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Jyväskylän yliopistosta valmistuvat ovat vastuullisia, akateemisia asiantuntijoita, jotka muuttavat maailmaa. Koulutustarjontamme on 
vetovoimaista, monialaista ja vastaa globaaleihin osaamistarpeisiin. Hyödynnämme koulutuksessamme muuttuvien toimintaympäristöjen 
mahdollisuuksia ja verkostomaista toimintatapaa. Yliopistomme on valtakunnallisesti johtava opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelukykyä 
tukeva yliopisto. Turvaamme opiskelijoillemme tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset mahdollisuudet oppimiseen ja oman osaamisen 
kehittämiseen. Kantavina arvoinamme ovat opetuksen arvostus ja sen laadun jatkuva kehittäminen sekä opiskelijoiden 
kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtiminen, heidän opiskelukykynsä tukeminen ja edistäminen.  
 

 

Strateginen tavoite Odotettu tulos 
Yliopistostamme valmistuu rohkeita, akateemisia 
asiantuntijoita, jotka kehittävät maailmaa vastuullisesti.  

Kaikille yliopistomme opiskelijoille kehittyy JYUidentity:  
 vankka oman alan tietopohja,  
 kyky uutta luovaan, kriittiseen ja tieteelliseen ajatteluun,  
 into ja kyky oppia uutta sekä kehittää osaamistaan muuttuvissa 

ympäristöissä,  
 vahva vuorovaikutusosaaminen,  
 kielitaito ja kulttuuritietoisuus sekä  
 vastuunkanto omasta ja muiden hyvinvoinnista, ml. globaali ja 

eettinen vastuullisuus. 
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Kaikkien opetussuunnitelmiemme osaamistavoitteisiin on kirjattu 
tutkimuseettisten periaatteiden ja alakohtaisten eettisten kysymysten 
hallinta.  
 
Yliopistomme vastuullisuusohjelma tukee opetuksen ja oppimisen 
vastuullisuuden kehittämistä.  
 

Koulutuksemme tarjoaa mahdollisuuden rakentaa 
tulevaisuuden työelämän kannalta merkityksellisiä 
osaamisprofiileja.  

Koulutustarjontaamme ja opetussuunnitelmiamme kehitetään ja 
toteutetaan myös monitieteisesti eri tieteenalojen välisessä yhteistyössä 
sekä dynaamisessa yhteistyössä työelämän sekä muiden kansainvälisten 
ja kansallisten kumppaneiden ja tahojen kanssa. 
 
Opetussuunnitelmissamme näkyy opiskelijoiden substanssi- ja 
metataitojen progressiivinen kehittäminen. Kaikissa 
opetussuunnitelmissa toteutuvat yliopiston yhteiset linjaukset.  
 
Opiskelijoillamme on monipuoliset mahdollisuudet sisällyttää 
opintoihinsa työharjoittelujaksoja sekä suunnitelmallisia kansainvälisiä 
opiskelu- ja harjoittelujaksoja tai kansainvälisiä opintoja kotikampuksella.  
Opiskelijoillemme kehittyy opintojen aikana hyvät työelämä- ja 
kansainvälisen yhteistyön taidot.  
 
Opiskelijamme saavat uraohjausta kaikissa opintojensa vaiheissa.  
 
Valmistuvat opiskelijamme työllistyvät monipuolisiin asiantuntijatehtäviin 
sekä julkiselle että yksityiselle sektorille tai yrittäjiksi. 
 

Yliopistomme jatkuvan oppimisen toimintamalli uudistaa 
työelämää ja työelämässä toimivien osaamista.  

Yliopistollamme on selkeä ja vetovoimainen jatkuvan oppimisen 
toimintamalli, joka vastaa dynaamisesti muuttuvan työelämän 
osaamistarpeisiin. Yliopistollamme on selkeä toimintatapa ja konsepti 
täydennys- ja tilauskoulutuksessa. 
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Opetussuunnitelmissamme on temaattisia moduuleja, joita 
hyödynnetään paitsi tutkintokoulutuksessa myös jatkuvan oppimisen, 
täydennyskoulutuksen ja koulutusviennin tarjonnassa. Muualla hankittu 
osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan. 
 

Kansainvälisten opiskelijoidemme osaaminen, 
kulttuurinen resurssi ja asiantuntemus saatetaan 
suomalaisen yhteiskunnan käyttöön.  

Kansainväliset opiskelijamme ovat kysyttyjä harjoittelijoita ja 
valmistuttuaan he työllistyvät hyvin.  
 
 

 

 

Strateginen tavoite Odotettu tulos 
Tutkimusperustaisella ja ennakoivalla kehittämismallilla 
varmistetaan, että yliopistomme koulutustarjonta on 
vetovoimainen ja vastaa muuttuvan maailman 
osaamistarpeisiin. 
 
 
 
 

Yliopistomme koulutustarjonnalla on selkeä ja omaleimainen profiili. 
Tarjolla on monitieteisiä tutkinto-ohjelmia.  
 
Kansainväliset tutkinto-ohjelmamme ovat integroituneita muuhun 
koulutuskokonaisuuteen. 
 
Ensisijaisten hakijoiden osuus kasvaa. Olemme erityisesti painoaloillamme 
maan johtavia kouluttajia. Koulutustarjontamme houkuttelee entistä 
enemmän kansainvälisiä opiskelijoita. 
 

