinen kulttuuri 
Opinnoissa käsitellään uusia digitaalisen viestinnän, taiteen, viihteen ja opetuksen muotoja. Oppiaine 
sijoittuu koulutusohjelman teknologista kulttuuria ja sen muutosta tarkastelevalle painopistealueelle. 
Kiinnostus kohdistuu varsinkin käyttäjäryhmiin ja -yhteisöihin sekä teknologioiden välisiin suhteisiin. 
Digitaalisen kulttuurin opiskelu tarjoaa käsitteellistä valmiutta ymmärtää digitalisoituvan kulttuurin 
ilmiöitä, mutta myös käytännön tietoja ja taitoja, joita toiminta digitaalisessa ympäristössä vaatii. 

 
Åbo Akademi 

Åbo Akademin tehtävänä on olla suomenruotsalainen yliopisto.  Åbo Akademi haluaa luoda 
korkeatasoisen ruotsinkielisen tutkimus- ja opiskeluympäristön, jolla on myös vahvat pohjoismaiset ja 
kansainväliset yhteydet. Åbo Akademin erityistehtävänä on kouluttaa ruotsinkielisisiä osaajia Suomen 
tulevaisuuden tarpeisiin, antaa ylintä koulutusta ruotsinkieliselle väestölle ja huolehtia maan 
kaksikielisyydestä ja suomenruotsalaisesta kulttuurista.  Taideaineet sijaitsevat humanististen 
tieteiden, psykologian ja teologian tiedekunnassa Turussa sekä kasvatustieteiden ja hyvinvointi-
tutkimuksen tiedekunnassa Vaasassa.  
 
Turun kampuksella taideaineet sijaitsevat humanististen tieteiden, psykologian ja teologian 
tiedekunnassa, uudessa laajemmassa koulutusohjelmassa: 
 
Kulttuurin, historian ja filosofian koulutusohjelma 
 
Ko. ohjelma kokoaa yhteen seuraavat pääaineet: filosofia, sukupuolen tutkimus, historia, pohjoinen 
etnologia, folkloristiikka ja uskontotiede sekä seuraavat taiteen tutkimuksen alueet:  
Taidehistoria, 1 professori, 1 lehtori ja 1 yliopisto-opettaja, 1 yliopisto-opettaja (visuella studier 60 
op)   
Kirjallisuustiede, 1 professori ja 2 yliopisto-opettajaa, + tutkijoita 
Musiikkitiede, 1 professori, 1 lehtori (50%) ja 1 yliopisto-opettaja sekä 
Tutkijoita ja tuntiopettajia on kaikissa aineissa. 
 
Ohjelma sisältää myös 60 opintopisteen kokonaisuuden visuella studier-opintoja. 
 
Åbo Akademissa tullaan hahmottamaan uudella tavalla maisteritason opinnot. Maisteriohjelmien 
tutkintorakenne koostuu 5 opintopisteen kokonaisuuksista, opinnäyte pois lukien. Opiskelija kerää 5 
op moduuleilla tutkinnon kiinnostuksensa mukaisesti paitsi omasta ohjelmastaan koko yliopiston 
tarjonnasta. Uusi rakenne on käytössä syksyn 2017 kv-ohjelmissa ja lukukauden 2018-2019 
aloittavissa ruotsinkielisissä ohjelmissa. Hallitus hyväksynee uudet ruotsinkieliset maisteriohjelmat 
syksyllä 2016. Koulutusohjelmissa opiskellaan pääasiassa ruotsinkielellä. Muun kielistä opetusta voi 
olla kandivaiheessa 0-15 op ja maisterivaiheessa 0-25 op. 
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Åbo Akademi i Vasa  

Vaasan kampuksella taidealat toimivat pääsääntöisesti ruotsinkielisen opettajankoulutuksen 
yhteydessä Kasvatustieteiden ja hyvinvointitutkimuksen tiedekunnassa (Fakulteten för pedagogik 
och välfärdsstudier)  

Tutkimuksen ja opetuksen kehitystyötä toteutetaan yhteistyössä eri yliopistojen ja 
ammattikorkeakoulujen kanssa. Taidekasvatus, taideala ja taideperustaiset tutkimusmenetelmät ovat 
olleet vahvasti osana tutkimuksen kehittämistä. Myös kansainvälinen verkostoituminen on 
keskeisessä asemassa (pohjoismainen yhteistyö) ja paikalliset taide- ja kulttuuritoimijat sekä -
instituutiot muodostavat lähiympäristön, jonka kanssa työskennellään yhteistyössä.  

