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Toiminta- ja taloussuunnitelman tarkiste 2014 - 2015 
 

1. Laitosten TTS 

Toiminta- ja taloussuunnitelman tarkistamisen lähtökohtana on yliopiston strategiatavoitteiden ja 
strategian toimeenpanosuunnitelman sekä muiden hallituksen hyväksymien strategian toteutumista 
tukevien asiakirjojen soveltava sisällyttäminen yksikkökohtaiseen toiminta- ja taloussuunnitelmaan. 
 
Toiminta- ja taloussuunnitelmaan tiedekuntatasolla tulee sisällyttää yliopistopalvelujen ohjeessa mainitut 
kohdat, jotka ovat tämän ohjeen sivuilla 3 - 5. Suurin osa teemoista koskee 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. Dekaani laatii laitosten suunnitelmien pohjalta rehtorille tiedekunnan toiminta- ja 
taloussuunnitelman. Laitosten suunnitelmat ovat ensi sijassa tarkoitettu laitoksen sisäisen toiminnan 
kehittämiseen.  
 
Laitoksia pyydetään myös tekemään ehdotuksia strategiatavoitteita edistävistä kehittämiskohteista, vaikka 
tänä vuonna niitä ei voi yliopistopalveluiden ohjeen mukaan liittää erillisinä hankkeina TTS:aan. Tiedekunta 
voi kuitenkin upottaa suunnitelman perustekstiin hankeideoita, joihin rehtori voi halutessaan kohdentaa myös 
strategista rahoitusta. Isoja ja laajoja erillisiä hankkeita ei siis todennäköisesti rahoiteta vaan rehtori voi 
myöntää tietylle alueelle (esim. infrahankkeet, kärkihankkeiden tukeminen, kansainvälistyminen jne.) 
kehittämisrahaa. Esitykset ovat siis  sekä rehtorille että dekaanille apuna strategisen rahoituksen 
allokoinnissa.  
 
Suunnitelma on aiempien vuosien tapaan tiivis yksikön strategiatavoitteiden toteuttamissuunnitelma, johon ei 
sisällytetä nykytilanteen analyysiä eikä muita laajoja yksikön toimintaa kuvailevia osioita. Kohdassa 3. on 
ministeriön ja yliopiston asettamia tavoitteita. 
 
Tavoitteet ja kehittämiskohteet kuvataan mahdollisimman konkreettisina. Tavoitteisiin liitetään keinot ja 
resurssit, joilla yksikkö pyrkii saavuttamaan asettamansa tavoitteet, sekä mekanismit, joiden avulla 
tavoitteiden toteutuma arvioidaan.  
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Tavoitteiksi voidaan soveltuvin osin kirjata yliopiston yleisten strategiatavoitteiden lisäksi esimerkiksi 
yksikön tutkimus- ja koulutusstrategiaan sisältyviä tavoitteita. 
 
 

2. TTS:n tarkisteen yleisiä reunaehtoja 

Toiminta- ja taloussuunnitelman tarkistamisen lähtökohtana on yliopiston strategiatavoitteiden ja strategian 
10.4.2013 hyväksytyn toimeenpanosuunnitelman sekä muiden hallituksen hyväksymien strategian 
toteutumista tukevien asiakirjojen kuten esimerkiksi henkilöstöohjelman sekä tutkimus-, innovaatio- ja 
infrastruktuuriohjelman (TIIO) toimenpiteiden soveltava sisällyttäminen yksikkökohtaiseen toiminta- ja 
taloussuunnitelmaan. 
 
Rehtorin ja tiedekunnan väliseen sopimukseen sisällytettävät sopimuskauden välivuosien rahoituspäätökset 
laaditaan kauden 2013–2016 sopimuksen pohjalta. Välivuosina pohjalaskelma päivitetään uusimmilla 
tilastotiedoilla ja rahoitus kirjataan tarvittavin erittelyin. Näitä lukuja ei tarvitse sisällyttää laitoksen TTS:aan. 
 
