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Käsitelty yhteistoimintalain mukaisessa neuvottelussa 25.8.2015 

Hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 26.8.2015  

 

 

Toiminta- ja taloussuunnitelman tarkiste vuodeksi 2016 
 

1 Toiminta-ajatus ja profiili 
 

Jyväskylän yliopiston humanistiset tieteet keskittyvät kulttuurin, taiteiden, tradition sekä kielen 

ja viestinnän tutkimukseen ja koulutukseen. Yliopistomme humanistisia tieteitä luonnehtii 

monitieteinen tutkimus- ja koulutusote, toiminnan vahva ja laaja-alainen yhteiskunnallinen 

relevanssi ja kyky uudistua ja uudistaa oman alansa toimintaa. Vankka tutkimusorientaatio, 

kansainvälisyys ja verkostoituminen muodostavat koko tiedekunnan toiminnan perustan.  

Tiedekunnassa tehdään sekä teorianmuodostukseen tähtäävää perustutkimusta että 

soveltavaa tutkimusta, jonka avulla pyritään havaitsemaan yhteiskunnallisia ongelmia ja 

ratkaisemaan niitä. Tiedekunnassa edustettuina olevia aloja yhdistävät mm. kulttuurisesti 

monimuotoiseen yhteiskuntaan, menneeseen ja nykyiseen elämäntapaan ja kulttuuriin, 

hyvinvointiin, oppimiseen ja osaamiseen, lapsiin ja nuoriin sekä vuorovaikutukseen ja 

teknologisiin toimintaympäristöihin liittyvät teemat.  

Tiedekunta tarjoaa korkealuokkaista ja volyymiltään huomattavaa koulutusta. 

Tiedekunnasta valmistuu vieraiden kielten, äidinkielen ja kirjallisuuden, historian sekä musiikin 

aineenopettajia peruskouluihin, lukioihin ja muihin oppilaitoksiin sekä tutkijoita ja 

asiantuntijoita moniin yhteiskunnallisiin tehtäviin.   

Humanistinen tiedekunta kuuluu alansa johtaviin ja tehokkaimpiin koulutus- ja 

tutkimusyksiköihin Suomessa. Valtakunnallisesti tutkintojen avulla tarkasteltuna tiedekunta on 

kolmanneksi suurin humanistisen alan maisterikouluttaja ja toiseksi suurin tohtorikouluttaja.  

Humanistinen tiedekunta on myös maan suurimpia humanistisen alan aineenopettajia valmistava 

yksiköitä. Näin se vahvistaa osaltaan yliopiston strategiaa, jonka mukaan yliopisto on Suomen 

johtava koulutuksen asiantuntija. 

Tiedekunnan omaleimaista ja muista alan tiedekunnista erottavaa profiilia 

korostavat tavanomaista vankempi yhteiskunnallisen relevanssin orientaatio ja kahden yksikön 

valtakunnalliset, ministeriön erikseen rahoittamat erityistehtävät. Soveltavan kielentutkimuksen 

keskuksen valtakunnalliset tehtävät liittyvät kielitaidon arviointiin ja kielikoulutuspolitiikkaan. 

Laitos toimii asiantuntijaorganisaationa kielikoulutuksen kehittämistyössä, kehittää ja toteuttaa 

Yleisiä kielitutkintoja ja koordinoi kansallista kielikoulutuspolitiikan tutkimus- ja 

kehittämisverkostoa. Viittomakielen keskuksen valtakunnallinen tehtävä on toteuttaa ja kehittää 

sekä koordinoida viittomakieltä koskevaa ylintä tutkimusta ja koulutusta Suomessa yhteistyössä 

alan muiden toimijoiden kanssa. Jyväskylän yliopisto on maamme yliopistoista ainoa, jossa 

toimii viittomakielinen akateeminen yhteisö, jossa myös viittomakieliset voivat opiskella ja 

tehdä tutkimusta äidinkielellään. 

