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REHTORIN PALAUTE HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN 
TOIMINNASTA SOPIMUSKAUDELLA 2010 – 2012 

Tiedekunta teki sopimuskaudella erinomaisen tuloksen. Se saavutti kaikki 
määrälliset tavoitteet sekä läpäisyä ja työllistymistä kuvaavia tavoitteita lu-
kuun ottamatta myös kaikki tunnuslukutavoitteet. Koulutustulos on moittee-
ton. Julkaisutoiminta on määrällisesti hyvällä tasolla, ja sen kasvu suuntautuu 
kansainväliseen julkaisemiseen. Kansainvälisen vaihdon tunnusluvuissa il-
mennyt pieni notkahdus saatiin korjatuksi sopimuskauden loppuun. Uuden 
sopimuskauden keskeinen tavoite on saavutetun toiminnan määrällisen tason 
säilyttäminen ja toiminnan laadullinen kehittäminen. Sopimuskauden alussa 
julkaistussa Kohti parasta A-ryhmää –tutkimuksessa (Kivinen, Hedman & 
Peltosalmi, 2010, Koulutussosiologian tutkimuskeskus, TY) Jyväskylän yli-
opiston humanistinen ala sijoittui valtakunnalliseen 20 yksikön kärkiryhmään, 
jota tutkimuksessa luonnehditaan ”potentiaalisimpina menestyjinä”. 

Tiedekunta on osaltaan toteuttanut rehtorin ja tiedekunnan väliseen sopi-
mukseen kirjatut yliopistolle asetetut yleiset tavoitteet. Tiedekunta on varsin 
perusteellisesti raportoinut toimenpiteistä sopimukseen sisältyneiden tiede-
kunnan erityisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Sopimuskauden aikana kan-
sainvälisen tutkimusrahoituksen osuus kokonaisrahoituksesta on kuitenkin 
laskenut, eikä soveltavan kielentutkimuksen keskuksen täydentävä rahoitus 
ole olennaisesti kasvanut. Kielikampus ja hallinnoltaan uudistettu musiikki-
kampus tarjoavat edelleen runsaasti mahdollisuuksia synergiaetujen saavut-
tamiseksi. Allianssi- ja ISY-yhteistyöt eivät ole mainittavasti edistyneet tiede-
kunnassa.  

Tiedekuntaa johdetaan vahvalla strategisella otteella ja sen palvelukeskus 
toimii hyvin. Tiedekunnan laitosrakenne on selkeä. Pienten oppiaineiden in-
tegroiminen laajempiin kokonaisuuksiin ja/tai työnjako muiden yliopistojen 
kanssa ovat rakenteellisen kehittämisen mahdollisuuksia. Tiedekuntatason 
taloudenpito on suunnitelmallista, mutta ainelaitoksittain taloudellisessa 
asemassa on eroja. Uudella sopimuskaudella tiedekunnan henkilöstöstä siir-
tyy huomattava joukko eläkkeelle ja tiedekunta on tunnistanut eläköitymisen 
aiheuttamat riskit ja mahdollisuudet sekä ottanut ne huomioon henkilöstö-
suunnittelussaan. Tiedekunta on vahvalla henkilöstösuunnittelullaan ohjan-
nut erityisesti opetus- ja tutkimushenkilökunnan rakenteen ja määrän kehit-
tymistä hyödyntäen myös yliopistolain antamia mahdollisuuksia erityisesti 
opetus- ja tutkimushenkilökunnan henkilöstösuunnittelussa pysyväisluotoi-
sen henkilöstön asema huomioiden. Tiedekunnan henkilöstösuunnittelu ei 
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kuitenkaan vielä ole tuottanut konkreettisia toimenpiteitä tiedekunnan kärki- 
ja vahvuusalojen kehittämiseksi.  

TAVOITTEET 

Tiedekunnan määrälliset toteumat 2010 – 2012 ja tavoitteet vuosina 
2010 – 2012 keskimäärin 
 2010 2011 2012 Tavoite 

keskim. 
Ylemmät korkeakoulututkinnot 297 335 337 320 
Tohtorin tutkinnot 22 37 37 26 
Alemmat korkeakoulututkinnot 367 310 323 288 
Ulkom. tutkinto-opiskelijoiden määrä (31.12)            
(20.9.) 

190 182 
154 

186 
165 

185 

Suomesta lähteneiden tai Suomeen saapuneiden 
vaihto-opiskelijoiden määrä (kesto yli 3 kk) 

337 285 352 293 

Tiedekunnan tunnuslukutoteumat 2010 – 2012 ja tunnuslukutavoitteet 2012 
(Suluissa yo:n tavoite) 
 2010 2011 2012 Tavoite 

2012 
Opiskelijat (FTE)/opetus- ja tutkimushenkilökunta 15,05 13,88 12,66 15,0 

(8,70) 
Ylemmät korkeakoulututkinnot/opetus- ja tutki-
mushenkilökunta 

1,78 1,96 1,87 1,91 
(1,30) 

Tohtoritutkinnot/professorit 0,52 0,86 0,83 0,68 
(0,75) 

Kv-refereejulkaisut/opetus- ja tutkimushenkilö-
kunta 

0,84 0,99 1,16 0,93 
(1,00) 

Tieteelliset julkaisut (pl. kv-
refereejulkaisut)/opetus- ja tutkimushenkilökunta 

2,78 3,03 1,99 1,85 
(0,90) 

Opettajien ja tutkijoiden kv-liikkuvuus (väh. 2 
vko) /opetus- ja tutkimushenkilökunta 

0,31 0,68 0,86 0,23 
(0,30) 

Perustutkinnon aloittaneista tutkinnon suorittanei-
den osuus 7 vuoden kuluttua aloittamisesta (%) 

38,40 40,91 42,28 65,04 
(66,0) 

Vähintään 45 opintopistettä suorittaneiden osuus 
perustutkintoa suorittavista (%) 

40,91 43,07 45,01 47,31 
(47,0) 

Tutkinnon suorittaneiden osuus tutkinnon suorit-
taneiden ja keskeyttäneiden yhteismäärästä (%) 

41,44 36,85 35,15 60,0 
(68,0) 

Kansallisen kilpaillun tutkimusrahoituksen (SA, 
Tekes) osuus kokonaisrahoituksesta (%) 

11,45 19.73 14,55 13,0 
(9,5) 

Kv. tutkimusrahoituksen (pl. yritysrahoitus ja ra-
kennerahastot) osuus kokonaisrahoituksesta (%) 

4,89 0,69 2,29 2,5 
(3,5) 

Täydentävän rahoituksen osuus kokonaisrahoituk-
sesta (%) 

25,62 27,72 25,01 25,0 
(40,0) 

Työllisten osuus tutkinnon suorittaneista (%) 88,42 88,98  95,0 
(96,0) 
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