Musiikkikasvatus, 3 yliopisto-opettajaa 
Kuvataidekasvatus, 1 yliopisto-opettaja   
Äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikka, 1 professori ja 2 yliopisto-opettajaa.  
Estetiikan didaktiikka, 1 akatemialehtori  
Draama- ja mediakasvatus,1 lehtori.  
Käsityötieteet, 1 professori, 1 akatemialehtori, 2 lehtoria ja 1 yliopisto-opettaja. 
Liikuntakasvatus, 1 akatemialehtori ja 1 yliopisto-opettaja 
 
Kandidaatti- ja maisteritasoisessa opettajankoulutuksessa taito- ja taideaineet sisältyvät opettajan 
pätevyyden antaviin tutkintoihin. Draamakasvatuksen opinnot sisältyvät äidinkielen- ja kirjallisuuden 
ainedidaktiikan opintokokonaisuuteen. Luokanopettajan, erityisopettajan sekä kielikylpyopettajan 
tutkintoihin sisältyy 5 op:n ainekeskeinen opiskelijasuoritus kaikissa yllä mainituissa aineissa.  

Opettajankoulutuksessa voi suorittaa lyhyen sivuaineen (25 op) musiikkikasvatuksessa, 
kuvataidekasvatuksessa, käsityötieteissä (tekstiilityö- ja tekninen työ), terveystiede- ja 
liikuntakasvatuksessa sekä äidinkieli- ja kirjallisuuden aineessa.  

Aineenopettajankoulutuksessa voi suorittaa pitkän sivuaineen (60 op) seuraavissa taideaineissa: 

Musiikkikasvatus 

Vireillä pitkä sivuaine yhteishankealoitus aineenopettajanpätevyyden koulutuskokonaisuus 
Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kanssa. 

Kuvataidekasvatus 

Vireillä pitkä sivuaine yhteishankealoitus aineenopettajanpätevyyden koulutuskokonaisuus Aalto 
Yliopiston (Aalto Arts) kanssa. 

Käsityötiede, tekstiilityö ja tekninen työ  

Käsityötiede on yksi tiedekunnan pääaineista. Pitkä sivuaine toteutetaan yhdessä aineenopettajan 
opiskelijoiden kanssa.  
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Äidinkieli ja kirjallisuus 

Pitkä sivuaine toteutetaan yhteistyössä Åbo akademin humanististen tieteiden, psykologian ja 
teologian tiedekunnan kanssa (Turussa) siten, että 25 op Vaasassa ja tämän jälkeen valinnaisesti 
Svenska (60 op) tai Litteraturvetenskap (60 op) Turussa. 

Musiikin aineenopettajan tutkinto voidaan tällä hetkellä suorittaa ruotsiksi vain Taideyliopiston 
Sibelius-Akatemiassa. 

Kuvataiteen aineenopettajan tutkinto on mahdollista suorittaa ruotsin kielellä Aalto Yliopiston opinto-
ohjelman. Kuvataide aineenopettajan pedagogiset opinnot (60 op) ruotsin kielellä on mahdollista 
suorittaa Åbo Akademissa (Kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnassa) yhteistyössä Aalto 
yliopiston opinto-ohjelman kanssa. Tällä hetkellä opintokokonaisuutta ei hyödynnetä tarpeen 
mukaisesti Åbo Akademissa ja uudistustyö on vireillä.  

Vaikka ammattikorkeakoulut eivät kuulu selvitykseen, tässä yhteydessä on nähtävä, että 
Yrkeshögskola Novia Pietarsaaressa aloitti 2000–2001 uusimuotoisen ruotsinkielisen 
kirkkomuusikkokoulutuksen, joka antaa C-kanttorikelpoisuuden. Ohjelmassa opiskelee hyvin pieni 
määrä opiskelijoita.  

Yrkeshögskola Noviassa voi suorittaa (240 op) seuraavat tutkinnot: 

 Kuvataiteilija 

 Draamaohjaaja 

 Muotoilija 

 Muotoilija (graafinen suunnittelu) 

 Valokuvaus 

 Musiikkipedagogi (AMK) 

 Master of Culture and Arts (Turku) 
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6 Ehdotuksia yliopistoille jatkoselvitettäväksi  

Helsingin yliopisto ja Taideyliopisto sekä Aalto yliopisto 
 

- Helsingin yliopisto keskittää kirjallisuuden tutkimuksen (Venäläinen kirjallisuus ja kulttuuri, 

Yhdysvaltain kirjallisuus, kotimainen kirjallisuus, tietokirjallisuus ja kirjoittaminen) kirjallisuuksien 

tutkimuksen maisteriohjelmaan. Perustelu: Kokoamalla kirjallisuuden professorit (7-8) ja tutkijat yhteen 

saadaan nykyaikainen, dynaaminen ja merkittävä kriittinen massa taiteiden tutkimuksen (yht. n. 13 

professoria) osaajia kehittämään alaa. Lisätään yhteistyötä taiteiden tutkimuksen maisteriohjelman ja 

kulttuuriperinnön maisteriohjelman kanssa. Kielet manifestoituvat laajasti taiteessa ja kulttuurissa, 

joten kielen opiskelija voisi ammentaa kielialueen kulttuurista paitsi kirjallisuuden niin elokuvan ja 

esittävien taiteiden ja taide/kulttuurihistorian kautta. Kielitieteiden spesifi kirjallisuuden ja kulttuurin 

opetus järjestettäisiin yhteistyössä ko. maisteriohjelmien kanssa. 