Jyväskylän yliopiston viidestä painoalasta humanistisen tiedekunnan toiminta 

sijoittuu ensisijaisesti painoalalle ”Kielet, kulttuuri ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa”. Lisäksi 

tiedekunnan toiminta liittyy kiinteästi myös painoaloihin ”Oppiminen, opetus ja kehitystä 

tukevat kasvu- ja oppimisympäristöt” ja ”Informaatioteknologia ja ihminen tietoyhteiskunnassa”. 

Tiedekunnan tutkimusaloista soveltava kielentutkimus on nimetty vahvuusalueeksi, johon 

yliopisto kohdentaa profilointiaan. Rehtorin ja tiedekunnan välisessä sopimuksessa kaudelle 
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2013–2016 tiedekunnan tutkimustoiminnan kärkialoiksi on määritelty soveltava kielentutkimus, 

kognitiivinen musiikintutkimus sekä vertaileva historiantutkimus.  

 

2 Tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi 
 

Tässä toiminta- ja taloussuunnitelman tarkisteessa keskitytään erityisesti yliopiston uudessa 

strategiassa ja siihen liittyvässä toimenpideohjelmassa esiin nostettuihin tavoitteisiin ja 

toimenpiteisiin. Keskeisimmät toimenpiteet suunnataan tiedekunnan kärkialojen 

tutkimusedellytysten vahvistamiseen ja tutkimustoiminnan kansainvälistämiseen sekä 

koulutuksen pedagogiseen ja sisällölliseen kehittämiseen. Huomiota kiinnitetään myös toiminnan 

tehostamiseen taloudellisesti tiukkenevassa tilanteessa. Tiedekunta huolehtii 

huippututkimuksesta, korkealuokkaisesta koulutuksesta ja valtakunnallisista erityistehtävistä. 

Kaikilla toiminnan osa-alueilla panostetaan laadun kehittämiseen, tiedekunnan ydintoimintoihin 

ja niiden tukemiseen. Tavoitteet ja toimenpiteet on jäsennetty yliopiston uuden strategian ja 

toimenpideohjelman mukaisesti. 

 

 

2.1 Tutkimuksen vahvistaminen 

 

Tavoitteet: 

 

Tiedekunta  profiloituu  ja vahvistaa edelleen asemaansa kansainvälisesti korkeatasoista tiedettä 

harjoittavana ja laadukasta, aloillaan kansainvälisesti arvostettua, johtavaa ja vaikuttavaa 

tutkimustietoa tuottavana yksikkönä. Tiedekunnan tutkimustoiminta luo uusia, vahvoja alueita 

yliopiston strategian painoaloille. Tutkimus on monitieteistä ja hyödyntää ja vahvistaa 

tieteenalojen välisiä yhteyksiä. Tiedekunnan palvelukeskus tukee tehokkaasti rahoituksen 

hankintaa ja toimii linkkinä yliopistopalveluiden hanketukeen.  

 

Toimenpiteet: 

 

Profiloitumisen ja kärkialojen vahvistaminen 

 

 Laitokset tunnistavat omat tutkimukselliset vahvuutensa, täsmentävät tutkimusprofiiliaan 

ja jatkavat hankkeiden yhdistämistä yhteisten teemojen alle.  

 

 Laitokset ja tiedekunta arvioivat profiiliaan suhteessa yliopiston strategiaan sekä muihin 

kansallisiin ja kansainvälisiin toimijoihin. 

 

 Wolmar Schildt -instituutti vankentaa rooliansa koko tiedekunnan tutkimustoimintaa 

koordinoivana, arvioivana ja suunnittelevana toimijana. Samalla tunnistetaan nousevia 

aloja tiedekunnan tutkimustoiminnan uusiutumisen varmistamiseksi.  

 

 Tiedekunta ja laitokset suuntaavat voimavaroja yliopiston valitsemille profilointialoille ja 

tiedekunnan tutkimuksen kärkialoille.  Rekrytoinneissa ja jatko-opiskelijoiden 

valinnoissa otetaan profiloituminen ja kärkialat huomioon. 

