
Turun ammattikorkeakoulu Oy 28.1.2022 
vararehtori Juhani Soini 
koulutusjohtaja Timo Tanskanen  
 
 
 

Tiedote / Tiivistelmä selvityksestä 

 

Laulun opetuksen ristiriitoja ratkotaan – yksittäisistä ongelmista huolimatta Turusta valmistuu 
Suomen tyytyväisimmät musiikkipedagogit 
 
Turun ammattikorkeakoulun musiikin koulutuksen toimintaa on selvitetty. Laulun opetukseen 
liittyviä ristiriitoja ratkotaan työyhteisössä.  
 
Kaikille opiskelijoille on järjestetty mahdollisuus tulla kuulluksi selvitystyön aikana.  
 
- Ilahduttavaa on opiskelijoiden varsin suuri tyytyväisyys instrumenttiopintojen toteutukseen ja 
laatuun. Pedagogisen harjoituskoulun toimintaan saimme opiskelijoilta hyviä kehitysehdotuksia, 
jotka huomioidaan toimenpiteissä, toteaa Taideakatemian koulutusjohtaja Timo Tanskanen.  
 
Selvityksessä kuultiin myös opetushenkilökuntaa, jolta nousi huomioita esimerkiksi sivutoimisten 
opettajien roolin kehittämisestä työyhteisössä. 
 
- Tärkeä viesti opiskelijoilta ja henkilöstöltä on, että epäasiallisen kohtelun kokemus ei ole 
läpileikkaava, vaan kohdistuu pieneen osaan toimintaa. Tämä pitkään jatkunut 
vuorovaikutusongelma on kuitenkin ollut sille altistuneille opiskelu- ja työhyvinvointia heikentävä, 
kiteyttää Turun ammattikorkeakoulun vararehtori Juhani Soini.  
 
- Prosessin myötä opiskelijat ovat myös opiskelijakunta TUOn tukemana aktivoituneet toimimaan 
osana työ- ja opiskeluyhteisömme kehittämistä ja Turun AMK:n Taideakatemian 
johtoryhmävastaavatoimintaa, mitä pidän erittäin tärkeänä tulevaisuutta ajatellen, Soini jatkaa. 
 
Selvityksen pohjalta tehdään toimenpiteitä pedagogisen harjoitusoppilaskoulun toimintaan ja 
tarkastellaan tuutorointitapoja. Myös vierailevien opettajien perehdyttämiseen kiinnitetään 
enemmän huomiota. Tilanteen kehittymistä seurataan aktiivisesti. Selvityksessä ei noussut esiin 
koulutuksen toteuttamiseen tai järjestämiseen liittyviä laiminlyöntejä tai väärinkäytöksiä.  
 
Vuonna 2021 Turusta musiikkipedagogiksi valmistuneiden tyytyväisyys opintoihinsa oli paras 
kaikista Suomen kahdeksasta musiikin koulutusta antavasta ammattikorkeakoulusta.  
 
Lisätiedot ja yhteydenotot:  
 
koulutusjohtaja Timo Tanskanen, 050 5985 210 
vararehtori Juhani Soini, 050 5985 321 
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Selvitys Turun ammattikorkeakoulun musiikin koulutuksen tilanteesta 

 

1. Toimeksianto 
Turun ammattikorkeakoulun rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila antoi toimeksi joulukuussa 2021 selvityksen 
tekemisen musiikin koulutuksen palautekäytäntöihin ja palautteen pohjalta tehtyihin toimenpiteisiin liittyen. 
Selvitystyötä varten on järjestetty kuusi erillistä opiskelijoiden instrumenttiryhmäkohtaista 
kuulemistilaisuutta (aikavälillä 8.12.2021-14.1.2022), joihin on osallistunut yhteensä 33 opiskelijaa, sekä 
kuusi henkilöstön yksittäistä kuulemista ja yksi ryhmäkuuleminen päätoimiselle ja sivutoimiselle henkilöstölle 
(aikavälillä 17.-26.1.2022). Viidessä opiskelijakuulemisessa Turun AMK:n edustajina ovat olleet 
Taideakatemian koulutusjohtaja ja opinto-ohjaaja, yhden on käynyt Turun AMK:n rehtori ja opiskelijakunta 
TUOn edustaja. Henkilöstökuulemiset ovat toteuttaneet Turun AMK:n vararehtori ja Taideakatemian 
koulutusjohtaja. Henkilöstökuulemisiin on työntekijällä ollut mahdollisuus kutsua mukaan tukihenkilö. 

