Vaasan ja Jyväskylän yliopistojen välisen liikkeenluovutussopimuksen päälinjat
Vaasan ja Jyväskylän yliopistojen rehtorit allekirjoittivat lokakuun lopussa sopimuksen Vaasan
yliopiston tutkintoon johtavan kielten koulutuksen siirrosta Jyväskylän yliopistoon. Kieliaineiden
siirtämisellä Vaasan ja Jyväskylän yliopistot haluavat yhdessä vahvistaa yliopistojensa profiileja.
Vaasan yliopiston tavoitteena on erikoistua yhä vahvemmin kauppatieteisiin, tekniikkaan,
viestintätieteisiin ja hallintotieteisiin kehittääkseen kansallista ja kansainvälistä kilpailukykyään.
Jyväskylän yliopisto puolestaan haluaa vahvistaa kielten painoalaansa.
Sopimuksessa kuvataan, mitä toimintoja sopimus koskee, miten opiskelijat siirtyvät yliopistosta
toiseen ja miten heidän asemansa turvataan ja miten henkilöstö siirtyy toimintojen mukana Jyväskylän
yliopistoon. Kielten koulutuksen siirron yksityiskohtia päästään suunnittelemaan ja toteuttamaan, kun
siirron raamit on nyt saatu sovituiksi.

Kielten liikkeenluovutussopimuksen keskeinen sisältö
Sopimuksella vahvistetaan, että Vaasan yliopiston tutkintoon johtava kielten opetus ja tutkimus
siirtyvät liikkeenluovutuksena Jyväskylän yliopistoon 1.8.2017 alkaen. Liikkeenluovutuksen piiriin
kuuluvat Vaasan yliopiston filosofisen tiedekunnan kieliaineiden henkilöstö ja opiskelijat.
Liikkeenluovutus koskee suomen kieltä ja sen sukukieliä, pohjoismaisia kieliä (sisältäen
kielikylpykoulutuksen), englantia ja saksaa sekä venäjän ja ranskan sivuaineita.

Opiskelijoiden siirtyminen Jyväskylään
Sopimuksen mukaan Vaasan yliopiston kielten oppiaineiden opiskelijoilla on mahdollisuus siirtyä
Jyväskylän yliopiston opiskelijoiksi helmikuussa 2017 järjestettävässä siirtohaussa, jolloin opiskelijan
opinto-oikeus siirtyy Vaasasta Jyväskylään. Yliopistojen yhteisenä tavoitteena on, että opiskelijat
käyttävät tätä mahdollisuutta heti hyväkseen ja siirtyvät Jyväskylän yliopiston opiskelijoiksi.
Sopimuksen mukaan yliopistot huolehtivat yhteistyössä siitä, että siirtyvillä opiskelijoilla on hyvät
edellytykset jatkaa opintojaan Jyväskylässä. Opetus- ja kulttuuriministeriö määrittelee siirtymäkauden
pituuden joulukuussa. Siirtymäkauden aikana Vaasan yliopiston opiskelijoina opintonsa loppuun
suorittavien osalta hyödynnetään monimuoto-opetusta ja etäopetusmahdollisuuksia.

Opetus- ja tutkimushenkilöstön siirtyminen Jyväskylään
Sopimuksessa todetaan, että liikkeenluovutuksen yhteydessä ne kyseisten oppiaineiden opetus- ja
tutkimushenkilökuntaan kuuluvat työntekijät, joiden työsuhde on voimassa 1.8.2017, siirtyvät
Jyväskylän yliopiston palvelukseen. He siirtyvät ns. vanhoina työntekijöinä, jolloin heidän
luovutushetkellä voimassa olevaan työsuhteeseensa liittyvät oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät
Jyväskylän yliopistolle.
Vaasan yliopiston filosofisen tiedekunnan johto kutsuu henkilöstön kahdenvälisiin keskusteluihin
marraskuuna 2016 aikana. Jyväskylän yliopisto käy siirtyvän henkilöstön kanssa erilliset tulevaisuuteen
luotaavat profiilikeskustelut alkuvuodesta 2017.

Jatkoaskeleet
Hanke etenee vuorovaikutuksessa henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa. Etenemisaskelista on sovittu
seuraavasti:
Vaasan yliopiston tiedekunnan johdon ja henkilöstön kahdenväliset keskustelut marraskuussa
Jyväskylän kielten laitoksen edustajien vierailu Vaasassa; ohjelmassa keskustelut oppiaineittain,
infopiste kielten opiskelijoille ja keskustelu kielikylpyopettajien koulutuksesta Åbo Akademin kanssa
30.11.2016
Vaasan yliopiston henkilökunnan vierailu Jyväskylässä 15.12. tai 15.-16.12.2016
Vaasan yliopiston opiskelijoiden vierailu Jyväskylässä 13.1.2017
Opiskelijoiden siirtohaku Jyväskylän yliopistoon helmikuussa 2017
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