 

 Tutkijat huolehtivat tutkimuksen painoalojen ja tutkimuskeskittymien näkyvyydestä 

yliopiston sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä. 
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Vetovoimaiset, monitieteiset tutkimusympäristöt 

 

 Tiedekunta ja laitokset tukevat erityisesti tutkimusasetelmaltaan moni- ja 

poikkitieteellisten tutkimushankkeiden suunnittelua ja toteutusta ja jatkavat yhteistyötä 

monitieteisissä tutkimuskeskittymissä ja vahvistavat eri koulutus- ja tieteenalojen 

keskinäistä vuorovaikutusta.   

 

 Tiedekunta rekrytoi opetus- ja tutkimushenkilöstönsä pääsääntöisesti kansainvälisten 

hakujen avulla.  Yhdelle kärkialalle kerrallaan rekrytoidaan kansainvälinen avainhenkilö 

kahdeksi vuodeksi vauhdittamaan tutkimusalueen kehittämistä mm. kansainvälisen 

rahoituksen hankintaa, huippututkimusyksikkö -statuksen hakua ja tutkimuksen 

laadunarviointiin valmistautumista. Lisäksi tiedekunta suuntaa rahoitustaan lyhytaikaisiin 

avainhenkilöiden vierailuihin.  

 

 Lisätään kansainvälistä tutkijavaihtoa molempiin suuntiin ja kannustetaan ja autetaan 

tutkijoita hyödyntämään kansainvälisiä tutkijavaihto-ohjelmia. 

 

 Tiedekunta ja laitokset kohdentavat strategista rahoitusta kansainvälisen 

julkaisutoiminnan edistämiseen, esimerkiksi kielentarkastukseen ja yhteiskirjoittamisen 

kustannuksiin. 

 

 Tutkimustulokset julkaistaan parhailla vertaisarvioiduilla, kansainvälisillä ja kotimaisilla 

foorumeilla. Pääosa julkaisuista julkaistaan JUFO -luokittelun tasojen 1–3 julkaisuissa. 

 

 Tutkimusryhmien muodostumista, verkostoitumista ja hankkeiden suunnittelua ja 

käynnistämistä tuetaan esimerkiksi tiedekunnan strategisen rahoituksen ja hallinnollisen 

tuen avulla.  

 

 Tutkimustoiminnan johtamista vahvistetaan ottamalla käyttöön hankejohtajien 

mentorointi ja kehittämällä edelleen hankesalkkuja tutkimustoiminnan strategisen 

johtamisen välineenä.  

 

 Tiedekunta kehittää tutkimuksen tukipalveluja ja suuntaa resursseja tutkimusavustajien 

palkkaukseen.  Varmistetaan laitosten perusinfrastruktuurin, laadukkaiden laitteistojen ja 

ohjelmistojen saatavuus ja toimivuus sekä niiden yhteiskäyttö. Kehitetään tiedekunnalle 

yhteisiä tutkimusinfrastruktuureja ja haetaan niille rahoitusta, myös yhteistyössä muiden 

toimijoiden kanssa.  

 

 

Houkutteleva tutkijanura 

 

 Laitokset määrittelevät kansainvälisen yhteistyön ja verkostoitumisen tavoitteet, tekevät 

yhteistyötä vahvuusalueitaan tukevien kumppaneiden kanssa ja etsivät aktiivisesti uusia 

kumppaneita. Yhteistyön avulla vahvistetaan tiedekunnan tutkimus- ja julkaisutoimintaa 

(yhteisjulkaisut, liikkuvuus, yhteiset konferenssit, tutkimushankkeet ja rekrytoinnit).  
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 Tutkijatohtorivaiheen tutkijoiden työsuunnitelmiin ja tohtorikoulutettavien 

opintosuunnitelmaan sisällytetään suunnitelma kansainvälisestä liikkuvuudesta ja 

verkostoitumisesta.  

 

 Tiedekunta tukee mahdollisuuksien mukaan strategisen rahoituksen avulla yliopiston 

tutkimusjaksojärjestelmän toteuttamista yksiköissä. 

