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Vuosien 2013–2016 toiminta- ja taloussuunnitelma  
 

1. Yleistä 
 
Syksyn 2012 TTS -kierroksella yliopisto valmistautuu uuteen nelivuotiseen sopimuskauteen 2013–
2016. Syksyllä 2012 neuvoteltavat sopimukset kattavat koko suunnittelukauden 2013–2016 
kuitenkin siten, että neuvottelujen voimavaralaskelmat kohdistuvat ensisijaisesti vuodelle 2013.  
 
Rehtorin ja yksiköiden väliseen sopimukseen sisällytettävät sopimuskauden välivuosien 
rahoituspäätökset laaditaan kauden 2013–2016 sopimuksen pohjalta. Välivuosina pohjalaskelma 
päivitetään uusimmilla tilastotiedoilla ja rahoitus kirjataan tarvittavin erittelyin.  
 
Aikaisemmin sovittu strategiarahoitus sekä valtakunnalliset erityistehtävät ja niiden rahoitus 
säilyvät rahoituspohjassa koko sopimuskauden edellyttäen, että niiden allokointi sovittuun 
kohteeseen on toteutettu täysimääräisesti sopimuksen mukaisesti. Sopimuskaudelle sovittuihin 
määrällisiin tavoitteisiin ja tunnuslukutavoitteisiin ei tehdä sopimuskauden kuluessa muutoksia. 
 

2. Tavoitteet 
 
Kyseessä on aikaisempia vuosia suurempi TTS-remontti, jossa otetaan erityisesti huomioon 
yliopiston tavoitteet, joista yliopisto sopi samoin kuin voimavaroista opetus- ja kulttuuriministeriön 
kanssa 9.5.2012. Sopimus sisältää sekä yliopistoille tarkoitetut yhteiset että yliopistokohtaiset 
tavoitteet.  
 
Yliopistojen yhteiset tavoitteet liittyvät työurien pidentämiseen, tutkimustulosten hyödyntämiseen, 
kansainvälistymiseen sekä yliopistojen kehittämiseen työ- ja opiskeluyhteisöinä. 
 
Tutkintotavoitteet kiinnitettiin aikaisemmasta koulutusalakohtaisesta sopimisesta poiketen 
koulutusalaryhmittäin, mikä Jyväskylän yliopistossa tarkoittaa maisterikoulutuksessa kahta ryhmää: 
luonnontieteellinen koulutus ja muut koulutukset. Tohtorikoulutuksen ja kandidaattikoulutuksen 
tavoitteet ovat yliopistokohtaisia kokonaissummia. 
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Maisterit/tavoite/HTK             320 (pysyi samana) 
Tohtorit/tavoite/JY yhteensä          138 (lisäystä 6) 
Kandidaatit/tavoite/JY yhteensä         1 300 (lisäystä 80) 
Ulkom.tutkinto-opiskelijoiden määrä /JY yhteensä 650 (sama) 
Opiskelijavaihto (yli 3 kk) /JY yhteensä     950 (sama) 
 
Tunnusluvut/tavoite/koko JY: 
 
Tohtoritutkinnot/professorit          0,80 
Vähintään 55 op. suorittaneiden osuus %     35,0 
Tieteelliset julkaisut/opetus- ja tutk.hlökunta   1,8 
Kilpailtu tutkimusrahoitus/kokonaisrahoitus    16,0 
Maisterit/opetus- ja tutk.hlökunta        1,0 
Kv-liikkuvuus (väh. 1 vko)/op. ja tutk.hlökunta   0,6 
  
Opettajankoulutuksen yksityiskohtaiset tavoitteet/HTK: 
 
Humanistiset oppiaineet           90 
Musiikki                10 
 
Toiminnan ja talouden suunnitteleminen on erityisen haasteellista tilanteessa, jossa sopimuskausi 
tullaan aloittamaan laskevalla rahoituskehyksellä. Tähän vaikuttavat yliopistoindeksin 
jäädyttäminen vuodeksi 2013, maan hallituksen kehyspäätökseen sisällyttämät aikaisemmin 
päätetyt korkeakouluopetuksen ja tutkimuksen menosäästöt sekä taideyliopiston muodostamisen ja 
lääkärikoulutuksen laajennuksen aiheuttamat varaukset kehyksestä. Työehtosopimuksen mukaiset 
palkankorotukset ja vuokrasopimusten indeksitarkistukset aiheuttavat lisäkustannuspaineita.  
 