Siirretään 
 

A. Nordisk litteratur myös osaksi ko. kirjallisuuksien tutkimuksen maisteriohjelmaa   

B. Nordisk litteratur vahvistamaan Åbo Akademin ja Turun yliopiston pohjoismaisen, ruotsinkielisen ja 

suomenruotsalaisen kirjallisuuden tutkimusta. Sekä Åbo Akademissa että Turun yliopistossa on myös 

sukupuolentutkimusta, joka voisi linkittyä kirjallisuusaineisiin. HY:n äidinkielen ja kirjallisuuden (ruotsi) 

opettajaksi haluavat voisivat valita jatkossa pääaineekseen pohjoismaiset kielet tai ruotsin äidinkielenä. 

Ko. pääaineopiskelijoiden kirjallisuuksien ja muun pohjoismaisen kulttuurin ja taiteen sivuaineopetus 

hoidettaisiin tuntiopetuksena ja yhteistyössä taiteiden tutkimuksen ohjelman kanssa. Perustelu: 

Yhdistämällä nordisk litteratur Åbo Akademin ja Turun yliopiston kirjallisuuden voimien kanssa, 

saavutettaisiin vahva ja vaikuttava kotimaisen (ruotsi), ruotsinkielisen ja pohjoismaisen kirjallisuuden 

keskittymä. Tämä ehdotus vaatisi kuitenkin perusteellista pohdintaa, sillä aineella on vahvat kytkökset 

Nordicaan.  

 
- Helsingin yliopisto ja Taideyliopisto luovat monikielisen taiteiden tutkimuksen maisteriohjelman (tai 

aluksi yhteisen sivuainepaketin) hyödyntäen olemassa olevia moduuleita kummassakin yliopistossa. 

Perustelu: Turvataan HY:n opiskelijoille kosketuspinta nykytaiteeseen ja taiteellisiin prosesseihin ja 

Taiy:n opiskelijoille laajemmat taiteiden tutkimukselliset perusteet. Luodaan Suomeen vahvempaa 

taiteiden/taiteellista tutkimusta yhdistämällä voimia. 

- Luodaan yhteinen englanninkielinen arts management/curating/museologia -ohjelmakokonaisuus 

pääkaupunkiseudulle HY:n, Aalto yliopiston ja Taideyliopiston yhteistyönä niiden vahvuudet 

hyödyntäen. Tavoitteena voisi olla esimerkiksi Managing cultural institutions and curating arts – 

maisteriohjelma (tms.). Perustelu: Alueella kannattaa yhdistää voimat ja luoda kansainvälisesti 

entistäkin vahvempi managing/curating ohjelma, jossa opiskelija voi erikoistua taideinstituutioiden, 

festivaalien jne. johtamiseen, tuottamiseen tai näyttely-/festivaalikuratointiin sekä digitalisaatioon 

alalla. 
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- Taidehistorian tutkimusta vahvistetaan erityisesti HY:ssa. HY:n taidehistoria osallistuu taiteiden 

tutkimuksen tutkinto-ohjelmaan avaamalla moduuleita ohjelman opiskelijoille.  

- Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa vahvistetaan nykytaiteen tutkimusta, mutta yhteistyötä tehdään 

HY:n taidehistoria oppiaineen ja taiteiden tutkimuksen ohjelman kanssa. Perustelu: HY.ssä on vahva 

muu kulttuurihistorian koulutus ja tutkimus lähellä. Taideyliopistossa tehdään nykytaidetta, joten alan 

tutkimusta on luontevaa olla siellä. 

 

Turun yliopisto ja Åbo Akademi  
 

- A) Järjestetään Turun yliopiston taiteiden tutkimus kirjallisuuden tutkinto-ohjelmaan ja 

audiovisuaalisen taiteen (tms. nimi) tutkinto-ohjelmaan (3+2), joiden tutkintovaatimukset kehitetään 

yhdessä Åbo Akademin kanssa siten, että kandi-maisterivaiheissa on sekä yliopistojen oma polku 

(Åbossa ruotsinkielinen) että yhteisiä, osin englanninkielisiä  moduuleita. Maisterivaiheessa moduulit 

olisivat 5 op kokoisia, suuremmalta osin yhteisiä ja englanninkielisiä.  Opiskelijat hakisivat 

jompaankumpaan yliopistoon. 

- Vahvistetaan Åbo Akademin  ja Turun yliopiston kirjallisuuden tutkimusta siirtämällä Nordisk litteratur 

professuuri Helsingistä Åbo Akademihin ja kehittämällä yliopistojen yhteinen ohjelma (joint 

programme), ruotsinkielinen/pohjoismainen kirjallisuus, jossa opetus annettaisiin pääasiassa 

ruotsinkielellä. Tämä olisi Turun yliopiston opiskelijoille ns. kolmas suuntautumisvaihtoehto yleisen ja 

kotimaisen kirjallisuuden lisäksi. Ohjelman tutkintovaatimukset rakennettaisiin yhdessä Åbo Akademin 

kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelman kanssa. Samalla Åbo Akademin alan opiskelijat voisivat osallistua 

haluamilleen, Turun yliopiston kirjallisuustieteen kursseille. Pohjoismaisen kirjallisuuden ohjelman 

maisterivaihe/ohjelma rakennettaisiin 5 op moduuleista.   