 

 Tutkimus- ja opetushenkilöstön työsuunnitelmiin varataan selkeästi määritelty aika 

tutkimukselle ja hankehakuihin valmistautumiselle mm. tutkimusjaksojen tai -

lukukausien avulla sekä opetusyhteistyötä, periodiopetusta ja tuntiopetusta hyödyntäen. 

Työskentelylle asetetaan tavoitteet, joiden toteutumista seurataan kehityskeskusteluissa.  

 

 Väittelynjälkeistä tutkijanuraa edistetään mm. suuntaamalla vapautuvia resursseja 

tutkimuspainotteisiin post doc -tehtäviin sekä tarjoamalla mahdollisuuksien mukaan 

lahjakkaimmille tohtoreiksi väitelleille lyhytaikaisia rahoituksia tutkimussuunnitelman ja 

rahoituksen hankintaa varten.  

 

 

2.2 Koulutuksen vahvistaminen 

 

Perustutkintokoulutus 

 

Tavoite: 

Humanistinen tiedekunta kehittää asemaansa nykyaikaisena ja suosittuna opiskelupaikkana ja 

lisää kiinnostavuuttaan koko maan näkökulmasta. Korkealuokkaiseen tutkimukseen perustuva 

opetus on työelämän, yhteiskunnan ja kansainvälistymisen kannalta relevanttia ja antaa 

monipuolisen yleissivistyksen. Tiedekunta saavuttaa tutkintotavoitteensa niin laadun kuin 

määränkin puolesta.  

 

 

Toimenpiteet: 

 

Laadukas ja vaikuttava perustutkintokoulutus 

 

 Laitokset huolehtivat siitä, että opetus on sisällöllisesti ja pedagogisesti ajantasaista ja 

sillä on yhteys laitoksen tutkimusprofiiliin.  

 

 Laitokset ohjaavat opiskelijoita työllistymistavoitteiden kannalta mielekkään 

tutkintokokonaisuuden suunnitteluun, jossa huomioidaan sekä kansainvälistyminen että 

työelämävalmiuksien kehittäminen.  

 

 Laitokset laativat opinto-ohjelmansa niin, että opiskelijan on mahdollista suorittaa 

vähintään 55 opintopistettä lukuvuodessa ja tarkkailevat opiskelijoiden työmäärän 

jakautumista ja opiskelun kuormittavuutta. Laitokset lisäävät vaihtoehtoisia 

suoritustapoja mm. kesälukukaudella. 

 

 Laitokset kehittävät opintojen ohjauksen käytäntöjä opintojen kaikissa vaiheissa ja 

jakavat hyviä käytäntöjään laitosten kesken. Erityisesti ensimmäisen vuoden ohjausta 

jäntevöitetään. Tiedekunta seuraa opinto-ohjauksen toteutumista. 



Jyväskylän yliopisto 

Humanistinen tiedekunta 
 
 

5 
 

 

 Tiedekunta systematisoi tietovaraston, koulutusbarometrin ja palautejärjestelmien 

tuottaman tiedon kokoamista ja käyttöä koulutuksen kehittämisessä yhdessä pedagogisten 

johtajien kanssa. Tiedekunta analysoi opiskelijoiden lisäaikahakemuksia paljastaakseen 

mahdollisia opintopolkujen pulmakohtia, joihin voidaan tarttua. 

 

 Osaamistavoitteita hyödynnetään aiemman osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen 

(AHOT) liittyvien käytäntöjen kehittämisessä. Laajennetaan AHOT koskemaan myös 

ulkomaalaisia opiskelijoita. 

 

 Laitokset seuraavat erityisesti vähän opintopisteitä suorittavien joukkoa ja kiinnittävät 

erityistä huomiota opintojen loppuunsaattamisen tukemiseen. 