2. Yleiskuva laatujärjestelmään perustuvan opiskelijapalautteen perusteella 
Turun ammattikorkeakoulun koulutuksista kerätään ammattikorkeakoulun laatujärjestelmän mukaisesti 
selvityksen liitteessä kuvattua taustatietoa kolmen eri kyselyn: uraseurantakyselyn, AVOP-kyselyn sekä 
opiskelijabarometrin avulla. 

Mittarituloksien perusteella tarkasteltuna Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian musiikin 
koulutuksesta valmistuneiden opiskelijatyytyväisyys on kansallisesti Suomen paras. (Tausta-aineisto 
selvityksen lopussa) 

3. Selvitystyössä nousseita teemoja 
Kuulemisissa peilattiin kolmea pääteemaa: instrumentti- ja pedagogisen koulutuksen järjestelyitä, 
epäasiallisen kohtelun kokemusta ja yleisyyttä sekä kokemusta siitä, ettei annettuun palautteeseen reagoida. 
Opiskelijakuulemisissa kuultiin myös muita opintojen sujuvuuteen, sisältöihin ja toteutukseen liittyviä 
kommentteja. Yleisenä huomiona korostuu voimakas tavoite oman pääinstrumentin vahvaan osaamiseen. 
Työllistymistä tukevan pääinstrumenttiosaamisen lisäksi tulee koulutuksen tavoitteissa huomioida 
musiikkioppilaitosten muuttuva toimintaympäristö ja sen asettamat vaateet musiikkipedagogikoulutukselle. 

Instrumenttikoulutuksen ja pedagogisen koulutuksen järjestelyt  

Selvityksen perusteella opiskelijat ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä pääinstrumenttinsa 
instrumenttiopetukseen yhtä pääainetta - laulua - lukuun ottamatta. Keskusteluissa ei nouse olennaisia 
puutteita muiden instrumenttiryhmien pääaineiden opetuksen järjestämisessä. Kehittämistarpeita on 
kolmen yhteisen kurssin toteutustavoissa. Opiskelijat kokevat tärkeäksi kehittää opintojaksojen 
toteutuskuvauksia ja selkeyttää arviointiperusteita.  

Kuulemisissa ilmenee, että pedagogisen koulutuksen järjestelyissä ja odotuksissa koulutuksen sisältöjen 
osalta on merkittäviä eroja eri instrumenttiryhmien välillä. Kiittävää palautetta tulee erityisesti yhden 
instrumenttiryhmän pedagogisen opetuksen toteutustavasta. Osassa instrumentteja pedagoginen koulutus 
järjestetään modernisti ryhmä- ja verkko-opetusmenetelmiä hyödyntäen. 

Miltei kaikissa instrumenttiryhmissä korostuu toive selkeämmästä viestinnästä sekä pedagogisen 
opetusharjoittelukoulun toiminnan kehittämisestä. Etenkin uusilla sivutoimisilla opettajilla on ollut haasteita 
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kytkeytyä opettajankoulutuksen toteutuksen kokonaisuuteen. Sivutoimisen henkilöstön sitouttaminen ja 
perehdyttäminen yhteisiin käytäntöihin tulee tehdä systemaattisemmin. Tähän hyvänä käytäntönä nähdään 
pedagogisen vastuuopettajatiimin muodostaminen. Musiikkipedagogien oppimissuunnitelman uudistustyö 
on aloitettu syksyllä 2021, ja tämän selvityksen jatkotoimenpide-ehdotukset huomioidaan osana alkanutta 
uudistustyötä. 