- Turun yliopisto ja Åbo Akademi vahvistavat yhteistyötä myös luovan kirjoittamisen alueella 

yhteistyössä kirjallisuuksien kanssa. Perustelu: Näin saataisiin vahva ruotsinkielisen/pohjoismaisen 

kirjallisuuden tutkimus Suomeen ja kirjallisuuden tutkijoista kriittinen massa (4 TY+2 ÅBO professoria+ 

lehtorit) Turkuun. 

 
- Luodaan Turun yliopiston ja Åbo Akademin audiovisuaalisen taiteen (äänellisen-kuvallisen kulttuurin 

tms.) 

A) yhteinen monikielinen (suomi, ruotsi, englanti) tutkinto-ohjelma (joint programme), jonka 

kandivaiheessa on sekä yliopistojen oma polku (Åbossa ruotsinkielinen) että yhteisiä, osin 

englanninkielisiä  moduuleita. Maisterivaiheessa moduulit olisivat 5 op kokoisia, suuremmalta osin 

yhteisiä ja englanninkielisiä. Audiovisuaalisen taiteen ohjelma yhdistäisi musiikkitieteen, 

mediatutkimuksen ja taidehistorian sekä Åbon visuella studier opintokokonaisuuden. Molempien 

yliopistojen opiskelijoita palvelevat museologian opinnot järjestettäisiin osana audiovisuaalisen taiteen 

ohjelmaa. Tai yhteisenä sivuainekokonaisuutena. 

B) yhteinen monikielinen tai englanninkielinen audiovisuaalisen taiteen maisteriohjelma, joissa 

molemmat kehittävät 5 op moduuleita maisteritarjottimelle. Edeltävät erilliset kandiohjelmat olisivat 

TY:ssä ja ÅA:ssa. Perustelu A ja B: Turvataan ruotsinkielisille opiskelijoille monipuolisemmat ja syvälliset 
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alan opinnot, samoin suomenkielisille opiskelijoille suunnittelemalla yhteisohjelma yhdessä. Opiskelijat 

otettaisiin sisään omaan yliopistoon. Monikielinen ohjelma antaisi myös mahdollisuuden 

suomenkielisille opiskelijoille oppia ruotsia luontevassa kontekstissa. 

 

Turun, Helsingin, Tampereen, Jyväskylän yliopistot ja Åbo akademi 
 

- Keskitetään kirjallisuuden tutkimusta jatkossa erityisesti HY:hyn, Turun yliopisto/Åbo Akademiin, 

Tampereen/Jyväskylän yliopistoihin.  

- Tampereen ja Jyväskylän yliopistot tiivistävät kirjallisuuden alueella yhteistyötä, kenties ajan myötä 

yhdistyisivät jompaankumpaan yliopistoon? (= 2+2,5 professoria, lähes 10 muuta opettajaa) 

- Itä-Suomen yliopistossa kirjallisuus linkittyy muuhun kulttuurintutkimukseen ja painottuu taiteen 

sosiologiaan. Oulun yliopistossa on yksi professori. 

Perustelu: Kirjallisuuden tutkimusta on seitsemässä yliopistossa. Alan tutkimusympäristö vahvistuisi, jos 

yksiköt olisivat nykyistä suurempia esim. kolmessa yliopistossa. 

 

Oulun yliopisto ja Lapin yliopisto 
 

- Pidetään kirjallisuus Oulun yliopistossa osana kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelmaa. Suunnataan 

kirjallisuuden tutkimus Oulun yliopiston ihmistieteiden strategisen painopisteen mukaisesti pohjoisen 

lokaalisuuden tarkasteluun yhteydessä globaaleihin kulttuurisiin muutoksiin ja kirjallisuus-oppiaineen ja 

filologia-aineiden välisen yhteistyön kehittämiseen. 

 
- Siirretään elokuvatutkimus (1 opettaja) Oulun yliopistosta Helsingin yliopiston taiteiden tutkimuksen 

ohjelmaan vahvistamaan elokuvatutkimusta Suomessa. HY lisää yhteistyötä myös Aalto Artsin 

elokuvataiteen opetuksen kanssa. Perustelu: Elokuvatutkimus on Suomessa lähes ”yhden professorin 

ala”, jota voisi vahvistaa HY:ssä. Aalto yliopiston elokuvataiteen opiskelijat voisivat hyötyä tästä. Muissa 

yliopistoissa elokuvatutkimus on sitoutuneena laajemmin visuaalisen kulttuurin ja mediatutkimukseen. 