 

 Laitokset tukevat opiskelijoiden hyvinvointia ohjaus- ja hyvis -toiminnan avulla sekä 

osallistumalla Student Life -hankkeisiin  

 

 Laitokset vahvistavat opiskelijoiden työelämävalmiuksia laadukkaan ja 

yhteiskunnallisesti relevantin koulutuksen avulla ja etsivät ennakkoluulottomasti uusia 

kumppaneita työelämäyhteyksien vahvistamiseen.  Työssäoppiminen kytketään osaksi 

opintojen kokonaisuutta ja työharjoittelun käytäntöjä yhtenäistetään yliopiston yhteisten 

linjausten mukaisesti. 

 

 Tiedekunta seuraa systemaattisesti hakijamäärien kehitystä ja rekrytoinnin sujumista. 

Tiedekunta ja laitokset selkiyttävät hakuväyliä ja -kohteiden profiileja. 

 

 Tiedekunta kehittää rekrytointiin liittyvää viestintää ja markkinointia sekä itsenäisesti että 

osana yliopiston yhteistä rekrytointimarkkinointia. Myös laitokset tehostavat 

rekrytointiaan esimerkiksi yhteistyössä ainejärjestöjen kanssa, uudistamalla tarpeen 

mukaan verkkosivujaan ja käyttämällä hyväksi sosiaalista mediaa. 

 

 Erillisten väylien kautta rekrytointia tehostetaan tutkintotavoitteiden saavuttamiseksi. 

 

 

 

Kansainvälinen kampus – avoimet oppimisympäristöt 

 

 Tiedekunta lisää harkitusti kansainvälisten perustutkinto-opiskelijoidensa ja vaihto-

opiskelijoiden määrää.  

 

 Laitokset kehittävät englanninkielistä maisterikoulutustaan strategisten tavoitteiden 

mukaisesti.  

 

 Tiedekunta on mukana aktiivisena toimijana yliopistotason kansainvälisten koulutusten 

markkinointi- ja valintayhteistyössä. Tiedekunta ja laitokset kehittävät englanninkielisiä 

verkkosivujaan.  
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 Tiedekunta koordinoi ja kehittää kansainvälisille opiskelijoille suunnattua 

koulutustarjontaansa ja etsii uusia tapoja tarjota opetusta yhteistyössä muiden toimijoiden 

kanssa.  

 

 Kehitetään kansainvälistymisen suunnitelmallisuutta sekä vakiinnutetaan 

kansainvälistyminen osaksi opintojen ohjausta (HOPS -ohjaus).  

 

 Opiskelijavaihtoa lisätään erityisesti kehittämällä koulutusyhteistyötä strategisten 

kumppaneiden kanssa. Lähtevien opiskelijoiden opinnot pyritään suunnittelemaan niin, 

että niitä voidaan käyttää osana pääaineen opintoja. 

 

 Laitokset monimuotoistavat opetustaan ja ottavat käyttöön monimediaisia 

oppimisympäristöjä. Tiedekunta tukee uusia e-oppimisen avauksia strategisella 

rahoituksella ja kannustaa yksiköitä hankkimaan täydentävää rahoitusta myös 

oppimisympäristöjen kehittämiseen. 

 

 

 

Jatkokoulutus  

 

Tavoite: 

Humanistisen tiedekunnan tarjoama koulutus mahdollistaa laadukkaan tohtorintutkinnon 

suorittamisen yliopiston asettamassa tavoiteajassa eli neljässä vuodessa. Tiedekunta saavuttaa 

laadulliset ja määrälliset tutkintotavoitteensa.  

 

Toimenpiteet: 

 

Laadukas ja vaikuttava jatkokoulutus 

 

 Laitokset tarjoavat jatko-opiskelijoille korkeatasoista ohjausta sekä metodisesti vankkaa 

ja työelämään valmentavaa tohtorikoulutusta.  Jatkokoulutuksessa noudatetaan yliopiston 

tutkijakoulun ja tiedekunnan tutkijakoulun linjauksia.  

 

 Laitokset ja ohjaajat huolehtivat siitä, että jatkokoulutus on sisällöllisesti laadukasta ja 

tutkimusprofiilin mukaista. 

