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Humanistisen tiedekunnan koulutusstrategia ja 

toimenpideohjelma 2013–2016 
 
 
Humanistinen tiedekunta tarjoaa laadukasta, korkealuokkaiseen tutkimukseen perustuvaa 
koulutusta. Tiedekunta on suosittu ja kiinnostava opiskelupaikka sekä kansallisesti että 
kansainvälisesti. Tiedekunnan opiskelijat valmistuvat tieteenalansa asiantuntijoiksi, jotka 
työllistyvät yhteiskunnan eri sektoreitten tehtäviin. Tiedekunta saavuttaa koulutukseen liittyvät 
tavoitteensa niin laadun kuin määrän puolesta. 1  
 
 

1. Humanistisen tiedekunnan koulutustehtävä  

 
Humanistinen tiedekunta on näkyvä ja tunnettu monitieteinen ja laaja-alainen tiedekunta. 
Tiedekunnalla on korkeat laadulliset ja määrälliset koulutustavoitteet. Tavoitteena on 
koulutuksen rakenteiden selkeys, tarkoituksenmukaisuus ja yhtenäisyys. Koulutusta kehitetään 
tiedekunnan laitosten ja koko yliopistoyhteisön välisenä yhteistyönä sekä yhteistyössä muiden 
kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.  
 
Strategiakauden tavoitteet ja niihin liittyvät toimenpiteet: 
1. Tiedekunta kehittää edelleen tutkintojen laadukkuutta ja tuloksellista koulutusta.  

- tiedekunta keskittyy tukemaan opintojen läpäisyä ja valmistumisen tavoiteaikojen 
saavuttamista. Siirtymä kandidaattitutkinnosta maisteritutkinnon suorittamiseen on 
sujuva.  

- tohtorikoulutuksessa kehitetään edelleen tutkintojen laatua. 
2. Asemaa maan merkittävimpänä aineenopettajakoulutusyksikkönä vahvistetaan.  

- tiedekunta ottaa aiempaa suuremman vastuun omasta aineenopettajakoulutuksestaan.  
- aineenopettajille pyritään takaamaan työllistymistä edistävät toisen opetettavan aineen 

opinnot sivuaineena. 

                                                 
1 Humanistisen tiedekunnan koulutusstrategia 2013–2016 sisältää tiedekunnan koulutuksen tavoitteet 
strategiakaudelle ja niiden saavuttamiseksi suunniteltuja toimenpiteitä. Koulutusstrategiaan liittyvät olennaisesti 
seuraavat dokumentit:  

- yliopistotasolla Laatua ja liikettä: Jyväskylän yliopisto 2017, Jyväskylän yliopiston johtosääntö, Jyväskylän 
yliopiston tutkintosääntö, Jyväskylän yliopiston tutkijakoulun rakenne ja yleiset toimintaperiaatteet, 
yliopiston laatukäsikirja, Jyväskylän yliopiston kielipolitiikka 

- tiedekuntatasolla tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelma (ml. investointisuunnitelman), tiedekunnan 
tutkimusstrategia, tiedekunnan kansainvälistymissuunnitelma, tiedekunnan laatukäsikirja 

Tiettyjä koulutukseen liittyviä osa-alueita tarkennetaan omissa strategioissaan ja suunnitelmissaan (esim. 
tiedekunnan kansainvälistymissuunnitelma). Tohtorikoulutukseen liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä käsitellään 
myös tiedekunnan tutkimusstrategiassa, mutta tässä dokumentissa opiskelija viittaa sekä perustutkinto- että 
jatkotutkinto-opiskelijoihin, ellei toisin sanota. Tiedekunnan laatukäsikirja sisältää kuvaukset koulutuksen 
suunnitteluun, toteutukseen, arviointiin ja kehittämiseen liittyvistä prosesseista ja vastuista. Tiedekunnan laitoksilla 
voi olla myös omia koulutusstrategioita tai -suunnitelmia. 
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- kehitetään aineenopettajakoulutuksen opetussuunnitelmia yhteistyössä OKL:n ja 
Normaalikoulun kanssa siten, että opetusaineiden substanssin sisällöllinen merkitys 
tutkinnossa vahvistuu ja opiskelijan valmistuminen tavoiteajassa ja 55 opintopisteen 
suorittaminen lukuvuodessa on mahdollista. 