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. 
 
 

3. Tavoitteet 

Yliopiston ja opetus- ja kulttuuriministeriön välistä sopimusta vuosille 2013 – 2016 täydennettiin 18.4.2013 
strategiarahoituksen ja strategian seurantaindikaattoreiden osalta. Sopimus sisältää sekä yliopistoille 
tarkoitetut yhteiset että yliopistokohtaiset tavoitteet.  
 
Yliopistojen yhteiset tavoitteet: 
 

1. työurien pidentäminen 
2. tutkimustulosten hyödyntäminen 
3. kansainvälistyminen 
4. yliopistojen kehittäminen työ- ja opiskeluyhteisöinä. 

 
Yliopiston hallituksen painotukset: 
 

1. tutkimus- ja koulutustoiminnan kansainvälistyminen 
2. opiskelijoiden opintomenestys 
3. opetuksen laatu  
4. valmistuneiden työllistymisen. 

 
Hallituksen hyväksymän strategian toimenpideohjelman vuosille 2013 – 2014 keskeisimmät 
kehittämistoimenpiteet: 
 

1. painoalojen tutkimusedellytysten vahvistaminen 
2. tutkimustoiminnan kansainvälistäminen 
3. koulutustoiminnan kehittäminen sekä pedagogisesti että sisällöllisesti 
4. opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen 
5. yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistäminen suuntaamalla monitieteistä tutkimustoimintaa ja 

työelämäopintoja enenevästi alueen hyväksi sekä jäsentämällä globaalia vastuutaan. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön linjaukset (OKM 4.2.2014): 

 
1. Yliopistojen tulee vahvistaa eri koulutus- ja tieteenalojen keskinäistä vuorovaikutusta. Humanistinen 

ala kuuluu aloihin, joilla keskustelu profiileista, koulutusvastuista, työnjaosta ja keskinäisen 
yhteistyön rakenteista on aiheellista.  
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2. Yliopistoallianssin ja Itä-Suomen yliopiston kanssa tehtävän yhteistyön ja työnjaon mahdollisuudet 
tulee hyödyntää. 

3. Vuonna 2014 alkavan EU-ohjelmakauden aikana yliopistot kaksinkertaistavat EU:lta saadun 
koulutus- ja tutkimusrahoituksen määrän. 

4. Yliopistojen toivotaan valmistelevan strategisia tavoitteita tukevia yhteishankkeita erityisesti 
tutkimusinfrastruktuuriensa sekä tutkimus- ja oppimisympäristöjensä vahvistamiseksi. 

5. Ympärivuotisten  opiskelumahdollisuuksien järjestäminen.  
6. Valmistumisaikoja nopeutetaan lainsäädännöllä, rahoitusmallimuutoksilla sekä opintososiaalisten 

etujen tarkistuksilla. 
7. Yli 55 opintopistettä vuodessa suorittavien osuutta korkeakoulujen rahoituksessa lisätään. 

 
 
Sopimuskausi etenee lievästi laskevalla rahoituskehyksellä, vaikka yliopistoindeksi palautettiinkin.  
Yksiköiden taloustilanne voidaan säilyttää hyvällä tasolla sisäisen rakenteellisen kehittämisen toimenpiteillä,  
joten yksiköitä pyydetään suunnitelmassaan ottamaan huomioon seuraavat hallituksen linjaukset ja 
pohtimaan, miten yksikön toimintaa voidaan kehittää niiden suuntaisesti.  
 