Oulun yliopiston/Lapin yliopiston ja OAMK:n yhteistyön tiivistyessä alan opetusta annettaisiin 

tuntiopetuksena.  

 
- Vahvistetaan Lapin yliopiston ja Oulun yliopiston taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen yhteistyötä 

merkittävästi ja profiloidaan alat yhdessä esim. lähtökohdasta Lapissa kuvataide/media, muotoilu ja 

matkailu, Oulussa kulttuurintutkimus, arkkitehtuuri, musiikki. Mietitään työnjako yhdessä 

ammattikorkeakoulujen kanssa. Suunnataan taidehistoria tukemaan kuvallisen ilmaisun tutkimusta ja 

tehdään yhteistyötä Lapin yliopiston graafisen suunnittelun, taidekasvatuksen ja teollisen muotoilun 

koulutusohjelmien kanssa. Perustelu: Molemmissa keskitytään arktiseen osaamiseen sekä pohjoiseen 

ja saamelaiseen taiteeseen ja -kulttuuriin sekä alojen vaikuttavuuteen pohjoisen alueen elinkeino- ja 

kulttuurielämässä. Yhteistyö Oulun yliopiston, Lapin yliopiston sekä ammattikorkeakoulujen välillä 

tekee alojen kehittämisestä realistista ja vahvempaa.     
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- Vahvistetaan Oulussa arkkitehtuurin tutkimusta ja integraatiota muihin aloihin Linnanmaalle muuton 

myötä ja suunnataan sitä vahvasti Oulun yliopiston strategian mukaisesti.  

  
A) Syvennetään merkittävästi Oulun ja Lapin yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyötä musiikin ja 

muiden kulttuuri/taidealojen koulutusten kanssa. Muodostetaan vähintäänkin Oamk:n, OY:n ja LY:n 

nykyisten koulutusten pohjalta yhteinen yliopistollinen taidekunta/school, jossa olisi  

a) 4-vuotisista musiikkipedagogin AMK-tutkinnoista 3- tai 3,5-vuotisiksi muutetut musiikin 

kandidaatin tutkinnot ja mahdollisesti vastaavasti kuvataiteen, tanssin ja muiden alojen tutkintojen 

kanssa  

b) peruskoulujen ja lukioiden taito- ja taideaineiden aineenopettajien kelpoisuuksia antavat 

koulutukset (LY:n kuvataidekasvatus, OY:n musiikkikasvatus) kaksoiskelpoisuuden antavine 

sivuaineineen, sekä  

c) luokanopettajien ja varhaiskasvatuksen koulutusten kaikille yhteisten taideaineiden opintojaksot 

sekä sivuaineet. 

Perustelu: Koulutuksen ja tutkimustoiminnan työnjako ja monitieteisyys voisi tehostua. Myöhemmin 

mukaan voitaisiin liittää muitakin taidealoja, kuten arkkitehtuuri ja kulttuurintutkimus Oulun 

yliopistosta. Tällainen ”Arctic School of the Arts” voisi muodostua vahvaksi brändiksi houkutellen 

hakijoita kandidaattitasolta tohtoritasolle, ja voisi toimia myös vahvana kilpailutekijänä. Yhteinen 

school linjaisi aloja tehokkammin ja vähemmällä hallinnolla kuin nykyinen monen instituution 

koulutusrakenne. Jatkoselvitys voisi koskea mm. koulutusten opettajien kelpoisuuksien saavuttamista, 

opetussuunnitelmien analyysiä, suhdetta taiteelliseen ja tieteelliseen tutkimukseen. Yhteisellä 

taidekunnalla vältettäisiin päällekkäinen kanditason koulutus ja päällekkäiset opiskelupaikat. Kokeilu 

testaisi ratkaisua vastaaville taidealojen duaalimallin haasteille sekä uutta hallinnollista ratkaisua, 

yliopistojen yhteistä tiede/taidekuntaa tai erillislaitosta.  

B) Luodaan Lapin yliopiston ja Oulun yliopiston yhteistyönä erillishakumenettely, jossa hakija hakee 

kuvataide- ja musiikkikasvatuksen koulutukseen jo sisäänpääsyvaiheessa, jolloin opintopolku 

sivuainetoteutuksena järjestyvään kaksoiskelpoisuuteen musiikin ja kuvataiteen aineenopettajaksi on 

tiedossa jo opintojen alkuvaiheessa. Näin opiskelija voi saada kaksoispätevyyden 

kuvataide/musiikinopettajaksi. Jätetään tilaa musiikinopettajan aineen opettajakoulutuksen tutkinto-

vaatimuksiin, jotta toiseen aineeseen pätevöityminen mahdollistuisi (myös muut aineet kuin 

kuvataide). 

C) Oulun yliopisto järjestää musiikkikasvatusta vain opettajankoulutuksen osana ja luopuu 

aineenopettajakoulutuksesta. Jyväskylän yliopisto lisää hieman musiikin aineenopettajakoulutusta ja 

ottaa vastuu Pohjois-Suomen musiikinopettajien koulutuksesta.  