3. Koulutuksen kehittämiseksi tiedekunta verkottuu vahvasti alueellisten, valtakunnallisten ja 
kansainvälisten toimijoiden kanssa. Kansainvälisen yhteistyön suunnittelussa otetaan 
strategian mukaisesti huomioon toiminnan vaikutukset laitosten ja tiedekunnan muuhun 
toimintaan.  
- tiedekunta tekee koulutusyhteistyötä relevanttien toimijoiden kanssa. 
- tiedekunta ja laitokset tukevat henkilökuntaa työelämäyhteyksien luomisessa ja 

vahvistamisessa.  
- tiedekunta laatii ja toteuttaa kansainvälistymissuunnitelmaansa. 

4. Tiedekunta selkeyttää omaleimaista profiiliaan ja parantaa tunnettuuttaan asiantuntijuuden 
yksikkönä ja yhteiskunnallisena vaikuttajana  
- Työtä koordinoi palvelukeskuksessa toimiva, erityisesti opiskelijarekrytointiin keskittyvä 

työryhmä (ILME).  
 
 

Arviointi ja kehittäminen:   
 
Tiedekunta arvioi koulutustehtävänsä toteutumista käyttäen hyväksi erilaisia tilastoja, 
itsearviointeja sekä esimerkiksi Tutka-järjestelmästä saatavia tietoja.  
 
 

2. Laadukas koulutus 

 
Tiedekunta saavuttaa laadulliset ja määrälliset tavoitteensa koulutuksessa. Annettu opetus 
perustuu tutkintojen osaamistavoitteisiin, opetussuunnitelmiin sekä opettajan asiantuntijuuteen. 
Opetusjärjestelyt tukevat opiskelijan oppimista ja opettajan työtä. Palautteiden ja arvioiden 
perusteella tiedekunta kehittää tavoitteellisesti koulutusta ja siihen liittyviä prosesseja.  
 
Strategiakauden tavoitteet ja niihin liittyvät toimenpiteet: 
 
1. Tiedekunta tunnetaan valtakunnallisena laadukkaana koulutusyksikkönä.  

- tiedekunta panostaa hyvään tulokseen ja koulutuksen aktiiviseen kehittämiseen 
toimintansa kaikilla osa-alueilla. 

2. Koulutuksen määrälliset ja laadulliset tavoitteet ja niihin liittyvät mittarit määritellään JY:n 
koulutusneuvoston laatimia mittareita hyödyntäen. 
- koulutuksen tavoitteiden saavuttamista seurataan mittareiden avulla. 

3. Tiedekunnassa linjataan yhteisesti koulutusta koskevat prosessit.  
- päivitetään tiedekunnan laatukäsikirja, joka sisältää muun muassa koulutukseen liittyvät 

prosessikuvaukset.  
- tiedekunnassa ja laitoksilla kehitetään palautejärjestelmää. 

4. Strategiakaudella koulutusta kehitetään jokaisella tutkintorakenteen tasolla.  
- tutkinnon ja opintojaksojen osaamistavoitteita hyödynnetään ja tavoitteiden saavuttamista 

arvioidaan monipuolisesti opetuksen toteutuksessa ja ohjauksessa. 
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- lisätään opetusjärjestelyiden koherenssia opetussuunnitelma- ja työsuunnitelmatyön 
kautta.  

- kehitetään koulutuksen yhteisiä sisältöjä ja työskentelytapoja eri oppiaineiden kesken. 
- jatkokoulutusta toteutetaan yliopiston tutkijakoulun linjausten ja tiedekunnan omien 

tavoitteiden mukaisesti. Jatkokoulutuksen kurssitarjontaa kehitetään Wolmar Schildt -
instituutin johdolla yhteistyössä yliopiston eri toimijoiden kanssa. 