Maan hallituksen keväällä 2014 tekemät kehysriihipäätökset tulevat vaikuttamaan merkittävällä tavalla 
yliopistojen lähivuosien talouteen ja toimintaan.  Yliopiston hallitus on 5.6.2013 pidemmän aikavälin 
talousarviolinjauksissa päättänyt, että lähivuosien talouden sopeuttaminen on mahdollista vain  
 

1. lisäämällä merkittävästi täydentävää rahoitusta 
2. vähentämällä henkilöstö- ja tilaneliömäärää 
3. tehostamalla tukipalveluita 
4. tehostamalla tilojen käyttöä 
5. Lisäksi: taloutta tulee ensisijaisesti sopeuttaa kehittämällä toimintaa niin, että perusrahoitus ja 

täydentävä rahoitus lisääntyvät 
 
 

4. Yliopistopalveluiden pyytämä aineisto 

Toiminta- ja taloussuunnitelmaan tulee sisällyttää tai erillisenä selvityksenä laatia: 
 

1. Toimenpiteet, joilla yksikkö aikoo edistää yliopiston strategian ja sen toimenpideohjelman 
toteuttamista sekä tehostaa toimintaansa tiukkenevassa taloudellisessa tilanteessa.  

 
Toiminta- ja taloussuunnitelmaan ei tule liittää rahoitusta edellyttäviä hankkeita lukuun ottamatta 
investointisuunnitelman tarkennetta. Rehtori kohdentaa sopimuskauden loppuvuosien 
strategiarahoituksen mahdollisen liikkumavaran yksiköiden esittämien toimenpiteiden, rakenteellisten 
uudistusten ja investointisuunnitelmien perusteella. 

 
2. Selvitys toimenpiteistä, joita syksyllä 2013 sovittujen erityistavoitteiden saavuttamiseksi on 

tehty ja tullaan tekemään. Humanistisen tiedekunnan erityistavoite on Tutkimusedellytysten ja 
kansainvälisen tutkimustoiminnan kehittäminen. 

 
3. Keskeisimmät riskienhallintakohteet. Yliopiston hallitus edellyttää, että yliopiston 

riskienarviointityön on oltava jatkuvaa ja tunnistetuista riskeistä valitaan vuosittain keskeisimmät 
riskienhallintakohteet, jotka liitetään osaksi TTS -prosessia. Yliopiston yksiköiden tulee tällä TTS -
kierroksella raportoida, mikäli vuoden 2013 suoritettuun riskikartoitukseen verrattuna yksikön 
riskienhallintakohteissa on tapahtunut olennaisia muutoksia. 

 
4. Selvitys tiedekunnan HOPS -ohjauksen toteuttamisesta sekä opetussuunnitelmien 

kehittämisestä.  
 
Yliopiston HOPS -ohjauksen kartoittamiseksi tiedekuntien tulee selvittää: 
• miten opiskelijoiden HOPS-ohjaus on järjestetty; 
• miten HOPSissa on huomioitu suunnitelma opiskelijan kanainvälistymisestä ja 
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• miten HOPSin avulla tuetaan työelämävalmiuksien kehittymistä. 
 

Mitä toimia tiedekunnassa on tehty opetussuunnitelmien ja -ohjelmien kehittämiseksi rehtorin 4.12.2013 
tekemä päätös huomioiden: 
• opiskelijoiden työmäärän tasainen jakautuminen lukuvuoden aikana; 
• aikataulullisten päällekkäisyyksien minimoiminen; 
• opetustilojen tehokas käyttö; 
• opintopolkujen kuvaaminen ja 
• kesäajan opintojen järjestäminen? 
• Mitä toimia aiotaan tehdä jatkossa? 

 
5. Henkilöstösuunnitelma. Hallituksen vuosiksi 2012 – 2017 hyväksymän henkilöstöohjelman 

mukaan henkilöstösuunnitelmat ovat laitoksen ja tiedekunnan toimintaa tukevia strategisia 
suunnitelmia, joissa analysoidaan, minkälaisten henkilöstövoimavarojen ja osaamisen varassa 
yliopiston ja yksikön tavoitteet aiotaan saavuttaa.  