 

Perustelu: A+B Oulun ja Lapin yliopistoissa tehdään taidekasvatusta, joten yhteistyön merkittävä 

syventäminen olisi luontevaa. Amk- ja yliopistotasojen päällekkäisyys tai epäsuorat polut musiikissa 

ovat resurssien hukkaamista. Tällä ratkaisulla ei kuitenkaan saavutettaisi merkittäviä säästöjä.  
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Aalto yliopisto ja Taideyliopisto 
 

- Tutkitaan mahdollisuus siirtää esittävien taiteiden lavastus (näyttämölavastus) Aalto Artsista 

Taideyliopistoon. Perustelu: Näyttämölavastuksen kandidaatin tutkinnosta kolmasosa suoritetaan jo 

nyt yhteisopetuksena Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa kanssa ja esitystoiminta tehdään suurelta 

osin siellä. Teatterikorkeakoulun ytimessä on juuri näyttämö, sekä lähitaide valosuunnittelun 

koulutusohjelma sekä alaan kiintoisasti kytkeytyvät Kuvataideakatemian tila-aikataide sekä 

kuvanveisto. Teatterikorkeakoulu on alalle luontevin sijaintipaikka. Lavastuksen ja valosuunnittelun 

yhteistyöllä voisi kehittää kansainvälisesti vetovoimaisen esittävien taiteiden Digital visual design-

ohjelman. Syvällistä yhteistyötä tulisi jatkaa muuten kuten aiemminkin Aallon ja Taideyliopiston välillä. 

 

Jyväskylän yliopisto 
 

- Jyväskylän yliopisto ottaa päävastuun taideterapia alan koulutuksen kehittämisestä, mutta tekee tässä 

yhteistyötä Taideyliopiston kanssa.  

Perustelu: Jyväskylä on ainoa yliopisto, jossa on taideterapia-alan tutkimusta. Tätä tulisi vahvistaa 

monitaiteisen Taideyliopiston kanssa, jossa on annettu mm. tanssiterapian koulutusta. Alalle voisi 

luoda esim. yleiset taideterapian kandiopinnot ja maisterivaiheessa eri taidealojen 

suuntautumisvaihtoehdot. Alan tutkimusperustaa tulisi vahvistaa yhteistyössä esim. jonkin 

lääketieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kanssa. Tämä vahvistaisi taidealojen 

yhteiskunnallista vaikuttavuutta. 

 

Taideyliopisto  
 

- Keskitetään Novia-ammattikorkeakoulusta suomenruotsalaisten kanttorien koulutus Taideyliopistoon 

Helsinkiin. Luodaan 3,5 vuotinen kirkkomusiikin kandiohjelma Taideyliopiston Sibelius-Akatemiaan, 

josta saisi C-kanttorin pätevyyden joko Kuopiossa tai Helsingissä, harjoittelu aidoissa kieliympäristöissä. 

Tämä vaatisi asetusmuutoksia ja pitkähkön valmistelun. Perustelu: Suuremmassa kaksikielisessä 

Taideyliopistossa olisi tarjota laadukas musiikin alan opiskeluympäristö ruotsinkielisille kanttoreille.  

- Mahdollistetaan ruotsinkielisten musiikin aineenopettajien koulutus (60op) Taideyliopiston ja Åbo 

Akademin Vaasan kampuksen yhteistyöllä. Perustelu: Tämä vahvistaisi ruotsinkielisten musiikin 

aineenopettajien koulutusta. Heistä on pulaa. 

- Itä-Suomen yliopiston teologisen osaston ortodoksinen kanttorikoulutus ja Taideyliopiston Sibelius-

Akatemian Kuopion kirkkomusiikin koulutus asiantuntijoineen tarkastelevat, olisiko musiikin käytännön 

ja/tai teorian alueella tehtävissä yhteistyötä vaikka liturginen perinne on erilainen. Perustelu: Alueita 

yhdistää musiikki kirkollisessa ympäristössä. Itä-Suomen yliopistolla on kampus Kuopiossa.  
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Tampereen yliopisto 
 

- Tampereen yliopiston teatterityön tutkinto-ohjelman kehittämisessä selvitetään yliopistojen 

asiantuntijoiden kesken erilaisia skenaarioita, joista ääripäät esim.: 

A. kehitetään yhteistyötä Taideyliopiston näyttelijäntaiteen koulutusohjelman ja muiden ohjelmien sekä 

esittävien taiteiden tohtoriohjelman kanssa. Teatterityön ohjelma integroituu vahvasti Tampereen 

yliopiston kulttuurin ja median tutkimusyhteisön kanssa.  

B. Tuleva Tampere yliopisto suunnittelee taiteiden alan koulutuksen ja tutkimuksen ja opintopolut 

perusteellisesti uudelleen TAMK:in taiteen alan koulutusten ja TTY:n arkkitehtuurin osaston kanssa 

(mikäli fuusio toteutuu).  