5. Opetusjärjestelyillä tuetaan opiskelijan opintojen etenemistä ja sovellettavuutta työelämässä.  
- osaamistavoitteita hyödynnetään aiemman osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen 

(AHOT) liittyvien käytäntöjen kehittämisessä. 
- opetus aikataulutetaan siten, että se tukee opiskelijan valmistumista tavoiteajassa ja 55 

opintopisteen suorittaminen lukuvuodessa mahdollistuu. 
 
 
Arviointi ja kehittäminen:   
 
Tiedekunta ja laitokset seuraavat perustutkintojen opetussuunnitelmien toteutumista etenkin 
rakenteellisten uudistusten osalta. Laitokset keräävät ja hyödyntävät opetusohjelmia koskevaa 
palautetta sekä opiskelijoilta että erilaisilta sidosryhmiltä.  
 
Tiedekunnan Wolmar Schildt -instituutti seuraa jatko-opetussuunnitelman (JOPS) toteutumista. 
Tiedekunta seuraa jatkokoulutuksen tuloksellisuutta, vaikuttavuutta ja tohtoroituneiden 
työllistymistä säännöllisesti tutkintorekisterien, TUTKA:n ja työsuunnitelmien kautta sekä johdon 
katselmuksen ja siihen sisältyvän koulutusbarometrin sekä toistuvasti pidettävien laitospalaverien 
kautta. Lisäksi tiedekunta seuraa jatko-opintojen edistymistä Korpin vuosittaisen jatko-opintokyselyn 
kautta sekä järjestää kyselyjä jatko-opintojen edistymisestä, myös yhteistyössä JY:n tutkijakoulun 
kanssa. Wolmar Schildt -instituutti valvoo omalta osaltaan tohtorikoulutuksen toteutumista.  
 
Keskinäisen työnjakonsa mukaisesti tiedekuntaneuvosto, laitosjohto ja tiedekunnan laaturyhmä 
osallistuvat koulutuksen kehittämiseen seuraamalla ja arvioimalla koulutuksen ja opintohallinnon 
prosesseja ja käytänteitä.  
 
Ulkoisista arvioinneista saatuja kokemuksia ja palautetta hyödynnetään koulutuksen 
kehittämisessä. Strategiakaudella tiedekunta ja sen laitokset keräävät erilaisilta sidosryhmiltä 
palautetta, jonka perusteella koulutustoimintaa kehitetään. Tiedekunta myös valmistautuu 
vuonna 2015 toteutettavaan KKA:n ulkoiseen auditointiin (painopisteenä koulutus).  
 
 

3. Motivoituneesta hakijasta asiantuntijaksi työelämässä 

 

Opiskelijarekrytointi 

 
Tiedekunta on suosittu ja vetovoimainen opiskelupaikka sekä kansallisesti että kansainvälisesti. 
Tiedekunta varmistaa parhaiden ja motivoituneimpien perustutkinto- ja jatkotutkinto-
opiskelijoiden rekrytoinnin. Tiedekunta lisää kansainvälisten opiskelijoiden määrää. 
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Tiedekunnan haasteena on uuden korkeakoulujen sähköisen haku- ja valintajärjestelmän 
käyttöönotto. 
 
Strategiakauden tavoitteet ja niihin liittyvät toimenpiteet:  
 
1. Tiedekunta kehittää valintaprosessejaan uuden korkeakoulujen sähköisen haku- ja 

valintajärjestelmän (KSHJ) mukaisesti. 
- tiedekunta suunnittelee valintakiintiöt huomioiden aiempien hakukierrosten tulokset. 
- tiedekunta ja laitokset selkeyttävät hakuväyliä ja -kohteiden profiileja, jotta hakijat 

osaavat valita aiempiin opintoihinsa sekä tavoitteisiinsa sopivan kohteen ja väylän. 
Oppiaineiden ja hakuväylien kuvauksia täsmennetään. 