 

 Jatkokoulutusta ja ohjauksen käytänteitä kehitetään Wolmar Schildt -instituutin johdolla 

ja yhteistyössä yliopiston eri toimijoiden kanssa.  

 

 Laitokset rekrytoivat lahjakkaita ja motivoituneita jatko-opiskelijoita. Opiskelijoiden 

valinnassa otetaan huomioon yliopiston ja tiedekunnan tutkimuksen painoalat ja laitoksen 

mahdollisuudet tarjota asiantuntevaa ohjausta opiskelijalle. 

 

 Väitöskirjaohjaukseen kiinnitetään erityistä huomiota, mm. systemaattisen 

ohjaajakoulutuksen ja jatko-opintosuunnitelman jatkuvan päivittämisen ja seurannan 

keinoin.  

 

 Ura- ja työllistymissuunnitelmat otetaan osaksi ohjauskeskusteluja ja henkilökohtaisen 

jatko-opintosuunnitelman laatimista.  
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 Tiedekunta tukee jatko-opiskelijoiden urasuunnittelua järjestämällä urasuunnitteluun 

liittyviä jatko-opintokursseja. Työelämäorientoitunutta jatkokoulutustarjontaa kehitetään 

myös yhteistyössä mm. yliopiston tutkijakoulun kanssa.  

 

 

Kansainvälinen kampus – avoimet oppimisympäristöt 

 

 Ulkomaalaisia jatko-opiskelijoita rekrytoidaan erityisesti omaa kv-maisterikoulutusta ja 

yhteistyöverkostoja hyödyntäen. 

 

 Tuetaan sekä täysipäiväistä jatko-opiskelua että yliopiston ulkopuolella työssä olevien 

tohtorikoulutettavien mahdollisuuksia suorittaa jatko-opintoja. 

 

 Kehitetään erityisesti sivutoimisesti ja muualla työskentelevien jatko-opiskelijoiden 

ohjauksen menetelmiä, joissa hyödynnetään teknologisia alustoja ja työvälineitä. 

 

 

 

2.3 Yhteiskunnallinen vuorovaikutus  

 

Tavoite: 

 

Humanistisen tiedekunnan laitokset ja tutkijat ovat näkyvä ja haluttu yhteistyökumppani, jonka 

asiantuntijuutta arvostetaan ja hyödynnetään yhteiskunnallisten kysymysten ratkaisussa ja 

kehittämishankkeissa alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. 

 

 

Toimenpiteet: 

 

Tieto ja osaaminen yhteiskunnan käyttöön 

 

 Tiedekunta kantaa yhteiskunnallisen vastuunsa kouluttamalla asiantuntijoita 

yhteiskunnan tarpeisiin sekä tarttumalla sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnassaan 

yhteiskunnallisesti relevantteihin kysymyksiin. Globaalia vastuuta tiedekunta kantaa mm. 

osallistumalla kehittyviin maihin liittyviin hankkeisiin.  

 

 Valtakunnallisia erityistehtäviä toteuttavat Soveltavan kielentutkimuksen keskus ja 

Viittomakielen keskus. Tiedekunnan laitokset kehittävät tarpeen ja mahdollisuuksien 

mukaan palveluja mm. hyvinvoinnin, kulttuurin, hallinnon, koulutuksen, teknologian ja 

viestinnän aloilla. 

 

 Henkilökunta osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon 

sekä toimii asiantuntijana esim. erilaisissa organisaatioissa (komiteat, toimikunnat, 

ministeriöt, yhteistyöelimet). Työsuunnitelmissa varataan aikaa näille tehtäville. 

Osallistuminen merkitään Tutkaan ja se huomioidaan myös mm. kehityskeskusteluissa. 

 



Jyväskylän yliopisto 

Humanistinen tiedekunta 
 
 

8 
 

 Tiedeviestintää kehitetään edelleen. Tutkijat kirjoittavat alansa tutkimuksesta myös 

suomeksi ja suurelle yleisölle. Henkilökuntaa kannustetaan osallistumaan 

kirjoittajakoulutuksiin. 