C. siirretään teatterityön koulutus Taideyliopiston vastuulle, mutta sijainti olisi edelleen Tampereella. 

Hyödynnetään opiskelu Taideyliopiston monitaiteisessa sekä Tampereen yhteiskuntatieteellisen 

tutkimuksen ympäristössä. 

D. siirretään teatterityön ohjelma Taideyliopistoon Helsinkiin ja hyödynnetään monitaiteinen ja -tieteinen 

kokonaisuus pääkaupunkiseudulla. 

 

Tampereen, Jyväskylän, Turun, Lapin ja Itä-Suomen yliopistot ja Aalto-yliopisto 
 

- Tampereen yliopisto ja Aalto yliopisto vahvistavat mediatutkimustaan 

- Aalto-yliopisto, Jyväskylän, Lapin, Itä-Suomen, Tampereen yliopistot ja Turun yliopiston Porin yksikkö 

selkeyttävät mediatutkimuksen, mediakulttuurin tutkimuksen ja digitaalisen median tutkimuksen 

työnjaon keskenään.  

Perustelu: Vaikuttaa siltä, että mediatutkimusta on seitsemässä yksikössä hieman eri nimillä ja 

painotuksilla eikä niiden työnjakoa liene pohdittu. Voisiko alan tutkimusta vahvistaa keskittämällä? 

Aalto yliopisto ja Tampereen yliopisto ovat vahvoina  strategiansa ja alojensa perusteella. 

Itä-Suomen yliopisto 
 

- Itä-Suomen yliopisto jatkaa hyvässä vauhdissa olevaa kulttuurintutkimuksen ohjelman suunnittelua 

- keskittyy kulttuurin, perinteen- ja äänimaiseman tutkimukseen. Mediakulttuurin ja viestinnän 

pääaineen yhteistyön/profiloinnin mahdollisuudet muiden yliopistojen kanssa selvitetään. Perustelu: 

Aalto ja tuleva Tampere yliopisto ovat strategiansa ja alojensa perusteella luontevia median ja 

digitaalisen/median koulutuksen ja tutkimuksen kehittäjiä.  
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7 Lähteet 

Muistio, Musiikin koulutuksen RAKE-tapaaminen Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa 11.3.2016  
 
Keskustelu Taideyliopistossa 04.2016 
Vesa Kurkela, musiikin tutkimuksen professori  
 
Keskustelu Helsingin yliopistossa 24.5.2016  
Hanna Korsberg, teatteritieteen professori 
Johanna Laakkonen, teatteritieteen yliopistonlehtori  
 
Keskustelu Galwayssa 7.4.2016  
Katariina Mustakallion, Tampereen yliopiston vararehtori  
 
Keskustelu Tampereen yliopistossa 28.4.2016  
Liisa Laakso, rehtori 
Katariina Mustakallio, vararehtori 
Heikki Hellman dekaani 
 
Keskustelu Tampereen yliopistossa 28.4.2016 
Pauliina Hulkko, teatterityön professori 
Katri Valaskiven tutkimusjohtaja COMET ja T7 
Riku Roihankorpi tutkija  
 
Aalto Artsin ja Taideyliopiston yhteinen rake-tapaaminen 23.5.2016 Musiikkitalossa. 
Keskustelu Helsingin yliopistossa 8.8.2016 
Hannu Riikosen, yleisen kirjallisuuden professori  
Heta Pyrhönen, yleisen kirjallisuuden professori 
Arto Haapala, estetiikan professori  
 
Keskustelu Oulun yliopistossa 15.8.2016 
Helka-Liisa Hentilä, vararehtori 
Janne Pihlajaniemi, arkkitehtuurin professori  
Kuisma Korhonen, kirjallisuuden professori 
Harri Mantila, suomenkielen professori, Humanistinen tiedekunnan koulutusdekaani 
Eila Estola, kasvatustiedekunnan dekaani, varhaiskasvatuksen professori 
Raimo Kaasila kasvatustieteen, professori aineenopettajakoulutuksen kehittäminen, 
yliopistopedagogiikan kehittäminen  
Juha Ojala, musiikkikasvatuksen määräaikainen professori 
 
Keskustelu Lapin yliopistossa 16.8.2016 
Timo Jokela prof. kuvataidekasvatus, dekaani 
Satu Miettinen prof. teollinen muotoilu vara-dekaani  
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Jonna Häkkilä prof. teollinen muotoilu 
Jaana Erkkilä, professori kuvataide 
Mirja Hiltunen, prof. kuvataidekasvatus 
Silja Nikula yliopistolehtori, graafien suunnittelua, akatemiatutkija 
Marjatta Heikkilä-Rastas professori  Tekstiili- ja vaatetusala 
Heidi Pietarinen, apulaisprofessori, Tekstiili- ja vaatetusala 
Tuija Hautala-Hirvioja, professori, taidehistoria 
 
Keskustelu Jyväskylän yliopistossa 17.8.2016 
Heikki Hanka, laitoksen johtaja, taidehistorian professori 
Sanna Karkulehto, kirjallisuuden professori, 
laitoksen varajohtaja ja pedagoginen johtaja, kirjallisuuden professori  
 