Yksiköiden taloustilanne voidaan säilyttää hyvällä tasolla sisäisen rakenteellisen kehittämisen 
toimenpiteillä kuten keskittämällä toimintoja siten, että toiminnan kärjet nousevat selkeästi esiin, 
kehittämällä kandidaattikoulutusta yhtenäisemmäksi ja tiivistämällä tilojen käyttöä. 
 
Toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisen lähtökohtana on yliopiston strategiatavoitteiden, 
strategian toimeenpanosuunnitelman sekä hallituksen 16.2.2011 hyväksymän henkilöstöohjelman 
toimenpiteiden soveltava sisällyttäminen yksikkökohtaiseen toiminta- ja taloussuunnitelmaan. 
 
Erityistä huomiota kiinnitetään niihin toimenpiteisiin, jotka parantavat yksikön edellytyksiä uuden 
rahoitusmallin mukaisen ansainnan edistämiseksi, sekä yksikön mahdollisuuksiin säästöjen 
synnyttämiseksi sopimuskauden aikana. 
 
Dekaani laatii laitosten suunnitelmien pohjalta rehtorille tiedekunnan toiminta- ja 
taloussuunnitelman. Laitosten suunnitelmat ovat ensi sijassa tarkoitettu laitoksen sisäisen toiminnan 
kehittämiseen. 
 
 

3. Laitoksen toiminta- ja taloussuunnitelman sisältö, yleistä 
 
Suunnitelma on aiempien vuosien tapaan tiivis yksikön strategiatavoitteiden 
toteuttamissuunnitelma, johon ei sisällytetä nykytilanteen analyysiä tai muita laajoja yksikön 
toimintaa kuvailevia osioita. 
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Tavoitteet ja kehittämiskohteet kuvataan mahdollisimman konkreettisina. Tavoitteisiin liitetään 
keinot ja resurssit, joilla yksikkö pyrkii saavuttamaan asettamansa tavoitteet, sekä mekanismit, 
joiden avulla tavoitteiden toteutuma arvioidaan.  
 
Tavoitteiksi voidaan soveltuvin osin kirjata yliopiston yleisten strategiatavoitteiden lisäksi 
esimerkiksi yksikön tutkimus- ja koulutusstrategiaan sisältyviä tavoitteita.  
 
Tavoitteita asetettaessa on syytä arvioida yliopistoille asetettujen valtakunnallisten tavoitteiden 
merkitys yksikön toimintaan samoin kuin laskevan tulokehityksen asettamat haasteet: 
 

• toimintojen keskittäminen siten, että toiminnan kärjet nousevat selkeästi esiin 
• kandidaattikoulutuksen kehittäminen yhtenäisemmäksi 
• maisterikoulutuksen volyymin pitäminen vähintään nykyisellä tasolla 
• tilojen käytön tiivistäminen 

 
 

4. Laitoksen toiminta- ja taloussuunnitelman sisältö, erityisesti huomioitavaa 
 
Yksiköiden tulee esittää, ”millaisia rakenteellisen kehittämisen ratkaisuja toteutetaan ja arvioida, 
kuinka ne rakenteellisen kehittämisen keinoin vahvistavat painoaloja ja vahvuusalueitaan tai 
synnyttävät uusia vahvuusalueita nykyisten voimavarojensa puitteissa. Suunnitelmassa ilmaistaan 
myös se, mistä luovutaan.” Rakenteellisen kehittämisen alaan kuuluvat esimerkiksi 
toimintojen/yksikköjen yhdistäminen (myös laitosten välillä), toiminnoista/yksiköistä luopuminen 
ja toimintojen uudelleen suuntaaminen. 
 
Toiminta- ja taloussuunnitelmaan tiedekuntatasolla tulee sisällyttää yliopistopalvelujen ohjeen 
sivulla 3 mainitut kohdat. Suurin osa teemoista koskeekin tiedekuntaa kokonaisuutena, joten niiden 
raportoinnista keskustellaan ennen muuta tiedekunnan ja laitosten johdon kesken. Näin pyritään 
resurssien mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön tiedekuntatasolla ja välttämään päällekkäistä 
työtä laitostasolla. Yliopistopalvelut pyytää sisällyttämään tai laatimaan erillisenä selvityksenä  
toiminta- ja taloussuunnitelmaan seuraavista teemoista: 
 

• Investointisuunnitelma vuosille 2013–2015.  
Suunnitelma on vuosille 2012–2014 laaditun suunnitelman tarkiste. Suunnitelma päivitetään 
vuosittain. Ohjeet investointisuunnitelman laatimiseksi on esitetty vuoden 2011 TTS-
ohjeissa (Hallintokeskuksen kirje 3.5.2011). 