- erilaisia hakuväyliä (esim. avoimen väylä) kehitetään edelleen.  
2. Sisäänoton lisäämistä harkitaan tietyillä aloilla.  

- tiedekunta arvioi tarvetta hakupaineen, työllistymisen ja valmistuvien tutkintojen 
perusteella.  

3. Tiedekunta varmistaa parhaiden ja motivoituneiden perustutkinto-opiskelijoiden 
rekrytoinnin.  
- tiedekunta kehittää hakusivustoaan, jolle kootaan selkeästi yhteen hakukohteiden ja -

väylien valikoima. Hakusivustosta ja muusta opiskelijarekrytointia kehittävistä 
toimenpiteistä sekä materiaaleista vastaa tiedekunnan tasolla ILME-työryhmä. 

- valintakokeisiin sisällytetään soveltuvuutta ja motivaatiota ennustavia osioita 
(esimerkiksi haastattelut).  

4. Tiedekunta varmistaa parhaiden jatko-opiskelijoiden rekrytoinnin erityisesti tiedekunnan 
tutkimuksen painoalueille.  
- valintakäytänteitä yhtenäistetään ja valintavaiheeseen sisällytetään haastatteluosio.  
- valinnassa otetaan huomioon yliopiston ja tiedekunnan strategiassa mainitut painoalat. 

5. Tiedekunta lisää kansainvälisten opiskelijoiden määrää.  
- tiedekunta on mukana yliopistotason kansainvälisten kandidaatti- ja maisterikoulutusten 

valintayhteistyössä. 
- tiedekunta kehittää kansainvälisille opiskelijoille suunnattua koulutustarjontaansa (esim. 

suomen kielen ja kulttuurin opinnot) ja erilaisia opintoväyliä.  
- englanninkielistä maisterikoulutusta kehitetään strategisten tavoitteiden mukaisesti. 
- ulkomaalaisia jatko-opiskelijoita rekrytoidaan erityisesti maisterikoulutusta ja 

tutkimusyhteistyötä hyödyntäen.  
 
 
Arviointi ja kehittäminen: 
 
Tiedekunta analysoi kokemuksia opiskelijarekrytoinnista ja seuraa opiskelijavalinnan 
onnistuvuutta kaikkien hakukohteiden ja -väylien osalta, kaikilla tutkintorakenteiden tasoilla. 
Onnistuneisuutta seurataan opintojen ohjauksen, opintomenestyksen sekä opintojen läpäisyn 
avulla. Tulosten perusteella valintaprosesseja kehitetään jatkuvasti. 
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Ohjaus 

 
Opintojen ohjauksen kautta opiskelijoita kannustetaan työllistymistavoitteiden kannalta 
mielekkään tutkintokokonaisuuden suunnitteluun, jossa huomioidaan kansainvälistyminen sekä 
työelämävalmiuksien kehittäminen. Opintojen ohjauksella pyritään varmistamaan opintojen 
sujuva eteneminen ja valmistuminen tavoiteajassa.  
 
Strategiakauden tavoitteet ja niihin liittyvät toimenpiteet: 
 
1. Tiedekunnan tavoitteena on varmistaa ja kehittää edelleen tiedekunnan läpivirtausprosenttia 

(valmistuneet/aloittaneet). Valmistuvan opiskelijan tutkinnon laatuun kiinnitetään erityisesti 
huomiota. 
- tiedekunnan kaikilla laitoksilla varmistetaan (ns. kolmen vaiheen polun mukaisesti) se, 

että opiskelijoilla on mahdollisuus HOPS-ohjaukseen missä tahansa opintojensa 
vaiheessa.  

- opiskelijoiden henkilökohtaisten opinto/opiskelusuunnitelmien hyödyntämistä 
ohjauksessa tehostetaan kaikilla laitoksilla.  