Opettajat kertovat, että harvinaisissa instrumenteissa on merkittävä harrastajapula, joten harjoitusoppilaita 
on ollut vaikea saada. Opetusharjoittelun toteuttamismuotoja on syytä kehittää huomioimaan eri 
opetusorganisaatiot ja musiikin harrastamisen tapojen muutos, sekä mahdollistaa opetusharjoitteluun 
osallistumismahdollisuuksia Varsinais-Suomen ulkopuolelta verkko-opetusta hyödyntäen.  

Musiikin koulutuksen tuutorointi on järjestetty usean opettajan, usein pääaineen opettajan, toteuttamana. 
Opiskelijat kokevat, että tuutoroinnin toteuttamistavoissa on paljon opettajakohtaisia eroja. Musiikin 
opiskeluun liittyy paljon opiskelijan vuosikurssiryhmään sitomatonta itsenäistä työskentelyä ja opiskelijat 
kokevat, että musiikin koulutuksessa on helppo pudota opinnoista. Tällöin opiskelija jää paitsi myös 
saatavasta informaatiosta. 

Selvitystyössä ei tullut ilmi laiminlyöntejä tai väärinkäytöksiä opintojärjestelyissä tai koulutuksen 
toteutuksessa. 

Jatkotoimenpiteet 

- Musiikkipedagogikoulutuksen tavoitteen ja toimintaperiaatteiden selkeyttäminen työyhteisössä 
sekä oppimis- ja toteutussuunnitelmien päivittäminen  

- Pedagogisen harjoittelukoulun toteuttamistapojen yhteinen kehittäminen hyväksi todetun 
toteutustavan pohjalta, ja erityisesti sivutoimisten opettajien vahvempi perehdyttäminen ja 
integrointi pedagogisen harjoittelukoulun toimintaan 

- Tiimimäisen työskentelyn vahvistaminen opetuksen toteutuksessa sekä oppimisessa  
- Tuutoroinnin järjestämistavan kehittäminen siten, että ohjaus on sisällöllisesti 

tarkoituksenmukaista ja samoin periaattein ja toteutustavoin toimivaa  
- Opintojaksojen tavoitteiden, toteutusten ja arviointiperusteiden selkeyttäminen yhteisellä 

suunnittelulla ja kirjausperiaatteilla pedagogiopiskelijoita osallistaen 

Epäasiallinen kohtelu  

Turun AMK:ssa noudatetaan kaikenlaisen häirinnän ja epäasiallisen käytöksen suhteen nollatoleranssia sekä 
varhaisen puuttumisen toimintamallia. Koettuun ja havaittuun häirintään sekä epäasialliseen kohteluun 
puututaan heti.  

Vakavia epäasiallisen kohtelun kokemuksia ei ole opiskelijoilla ja/tai henkilöstöllä laulun pääainetta lukuun 
ottamatta. Toiminnassa ilmenneet ristiriitatilanteet on muutoin saatu ratkaistua.  

Useat opiskelijat ja henkilöstön jäsenet tunnistavat laulun pääaineeseen liittyvän henkilökunnan keskinäisen 
ja opiskelijoiden kohtaamisen vuorovaikutusongelman. Laulun opetus rakentuu vahvasti oman pääaineen 
opettajan ympärille, mikä korostaa ristiriitojen vaikutusta. Kaikilla laulun pääaineen opiskelijoilla ei ole 
henkilökohtaisia epäasiallisen kohtelun kokemuksia, mutta he ovat tietoisia ristiriidoista ja 
vuorovaikutusongelmista. Asiaan liittyvät opiskelijat kokevat tilanteen raskaaksi ja opintojaan sekä 
hyvinvointiaan haittaavaksi. Työnantajan aiemmat toimet tilanteeseen puuttumisessa eivät ole johtaneet 
vuorovaikutusongelman pysyvään korjautumiseen. 
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Jatkotoimenpiteet 