• Esitykset yliopiston strategian toteuttamista edistäviin kehittämiskohteisiin. 
Tärkeimpiä strategisen rahoituksen kohteita ovat  
 

1) huippututkimuksen tukeminen 
2) koulutuksen kehittäminen 
3) investointisuunnitelman toteuttaminen  
4) kansainvälistyminen  
5) Student Life 
6) Academic Life 

 
On tärkeää, että tiedekunnasta lähtee kilpailukykyisiä suunnitelmia kaikkiin strategisen 
rahoituksen kohteisiin. Koordinoinnin ja tiedonkulun varmistamiseksi laitoksia pyydetään 
ottamaan pikaisesti yhteyttä tiedekunnan johtoon strategisen rahoituksen hakua 
suunniteltaessa, jotta hankkeiden koordinointi yleensä ja mahdolliset tiedekunnan laitosten 
yhteishankkeet erityisesti voidaan toteuttaa optimaalisen tehokkaasti. Kyseiset hankkeet 



     4 
 

ovat tavallisesti olleet varsin isoja, minkä lisäksi hankkeet on usein mielletty suurempaa 
kokonaisuutta kuin vain yhtä laitosta/yksikköä koskeviksi.   
 

• Selvitys toimenpiteistä, joita syksyllä 2011 sovittujen erityistavoitteiden saavuttamiseksi on 
tehty ja tullaan tekemään. Tämä kohta sisältyi myös viime vuoden TTS:aan. 

 
5. Henkilöstösuunnitelma 

 
Laitokset päivittävät viime vuonna laatimansa henkilöstösuunnitelman, ottaen huomioon seuraavat 
erityisvaatimukset. 
 
Henkilöstösuunnitelmassa tulee tarkastella tämän hetkistä henkilöstön rakennetta ja määrää sekä 
sitä, miten se vastaa toiminnallisiin tarpeisiin ja sopeutuu niukkeneviin voimavaroihin. 
Suunnitelmassa henkilöstökehitystä kartoitetaan ja visioidaan pitkän aikavälin kehitystä silmällä 
pitäen. Laitoksia pyydetään arvioimaan yhtäältä tämän hetkistä henkilöstörakennetta ja toisaalta 
henkilöstön vastaavuutta yksikön toimintatarpeisiin vuosina 2013–2016. 
 
Henkilöstösuunnitelmassa pohdintaan määräaikaisten ja vakinaisten työsuhteiden määrää, uralla 
kehittymistä ja siihen liittyvää tulosten ja osaamisen arviointia, muun henkilökunnan määrän, 
rakenteen ja osaamisen tarpeita sekä henkilöstösuunnitelman tavoitteiden saavuttamisen 
seurantamenetelmiä.  
 
Henkilöstösuunnitelmassa tulee ottaa huomioon: 
 

1. neliportaisen tutkijanuran toteutuminen ja edistyminen 
2. muun henkilöstön uralla kehittyminen ja osaamisen arviointi 
3. kansainvälisen rekrytoinnin edistyminen 
4. opetus- ja tutkimushenkilöstön sekä muun henkilöstön henkilötyövuosiin, 

henkilöstökuluihin ja toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin liittyvät määrälliset 
tavoitteet. 

5. henkilöstösuunnitelmassa ja henkilöstön kehittämiseen liittyvissä tavoitteissa tulee kiinnittää 
huomiota työhyvinvoinnin edellytyksiin, ikääntyvien työntekijöiden erityistarpeisiin sekä 
niihin keinoihin ja mahdollisuuksiin, joilla työntekijät voisivat tasapainottaa työtä ja perhe-
elämää. 
 

6. Toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu laitoksella ja aikataulu  
 
TTS:n valmistelu ei edellytä laitoksella yhteistoimintamenettelyä. Yhteistoimintamenettely 
toteutetaan tiedekuntakuntatasolla.  
 
Laitoksen TTS toimitetaan dekaani Petri Karoselle viimeistään maanantaina 13.8.2012. 
Tiedekuntaneuvosto käsittelee asiaa kokouksessaan 21.8.2012. Tiedekunnan TTS tulee toimittaa 
yliopistopalveluihin 24.8.2012 mennessä. 
 
 
Petri Karonen             Raija Oikari  
Dekaani               Hallintopäällikkö 
 
Jakelu:  Laitosten johtajat ja varajohtajat, varadekaanit, palvelukeskus 
Lisätiedot: Jyväskylän yliopiston henkilöstöohjelma 16.2.2011 
(https://www.jyu.fi/hallinto/strategia/ohjelmat/intra/henkilostoohjelma.pdf)  