- ulkomaalaisten opiskelijoiden opinto-ohjausta tehostetaan. 
- kehitetään aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista (AHOT) 

yliopiston yleissuunnitelman (tulossa) mukaisesti ja suhteessa tutkintojen ja 
opintojaksojen osaamistavoitteisiin. 

2. Jatko-opintojen ohjauksen työnjakoa selkeytetään ja varmistetaan tohtorikoulutettavien 
valmistuminen tavoiteajassa ja tohtorin tutkintojen laadukkuus, mukaan lukien tutkintojen 
työelämärelevanssi.  
- tiedekunnan Wolmar Schildt -instituutti järjestää tiedekunnan yhteistä jatko-opetusta sekä 

kehittää omalta osaltaan laadukasta jatko-opintojen ohjausta.  
- tiedekunta tukee jatko-opiskelijoiden urasuunnittelua. 

 
 
Arviointi ja kehittäminen:  
 
Tiedekunta ja laitokset seuraavat kolmen vaiheen polun toteutumista ja kehittävät ohjausta 
palautteen perusteella. Wolmar Schildt -instituutti seuraa jatko-opintojen ohjauksen toteutumista 
ja kehittää käytänteitä yhteistyössä muiden jatko-opintoihin liittyvien toimijoiden kanssa. 
 

Koulutuksen työelämäorientaatio ja alumnitoiminta 

 
Humanistisen tiedekunnan koulutus on työelämäorientoitunutta, ja koulutus tarjoaa 
mahdollisuuden sijoittua muillekin kuin Suomen työmarkkinoille. Työssäoppiminen on osa 
koulutusta. Elinikäistä oppimista tuetaan täydennyskoulutuksen ja alumnitoiminnan kautta. 
Tiedekunta vahvistaa asemaansa maan merkittävimpänä aineenopettajakoulutusyksikkönä. 
Jatko-opintojen työelämärelevanssia ja jatko-opiskelijoiden urasuunnittelua kehitetään. 
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Koulutuksen työelämäorientaatio / strategiakauden tavoitteet ja niihin liittyvät toimenpiteet:  
 
1. Valmistuvat opiskelijat ymmärtävät opintojen hyödynnettävyyden työelämässä.  

- tuodaan selkeästi esiin jo nykyisellään koulutuksen myötä kehittyvät työelämätaidot. 
2. Koulutuksen työelämärelevanssi varmistetaan.  

- tutkimus- ja muita työelämävalmiuksia kehittävää koulutusta järjestetään kaikilla 
tutkintojen tasoilla sekä integroimalla oppiaineiden substanssikursseihin että erillisillä 
opintojaksoilla (esim. yrittäjyyskoulutus).  

- tiedekunta kehittää laitosten yhteistyönä monitieteisen, työelämän ja yhteiskunnan 
monikulttuurisuuteen keskittyvän opintokokonaisuuden, jota hyödynnetään myös osana 
täydennyskoulutustarjontaa (monikulttuurinen yhteiskunta -opintokokonaisuus). 

- pyritään laajentamaan sivuaineiden vapaata opinto-oikeutta tiedekunnan sisällä.  
- kehitetään tiedekunnan pääainekoulutusta täydentävää sivuainetarjontaa. 

3. Koulutuksessa hyödynnetään monipuolisesti työssäoppimista.  
- työssäoppiminen kytketään osaksi opintojen kokonaisuutta. 
- työssäoppimisen käytäntöjä ja ohjeistusta kehitetään. 

4. Jokaisen valmistuvan opiskelijan tutkintoon sisältyy kansainvälistymistä. 
- kehitetään kansainvälistymisen suunnitelmallisuutta, vahvistetaan tiedotusta 

kansainvälistymisen erilaisista mahdollisuuksista sekä sisällytetään kansainvälistyminen 
osaksi opintojen ohjausta (HOPS-ohjaus). 