Yliopistollamme on valtakunnallisesti johtava asema 
opettajien koulutuksessa ja sen tutkimuksessa.  
 
 

Yliopistomme koulutuksen kokonaisuus, joka on suunnattu eri 
koulutusasteille sijoittuville opettajille, on vetovoimainen, kilpailukykyinen 
sekä vastaa koulutuksen ja opetuksen uudistamisen tarpeisiin.  
 
Yliopistomme koordinoi ja toteuttaa merkittäviä opettajien koulutuksen 
valtakunnallisia tutkimus- ja kehittämishankkeita. 
 

Opiskelijavalintamme ovat oikeudenmukaiset ja 
tarkoituksenmukaiset.  

Yliopistoomme valitut opiskelijat ovat motivoituneita ja opintoihinsa 
sitoutuneita.  
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Todistusvalinta on pääasiallinen väylä tutkinto-opintoihimme. 
Valintakokeet toteutetaan alakohtaisessa yhteistyössä muiden 
yliopistojen kanssa ja kasvava määrä opiskelijoista hakeutuu opintoihin 
avoimien yliopisto-opintojen kautta.  

Koulutusrakenteemme mahdollistaa joustavat ja 
monitieteiset oppimispolut elämänkaaren eri vaiheissa.  

Koulutustarjonnassamme on huomioitu eri kohderyhmät ja 
koulutusasteiden väliset siirtymät.  
 
Koulutustarjontaa ja opintokokonaisuuksia rakennetaan monitieteisesti ja 
ilmiölähtöisesti yhteistyössä paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten 
kumppanien ja työelämän kanssa.  
 
Muiden korkeakoulujen kanssa on syntynyt ristiinopiskelun 
mahdollistavaa yhteistyötä ja yhteisesti toteutettuja 
opintokokonaisuuksia. 
 

 

 

Strateginen tavoite Odotettu tulos 
Student Life –toimintamalli on integroitunut osaksi 
opetuksen, ohjauksen ja palveluiden kokonaisuutta. 
Toimintamalli tavoittaa kaikki opiskelijat.  
 
 
 

Yliopistossamme on toimivat käytänteet eritaustaisten opiskelijoiden 
opiskelukyvyn ja hyvinvoinnin tukemiseen ja tuen tarpeen 
ennakoimiseen.  
 
Opiskelijoidemme akateemista opiskelukykyä tuetaan systemaattisesti 
koko opiskelupolun ajan.  
 
Olemme tunnistaneet kulttuuritaustoiltaan erilaisten opiskelijoiden 
opintoihin kiinnittymiseen liittyvät tarpeet ja kehittäneet toimivia 
malleja tukemaan heidän opintopolkuaan. 
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Yliopistomme huolehtii ohjauksen saatavuudesta ja laadusta 
sekä opetuksen esteettömyydestä ja saavutettavuudesta.  
 
 

Kaikki opiskelijat saavat laadukasta ohjausta opiskelun eri vaiheissa. 
Laadukkaan ohjauksen toimintamalli on otettu käyttöön kaikissa 
yksiköissä ja sitä kehitetään jatkuvasti.  
 
Tutkintotavoitteet saavutetaan ja opiskelijat suorittavat tutkintonsa 
tavoiteajoissa.  

 

 

Strateginen tavoite Odotettu tavoitteen tulos 
Yliopistollamme on vahva maine opetusta arvostavana ja 
opetuksen laadusta huolehtivana yliopistona.  

Pedagogista osaamista ja sen kehittämistä arvostetaan ja siitä 
palkitaan. Yliopistossamme on läpinäkyvä, oikeudenmukainen ja 
palkitseva opetusansioiden meritoitumisen malli.  
 

Yliopistomme kehittää ja seuraa systemaattisesti 
opetuksensa laatua. 

Yliopistomme resursoi opetuksen kehittämistä ja siihen liittyviä 
tutkimuskausia. 
 
Yliopistossamme on jatkuvaa opetuksen kehittämistä tukeva malli. 
Opetuksen kehittämistä tehdään tutkimusperustaisesti 
monitieteisessä ja kansainvälisessä yhteistyössä. 
 
Koulutuksen palautejärjestelmämme tukee koulutuksen ja opetuksen 
kehittämistä ja sen kautta saatu tieto on relevanttia ja oikea-aikaista.  
 
Yliopistopedagogiset opintomme ovat modulaariset ja ne tukevat 
opettajiemme pedagogisten taitojen kehittymistä sekä digitaalista ja 
kansainvälistä osaamista joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti uran eri 
vaiheissa. 
 
Yliopistomme henkilökunta osallistuu valtakunnalliseen ja 
kansainväliseen yhteistyöhön koulutuksen kehittämisessä. 
 



 
 

6 
 

JYULearn-konseptissamme opetus järjestetään 
monimuotoisissa, pedagogisesti ja digitaalisesti 
tarkoituksenmukaisissa toiminta- ja oppimisympäristöissä.   

JYULearn-konseptimme on vakiintunut. Opetuksen suunnittelussa ja 
toteutuksessa hyödynnetään yliopistomme digitaalisia ympäristöjä ja 
palveluita. Yliopistollamme on käynnissä erilaisia innovatiivisia 
pilotteja ja opettajien taidot hyödyntää teknologiasta nousevia 
mahdollisuuksia opetuksen toteutuksessa ovat lisääntyneet.  
 
Digikummien määrä on riittävä ja niiden toiminta on vakiintunut. 
 

 