- Tarvittavien työnjohdollisten toimenpiteiden ja työnohjauksen kohdistaminen niin henkilökunnan 
keskinäisten kuin opiskelijoiden kanssa syntyvien ristiriitatilanteiden ratkaisemiseen ja 
epäasialliseen käytökseen puuttumiseen  

- Alalla yhteisesti hyväksyttyjen musiikin koulutuksen eettisten ohjeiden kehittämiseen 
osallistuminen ja niiden huomioiminen oppimissuunnitelmissa ja koulutuksen toteuttamisessa 

- Turun AMK:n varhaisen puuttumisen mallin ja nollatoleranssin käytänteiden mukainen toiminta  
- Oppimis- ja toteutussuunnitelmien päivittäminen siten, että tiimiopettajuus toiminnassa vahvistuu  

Taideakatemian organisaation kyky reagoida palautteeseen 

Opiskelijat kokevat annettuun palautteeseen reagoimisessa vahvaa epäluottamusta koulutuksen ja sektorin 
esimiehiin. Yleinen toive on nopeammista ja voimakkaammista toimenpiteistä erilaisissa 
kehittämistilanteissa. Toisaalta osalla opiskelijoista on kuva, että kaikkien heidän antamiensa palautteiden ja 
muutosvaatimusten tulee johtaa automaattisesti välittömiin ja näkyviin toimenpiteisiin. 
Ammattikorkeakoulussa on havaittu olemassa olevissa palautekanavissa puutteita palautetoimien 
viestinnässä palautteen antajille. Tähän on vastattu lokakuussa 2021 pilotointiin avatulla palautekanavalla, 
missä myös toimenpiteiden seuranta on osana palautejärjestelmää.  

Jatkotoimenpiteet 

- Tehdyistä toimenpiteistä viestiminen avoimesti ja viipymättä myös niiden palautteiden osalta, jotka 
eivät johda toimenpiteisiin 

- Säännöllinen ja pitkän aikavälin seuranta työnjohdollisten toimenpiteiden vaikutuksista 
ristiriitatilanteiden ratkaisujen vaikuttavuudesta 

- Luottamusilmapiirin vahvistaminen yhdessä opiskelijoiden ja henkilökunnan kanssa mm. 
johtoryhmävastaavatoimintaa kehittämällä 

- Käytetään uutta opiskelijapalautekanavaa toimenpiteiden seuraamiseen 

4. Jatkotoimenpiteiden aikataulu ja vastuut 
Toimenpidesuositukset tulee käsitellä koulutuksen henkilöstön kanssa ja huomioida osana vuosittaista ja 
pitkän tähtäimen toimintasuunnittelua, opetussuunnitelmatyötä sekä kehityskeskusteluissa. Kevään 2022 
opiskelijabarometritulokset ja toimenpidesuositukset käsitellään osallistavasti opiskelijoiden kanssa 
opiskelijapalautepäivissä sopien seurattavat toimenpiteet. Työnjohdollisia toimenpiteitä toteutetaan 
työsopimuslain määrittämillä tavoilla ammattikorkeakoulun toimintaperiaatteiden mukaisesti 
johtamisjärjestelmän puitteissa.  
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Taustamateriaali Turun ammattikorkeakoulun musiikin koulutuksen tilanneselvitykseen 
 

Mittaritulokset ja taustoittava tilannetieto 
Uraseuranta 

Kaikille ammattikorkeakouluista valmistuneille opiskelijoille tehdään viisi vuotta valmistumisen jälkeen 
uraseurantakysely. Turun AMK:n musiikin koulutuksesta valmistuneista ei ole saatavissa uraseurantakyselyn 
erittelyä pienen vastaajamäärän vuoksi. 