- tiedekunta kehittää kotikansainvälistymisen erilaisia keinoja. 
- opiskelijavaihtoa lisätään erityisesti kehittämällä koulutusyhteistyötä strategisten 

kumppanuuksien kanssa. 
- opiskelijavaihtosopimuksia edistetään ensisijaisesti strategisten kumppanien kanssa. 
- toteutetaan JY:n kielipoliittista ohjelmaa.  

5. Tiedekunta tukee tohtoroituneiden työllistymistä sekä tutkijanuralle yliopiston sisällä että 
yliopiston ulkopuoliseen työelämään.  
- ura- ja työllistymissuunnitelmat otetaan osaksi ohjauskeskusteluja ja henkilökohtaisen 

jatko-opintosuunnitelman laatimista. 
- työelämäorientoitunutta jatkokoulutustarjontaa kehitetään yhteistyössä mm. yliopiston 

tutkijakoulun kanssa.  
- tuetaan sekä täysipäiväistä jatko-opiskelua että yliopiston ulkopuolella työssä olevien 

tohtorikoulutettavien mahdollisuuksia suorittaa jatko-opintoja. 
 
Alumnitoiminta / strategiakauden tavoitteet ja niihin liittyvät toimenpiteet:  
 
1. Tuetaan elinikäistä oppimista.  

- selvitetään toimintaan vaadittavat resurssit. 
- elinikäinen oppiminen ja siihen liittyvät erilaiset mahdollisuudet otetaan osaksi opintojen 

ohjausta. 
- valmistuneille pyritään varmistamaan mahdollisuus täydentää tutkintoaan ja kehittää 

ammatillisia valmiuksiaan (esimerkiksi tiedekunnassa erillisten opinto-oikeuksien kautta 
tai avoimessa yliopistossa). 

2. Täydennyskoulutus linkittyy mielekkäästi suhteessa perustutkintokoulutuksen sisältöihin. 
- opetussuunnitelman mukainen perustutkinto- ja jatkotutkintokoulutus toimivat myös 

täydennyskoulutuksena.  
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- vahvistetaan täydennyskoulutusta kursseilla, jaksoilla ja kokonaisuuksilla, jotka vastaavat 
yhteiskunnan ja työelämän ajankohtaisiin tarpeisiin.  

3. Alumnien tärkeyttä tiedekunnan sidosryhmänä vahvistetaan. Alumnitoimintaa kehitetään 
monipuolisesti.  
- tiedekunnassa ja laitoksilla järjestetään tilaisuuksia alumneille. 
- alumneja hyödynnetään koulutustoiminnassa esimerkiksi uratarinoiden, 

alumnipuheenvuorojen sekä työssäoppimis- ja projektityöyhteistyön muodossa. 
 
 
Arviointi ja kehittäminen:  
 
Tiedekunta seuraa valmistuneiden opiskelijoiden työllistymistä koulutustasoa vastaaviin 
tehtäviin esimerkiksi toteuttamalla säännöllisesti oman substanssialansa selvityksiä, joiden 
perusteella arvioidaan mm. valmistuneiden työllistymistä ja koulutuksen uusia suuntia. Myös 
muiden tahojen tekemiä selvityksiä hyödynnetään koulutuksen työelämärelevanssin arvioinnissa 
ja kehittämisessä. 
 
 

4. Koulutuksen edellytykset 

 
 
Koulutuksen infrastruktuuri 
 
Humanistinen tiedekunta ja sen laitokset kehittävät ja monipuolistavat oppimisympäristöjään, 
joissa hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa. Humanististen tieteiden tutkimuslaboratorio 
mahdollistaa uudet opetukselliset avaukset. Samalla varmistetaan koulutuksen edellyttämän 
perusinfrastruktuurin olemassaolo ja toimivuus. 
 