 

 Etsitään keinoja lisätä tiedekunnan asiantuntijoiden näkyvyyttä ja löydettävyyttä 

yliopiston verkkosivuilla. 

 

 

 

2.4 Toimintaedellytykset 

 

Academic Life 

 

 Opetushenkilöstön edellytetään kehittävän pedagogista osaamistaan ja opetuksen 

kehittämistä tuetaan työsuunnitelmatyöllä. Tiedekunta suuntaa strategista rahoitusta myös 

opetuksen kehittämishankkeisiin. 

 

 Tiedekunta järjestää yhteistyössä pedagogisten johtajien kanssa koulutus- ja 

keskustelutilaisuuksia, joissa voidaan jakaa hyviä käytänteitä. 

 

 Tiedekunta ja laitokset kiinnittävät huomiota henkilöstön hyvinvointiin ja seuraavat sitä 

työhyvinvointikyselyjen ja kehityskeskustelujen avulla. 

 

 

Kansainvälistyvä henkilöstö 

 

 Tiedekunta edistää ulkomaisen henkilökunnan integroitumista entistä paremmin laitosten 

toimintaan mm. panostamalla suomen kielen osaamiseen ja kannustamalla kielitaidon 

kehittämiseen. 

 

 Tiedekunta kehittää edelleen kansainvälisen henkilöstön perehdyttämistä. 

 

 Tiedekunta tukee kansainvälisten konferenssien, seminaarien ja kokousten järjestämistä 

sekä tukipalvelujen että strategisen rahoituksen avulla. Tutkijoita kannustetaan 

osallistumaan kansainvälisiin verkostoihin, asiantuntijaelimiin ja hankkeisiin ja 

rakentamaan aktiivisesti uusia verkostoja.  

 

 Tiedekunta ja laitokset parantavat kansainvälistä näkyvyyttään mm. kehittämällä 

englanninkielistä tutkimustoimintaa esittelevää verkkosivustoaan.  

 

 

Toimivat tilat 

 

 Tiedekunta ja yksiköt huolehtivat yhdessä tilapalvelujen kanssa siitä, että henkilöstö 

työskentelee terveissä ja mahdollisimman toimivissa tiloissa. 

 

 Tiedekunta ja laitokset seuraavat tilakustannusten kehittymistä ja pyrkivät 

mahdollisuuksien mukaan tehostamaan tilankäyttöä. 
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Vakaa talous 

 

 Laitokset ja tutkijat etsivät aktiivisesti uusia rahoitusinstrumentteja ja laajentavat 

rahoituspohjaa. 

 

 Kaikki laitokset tehostavat hakuaktiivisuutta ja lisäävät Suomen Akatemian, Tekesin, 

EU:n ja muuta kilpailtua tutkimusrahoitusta. Erityinen huomio ja tuki suunnataan 

kansainvälisen kilpaillun tutkimusrahoituksen lisäämiseen.  

 

 Laitokset hyödyntävät täydentävän rahoituksen hankinnassa myös Suomen Akatemian 

strategisen tutkimuksen ja eri ministeriöiden rahoitusmuotoja yhteiskunnallisesti 

vaikuttavien tutkimus- ja kehittämishankkeiden toteuttamiseen. 

 

 Tiedekunta ja yksiköt laativat kokonaissuunnitelman (erityisesti kansainvälisen) 

tutkimusrahoituksen määrän nostamiseksi. Suunnitelma sisältää mm. työsuunnitelmiin, 

hankesalkkuihin, hankehallinnon tukeen ja rahoitusinstrumentteihin liittyvät elementit.  

 

 Tiedekunta tukee rahoitushakemusten laadintaa sekä resursoimalla sitä strategisella 

rahoituksella että tarjoamalla tukipalveluita. Hyödynnetään olevaa asiantuntemusta 

hakemusten laadinnassa ja arvioinnissa kehittämällä esimerkiksi mentorointia. 

 

 

Rakenteet 

 

 Tiedekunta valmistautuu mahdollisiin profiloitumisen sekä yliopiston tiedekunta- ja 

palvelurakenneuudistusten edellyttämiin toimenpiteisiin.   