AVOP-kysely 

Kaikille ammattikorkeakouluista valmistuville tehdään valmistumisvaiheen kysely (AVOP), jossa kysytään 
opintotyytyväisyyttä ja näkemystä opintojen järjestämisestä. Kyselyn vastausskaala on 1-7. Turun 
ammattikorkeakoulusta valmistuneiden musiikkipedagogien kokonaistyytyväisyys opintoihin on kehittynyt 
positiivisesti. Vuonna 2021 AVOP-kyselyn keskiarvo oli 5,74, joka on paras Suomen ammattikorkeakouluista. 
Heikoimmat arviot valmistuvat antavat työelämäneuvonnalle ja opiskelun tukipalveluille. Parhaat arviot 
opetukselle ja opintojen sisällölle. AVOP-kyselyn tulokset ovat olleet AMK:n ja Taideakatemian 
keskiarvotasoa, mutta nousseet vuosina 2020-2021 keskiarvon yläpuolelle. 

 
AVOP-tulokset 2018 2019 2020 2021 
Turun AMK 4,9 5,0 5,0 5,1 
Taideakatemia 4,9 5,1 4,7 5,0 
Musiikkipedagogi 4,9 5,1 5,2 5,7 
Musiikin vastaajamäärä (N) 22 12 10 9 

 

Opiskelijabarometri 

Turun ammattikorkeakoulu tekee vuosittain opiskelijatyytyväisyyskyselyn ”opiskelijabarometrin”. 
Opiskelijabarometrin tulokset käsitellään koulutuksittain palautepäivissä. Musiikin koulutuksen 
opiskelijatyytyväisyys on ollut lähellä AMK:n ja Taideakatemian keskiarvoa. Barometrin arviointiasteikko on 
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1-5. Barometriin vastanneista yksikään ei ole ollut täysin tyytymätön opintoihinsa. Barometriin on otettu 
vuonna 2019 uusi osio ”epäasiallinen käytös tai uhkaavat tilanteet”. Epäasiallista kohtelua kohdanneiden 
määrä on noussut vuosina 2020 ja 2021. Kohtaa tarkentavissa avoimissa vastauksissa (yhteensä 7 kpl vuosina 
2019-2021) annettiin palautetta epätasa-arvoisen kohtelun kokemuksesta sekä epäasiallisesta kohtelusta, 
joka oli osittain korjautunut. Palautteet eivät yksilöi opettajia tai instrumentteja. 

Vuonna 2020 opiskelijabarometrissä nousseita epäasiallisen kohtelun kokemuksia ja eettisen toiminnan 
periaatteita on käsitelty koulutuksen kokouksissa sekä opiskelijapalautepäivässä. Opiskelijoille välitetyssä 
viestissä kerrottiin korkeakoulun sitoutumisesta kulttuurialan eettisiin periaatteisiin, nollatoleranssista 
epäasialliseen käytökseen sekä mahdollisuudesta henkilökohtaisiin keskusteluihin koulutus- ja 
tutkimuspäällikön tai opinto-ohjaajan kanssa. Lisäksi informoitiin AMK:n turvallisuuspoikkeama-
ilmoituskanavasta sekä opiskelijakunta TUOn häirintäyhdyshenkilöstä. 

Vuonna 2021 barometrin avoimissa vastauksissa nousi kehitettävänä kohteena palautteeseen reagoiminen 
ja ongelmatilanteiden ratkaiseminen. Opiskelijabarometrin käsittelyssä musiikin palautepäivässä korostui 
opiskelijoiden tyytymättömyys opiskelijabarometrin tuloksiin ja kokemus siitä, ettei tulos kuvaa riittävällä 
tavalla koulutuksen tilannetta. Opiskelijat toivoivat erillistä musiikin opiskelijoille suunnattua kyselyä. 