Mikko Keskinen, kirjallisuuden professori 
Tuomo Lahdelma, luovan kirjoittamisen professori 
Pauline von Bonsdorff, taidekasvatuksen professori 
 
Annika Waenerberg, taidehistorian professori ?        
Tuula Lähdesmäki, akatemiatutkija, taidehistoria  
           
Risto Niemipynttäri, kirjoittamisen yliopistonlehtori  
 
Riitta Rautio, musiikin laitoksen johtaja, musiikkitiede  
Jukka Louhivuori, musiikkikasvatuksen professori laitoksen varaj. suomalaisen musiikkikampuksen 
johtaja, 
Jaakko Erkkilä, musiikkiterapian professori 
Esa Ala-Ruona, laitoksen varaj., musiikkiterapia  
Erkki Huovinen, lehtori, musiikkitiede  
Kai Huuri, musiikkitiede, oppiainevastaava, yliopistotutkija,  
 
Helena Rasku-Puttonen, vararehtori 
Minna Riitta Luukka, humanistisen tiedekunnan dekaani 
 
Keskustelu Turun yliopistossa 25.8.2016 
Riitta Pyykkö, vararehtori 
Altti Kuusamo, taidehistorian professori 
John Richardson, musiikkitieteen professori 
Susanna Paasonen ja Jukka Sihvonen, mediatutkimuksen professorit 
Lea Rojola ja Päivi Lappalainen, kotimaisen kirjallisuuden professorit 
Hanna Meretoja, yleisen kirjallisuustieteen professori  
Niina Repo, luovan kirjoittamisen lehtori 
 
Keskustelu Helsingin yliopistossa 24.8.2016 
Pirkko Moisala, musiikkitieteen professori 
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Kai Lassfolf, musiikkitieteen vt.professori 
 
Keskustelu Åbo akademissa 26.8.2016 
Mats Lindfelt, direktör för forskning och utbildning 
Johannes Brusila, professor i musikvetenskap 
Marie-Sofie Lundström, forskningsledare i konstvetenskap, 25%  
Claes Ahlund, professor i litteraturvetenskap? 
Ahlbeck 
Cecilia Björk, universitetslärare i musikens didaktik, i Vasa 
 
Keskustelu Helsingin yliopistossa 29.8.2016 
Ville Lukkarinen, taidehistorian professori 
Kirsi Saarikangas, taidehistorian professori 
 
Henry Bacon, elokuvatutkimuksen professori 
 
Keskustelu Taideyliopistossa 30.8.2016  
Lauri Väkevä, musiikkikasvatuksen professori 
 
Keskustelu Helsingin yliopistossa 1.9.2016  
Anna Mauranen, vararehtori 
 
Keskustelu puhelimessa 1.9.2016 
Mirja Hiltunen, kuvataidekasvatuksen professori, Lapin yliopisto/Aalto yliopisto 
 
Keskustelu Taideyliopistossa 7.9.2016 
Maarit Ruikka, Teatterikorkeakoulun dekaani 
Hannu-Pekka Björkman ja Elina Knihtilä, näyttelijäntaiteen professorit 
 
Keskustelu Itä-Suomen yliopistossa 8.9.2016 
Risto Turunen, humanistisen osaston johtaja  
Helmi Järviluoma-Mäkelä, musiikin tutkimuksen professori 
Matti Kotiranta, teologisen osaston johtaja 
 
Keskustelu Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Kuopion kirkkomusiikin osastolla 9.9.2016 
Seppo Kirkinen, Kuopion kirkkomusiikin osastonjohtaja 
 
Keskustelu Taideyliopistossa 12.9.2016 
Anne Kauppala, musiikin tutkimuksen professori 
 
Keskustelu Taideyliopistossa 14.9.2016 
Olli-Pekka Martikainen, Sibelius-Akatemian opetusvaradekaani 
 
Vierailu Aalto-Artsin laitosjohtajakokouksessa 19.9.2016  
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Anna Valtonen, dekaani 
Teemu Leinonen, varadekaani 
Ossi Naukkarinen, varadekaani 
 
Tapaaminen Taideyliopistossa 23.9.2016  
Tanja Johansson, arts management professori 
Hanna Johansson, kuratoinnin professori 
 
Keskustelu puhelimessa 7.10.2016 
Harri Laakson, nykytaiteen professori, Aalto-yliopisto 
 
Keskustelu Helsingin yliopiston johdon kanssa 2.11.2016 
 
Tapaaminen Helsingin yliopisto Hanna Snellman, varadekaani 8.11.2016 
Tapaaminen Helsinki yliopisto Arto Mustajoki, dekaani 24.11.2016 
 
Selvitys: Suomi osaamisen kasvu-uralle -Ehdotus tutkintotavoitteista 2020-luvulle, Opetus- ja 
kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2015:14 
 
Verkko:  https://vipunen.fi/fi-fi 
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