Strategiakauden tavoitteet ja niihin liittyvät toimenpiteet: 
 
1. Tutkimukseen perustuvaa laadukasta opetusta ja sen kehittämistä tuetaan koulutuksen 

infrastruktuurin avulla. 
- varmistetaan laadukkaan opiskelumateriaalin, laitteistojen ja ohjelmistojen saatavuus.  
- infrastruktuurin kehittämiseksi jatketaan yhteistyötä yliopiston muiden toimijoiden 

kanssa. 
- kehitetään tiedekunnalle yhteisiä infrastruktuureja Humanististen tieteiden 

tutkimuslaboratorion eli Jyväskylä University Humanities Labin (JUHLA) avulla. 
- JUHLAan rekrytoidaan tukihenkilöstöä, jotka osallistuvat myös koulutuksen 

suunnitteluun ja toteuttamiseen. 
2. Tiedekunta pyrkii varmistamaan opetus- ja toimitilojen kunnon ja riittävyyden. 
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Tiedekunnan opetushenkilöstö  
 
Tiedekunnassa tarjottava koulutus perustuu korkealuokkaiseen tutkimukseen ja pedagogiseen 
osaamiseen. Kehityskeskustelut, työsuunnitelmatyö ja opetusperiodijärjestelmä tukevat 
opetushenkilökunnan työtä ja osaamisen kehittämistä.  
 
Strategiakauden tavoitteet ja niihin liittyvät toimenpiteet: 
 
1. Pyritään takaamaan opettajille mahdollisuus kehittää oman alansa erityisasiantuntijuutta.  

- lisätään opetushenkilökunnan tutkimusmahdollisuuksia.  
2. Opetushenkilöstö kehittää pedagogista osaamistaan, mukaan lukien ohjausosaaminen.  

- kannustetaan opetushenkilökuntaa osallistumaan pedagogisia taitoja kehittävään 
koulutukseen. 

- opetushenkilöstö voi sisällyttää työsuunnitelmaansa pedagogista kouluttautumista.  
- tiedekunta tukee opetuskulttuurien kehittämistä (mm. monimediaiset oppimisympäristöt 

ja tvt-taitojen integroituminen opetukseen ja ohjaukseen, projektiorientoitunut opetus). 
 
 
Tiedekunnan palvelukeskus / opintotiimi 
 
Palvelukeskuksen opintotiimin toiminta tukee tiedekunnassa tarjottavan koulutuksen 
suunnittelua, toteutusta, arviointia ja kehittämistä. Opintohallinnolliset prosessit ja niihin 
liittyvät vastuut ovat selkeitä. Opintotiimi on määritellyt tehtäviään vastaavan osaamisen ja 
kehittää tiimin sekä sen yksilöiden osaamista kouluttautumisstrategiansa mukaisesti. 
 
Strategiakauden tavoitteet ja niihin liittyvät toimenpiteet: 
 
1. Kehitetään opintotiimin toimintaa.  

- selkeytetään, tehostetaan sekä kehitetään opintohallinnollisiin ja opinto-ohjauksen 
prosesseihin liittyviä työnjakoja ja vastuita sekä tiimin sisällä että laitoksiin päin. 

2. Opintotiimin henkilöstön osaamisen ja uran kehitystä tuetaan. 
- laaditaan opintotiimin koulutussuunnitelma. 

 
 
Arviointi ja kehittäminen:  
 
Tiedekunta neuvottelee tilapalveluiden ja yliopiston johdon kanssa koulutuksen infrastruktuurin 
sekä oppimisympäristöjen ylläpitämisestä ja kehittämisestä. 
 
Opetushenkilöstön opetus- ja tutkimustehtävien toteutumista ja työhyvinvointia seurataan ja 
tuetaan kehityskeskusteluissa ja työsuunnitelmatyön kautta. Opetushenkilöstölle tarjotaan 
mahdollisuuksia osaamisensa kehittämiseen. 
 
Opintotiimin tehtäväkenttää selkeytetään ja tiimiläisille tarjotaan mahdollisuuksia osaamisensa 
kehittämiseen. Kehityskeskusteluissa seurataan työtehtävien toteutumista ja työhyvinvointia. 