Opiskelijabarometri 2017 2018 2019 2020 2021 
AMK 3,62 3,59 3,54 3,57 3,62 
Taideakatemia 3,64 3,67 3,6 3,68 3,6 
Musiikki 3,5 3,63 3,5 3,39 3,80 
Musiikin vastaajat (N) 6 19 14 28 20 
Täysin tyytymättömät (N) 0 0 0 0 0 
Epäasiallinen käytös (N)   3 6 7 

 

Erillinen kysely musiikin opiskelijoille 

Musiikin opiskelijoille tehtiin loppukeväästä 2021 erillinen kysely, joka kartoitti laajasti opiskelua etäaikana. 
Kyselyyn vastasi 25 opiskelijaa ja sen yhteenveto käsiteltiin koulutuksen kokouksessa kesäkuussa 2021. 
Kyselyn pohjalta päädyttiin nostamaan syyskauden kehittämistoimenpiteiksi, jotka käsiteltiin syykauden 
aloitustilaisuudessa: 

- Tiedotuksen tarkentaminen (mm. lukujärjestystiedot, opetustarjontakoonti, itslearning-
oppimisympäristön käyttö) 

- Opetustarjonta (mm. puhallinsoitinten instrumenttipedagogiikka ja musiikkiteknologian opetus) 
- Esiintymismahdollisuuksien lisääminen 
- Tilanteen seuraaminen syksyn aikana 

Kyselyssä esiin nousseista henkilöstön vuorovaikutusongelmista on käyty asianosaisten henkilöiden kanssa 
työnjohdolliset keskustelut, mistä kerrottiin myös opiskelijoille syyskauden aloitustilaisuudessa. 

Muita musiikin koulutuksessa tapahtuneita kannanottoja ja niiden käsittelyjä 
Vuonna 2014 opiskelijoilta on tullut palautetta yhden instrumenttiryhmän tasosuoritusarvioinneista. 
Opiskelijat kokivat, että arviointiin vaikuttaa se, kenen opettajan opiskelijasta on kyse. Asia käsiteltiin 
asianosaisten opettajien kanssa ja päädyttiin muuttamaan arviointiraadin kokoonpanoa siten, että siihen 
osallistuu aina kaikki instrumenttiryhmän opettajat ja heidän lisäkseen yksi muu arvioija. Tämän jälkeen 
arviointimenettelyistä ei ole tullut erityistä palautetta. Ammattikorkeakoulujen valtionosuusrahoituksen 
väheneminen on vaikuttanut sivutoimisen ulkopuolisen henkilöstön käyttöön ja esim. Sibelius-Akatemian 
opettajia ei ole käytetty arviointiraadeissa kuin erityistapauksissa.  
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Vuonna 2016 opiskelijat ovat toimittaneet kirjelmän koskien yhden opettajan toimintaa. Kirjelmässä nousi 
esiin kahden opettajan välinen vuorovaikutusongelma. Asiasta on järjestetty työnjohdollinen keskustelu sekä 
erillinen keskustelu opiskelijoiden kanssa. Yhteiseksi tavoitteeksi todettiin kommunikaation ja 
vuorovaikutuksen kehittäminen. 

Syksyllä 2021 Taideakatemian koulutusjohtajaan on oltu yhteydessä anonyymisti sähköpostilla yhden 
pääaineen kriisiytyneeksi koetusta tilanteesta. Yhteydenoton käsittely olisi vaatinut luottamuksellista 
keskustelua yhteydenottajan tai yhteydenottajien kanssa. Yhteydenottajat eivät saapuneet järjestettyyn 
tilaisuuteen. 

Joulukuussa 2021 Turun AMK:n pilotoinnissa olevaan anonyymiin palautekanavaan on tullut yhteydenotto 
yhden pääaineen kriisiytyneestä tilanteesta. Asian jatkokäsittely on tehty osana tämän selvityksen 
toteutusta. 
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