 

 Tiedekunta arvioi nykyisen laitosrakenteensa toimivuuden ja etsii vaihtoehtoisia tapoja 

organisoitua. 

 

 Tiedekunnan palvelukeskus jatkaa prosessiensa ja toimintansa kehitystyötä. 

 

 

 

3. Toiminnan arviointi 

 

Tutkimus: 

 

Tiedekunta ja laitokset seuraavat ja arvioivat säännöllisesti tutkimustoimintansa tuloksia ja 

kehitystä TUTKA:n ja yliopiston tiedebarometrin avulla sekä valtakunnallisesti ja 

kansainvälisesti kotimaisten ja ulkomaisten tietokantojen avulla. Tutkimustoiminnan edistymistä 

seurataan myös työsuunnitelmien käsittelyn ja kehityskeskusteluiden yhteydessä. Wolmar 

Schildt -instituutin johtoryhmä arvioi tiedekunnan tutkimustoiminnan tuloksia ja strategisen 

rahoituksen vaikuttavuutta vuosittain. 
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Perustutkintokoulutus: 

 

Keskinäisen työnjakonsa mukaisesti tiedekuntaneuvosto, laitosjohto, pedagogiset johtajat ja 

tiedekunnan laaturyhmä osallistuvat koulutuksen kehittämiseen seuraamalla ja arvioimalla 

koulutuksen ja opintohallinnon prosesseja ja käytänteitä.  

 Tiedekunta arvioi koulutustehtävänsä ja -toimintansa toteutumista käyttäen hyväksi 

tietovaraston ja koulutusbarometrin tuottamia tietoja sekä tiedekunnan koulutuksesta tehtäviä 

arviointeja.  Tiedekunta analysoi kokemuksia opiskelijarekrytoinnista ja seuraa 

opiskelijavalinnan onnistuvuutta kaikkien hakukohteiden ja -väylien osalta sekä perus- että 

jatkokoulutuksen tasoilla. Tuloksia käytetään valintaprosessien jatkuvassa kehittämisessä. 

 Tiedekunta ja laitokset arvioivat perustutkintojen opetussuunnitelmien toteutumista 

sekä keräävät ja hyödyntävät opetusohjelmia koskevaa palautetta sekä opiskelijoilta että 

erilaisilta sidosryhmiltä.  Tiedekunta seuraa valmistuneiden opiskelijoiden työllistymistä 

koulutustasoa vastaaviin tehtäviin. Työllistymisselvityksiä hyödynnetään koulutuksen 

työelämärelevanssin arvioinnissa ja kehittämisessä.  

 

 

Jatkokoulutus: 

 

Jatkokoulutuksen tuloksellisuutta, vaikuttavuutta ja tohtoroituneiden työllistymistä seurataan 

säännöllisesti tutkintorekisterien, TUTKA:n ja työsuunnitelmien kautta sekä johdon 

katselmuksen ja siihen sisältyvän koulutusbarometrin sekä toistuvasti pidettävien 

laitospalaverien kautta.  

 Wolmar Schildt -instituutin johtoryhmä valvoo omalta osaltaan tohtorikoulutuksen 

toteutumista. Lisäksi tiedekunta seuraa jatko-opintojen edistymistä Korpin vuosittaisen jatko-

opintokyselyn kautta sekä järjestää kyselyjä jatko-opintojen edistymisestä, myös yhteistyössä 

yliopiston tutkijakoulun kanssa.  

 

 

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus: 

 

Tiedekunta ja yksittäiset laitokset suorittavat säännöllisesti oman substanssialansa selvityksiä, 

joiden perusteella arvioidaan mm. valmistuneiden työllistymistä ja koulutuksen uusia suuntia. 

Kehityskeskusteluissa arvioidaan myös yhteiskunnallista vuorovaikutusta. YVV-työryhmä 

seuraa YVV-barometriin liittyviä indikaattoreita ja seuraa tavoitteiden toteutumista 

 

 