 
Henkilöstösuunnitelman tulee sisältää: 
 
1. tämän hetkisen henkilöstön rakenteen ja määrän tarkastelu sekä niiden vastaaminen strategisiin ja 

toiminnallisiin tarpeisiin sekä sopeutumiseen niukkeneviin voimavaroihin. Tarkastelun tulee sisältää 
opetus- ja tutkimushenkilöstön sekä muun henkilöstön henkilötyövuosiin, henkilöstökuluihin ja 
toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin liittyvät määrälliset tavoitteet. Sopimusneuvottelujen 
yhteydessä arvioidaan tarvittaessa erikseen määräaikaisuustarkastelun keinoin yksikön määräaikaisia 
työsuhteita. Arviointiin mahdollisesti tulevista työsuhteista toimitetaan tieto erikseen asianomaisille 
yksiköille; 

2. periaatteet, joilla yksikkö varautuu kaikkien yli 62-vuotiaiden tuleviin eläköitymisiin ottaen 
huomioon tulevaisuuden osaamistarpeet ja mahdolliset muutokset yksikön toiminnassa; 

3. osaamisen kehittämissuunnitelma, joka sisältää arvion henkilöstön ammatillisesta osaamisesta sekä 
ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja näiden taustoista sekä 
suunnitelman (keinot ja kustannukset) osaamisen kehittämiseksi ja uudistamiseksi 
henkilöstöryhmittäin. Osaamisen kehittämissuunnitelmaa laadittaessa hyödynnetään 
kehityskeskusteluista saatua tietoa (osaamisen ennakointi, osaamisen kehittämisen ja uudistamisen 
keinot, osaamisen siirtyminen yliopiston sisäisesti); 

4. neliportaisen tutkijanuran toteutuminen ja tenure track -järjestelmän käytäntöön viemisen keinot; 
5. kansainvälisen rekrytoinnin edistyminen ja 
6. kuinka henkilöstösuunnitelman toteutuminen arvioidaan. 

 
Henkilöstösuunnitelmassa tulee kiinnittää huomiota työhyvinvoinnin edellytyksiin, ikääntyvien 
työntekijöiden erityistarpeisiin sekä niihin keinoihin ja mahdollisuuksiin, joilla työntekijät voisivat 
tasapainottaa työtä ja perhe-elämää. 

 
6. Kompensaatiohakemus tohtorintutkinnon ohjausosuudesta. Tiedekunnilla tai muilla 

tohtorikoulutusta antavilla yksiköillä on mahdollisuus hakea yliopistolta kompensaatiota 
tohtorintutkinnoista, joiden ohjaukseen ne ovat tutkinnon myöntäneen tiedekunnan ohella 
osallistuneet. Hakemuslomake ja tarkemmat ohjeet osoitteessa: 

 
https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/intra/laitoksille/how-to/kompesaatiomenettely 
 
 

5. Toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu laitoksella ja aikataulu 

 
TTS:n valmistelu ei edellytä laitoksella yhteistoimintamenettelyä. Yhteistoimintamenettely toteutetaan 
tiedekuntakuntatasolla.  
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Laitoksen TTS toimitetaan dekaani Minna-Riitta Luukalle viimeistään perjantaina 27.6.2014. 
Tiedekuntaneuvosto käsittelee asiaa kokouksessaan 27.8.2014. Tiedekunnan TTS tulee toimittaa 
yliopistopalveluihin 1.9.2014 mennessä. 
 
 
 
 
 
 
Minna-Riitta Luukka           Raija Oikari  
Dekaani               Hallintopäällikkö 
 
 
 
 
 
 
 
Jakelu:  Laitosten johtajat ja varajohtajat, varadekaanit, palvelukeskus 
 
 
Lisätietoja:  
 
Liite yliopiston rehtorin ja humanistisen tiedekunnan väliseen sopimukseen kaudelle 2013 – 2016 
https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/str/tts/sopimukset/sopimusliitteet2014/intra/humanistinen-tiedekunta 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje: 
https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/intra/laitoksille/how-to/TTS2014/OKM04022014 
 
Jyväskylän yliopiston henkilöstöohjelma 16.2.2011 
(https://www.jyu.fi/hallinto/strategia/ohjelmat/intra/henkilostoohjelma.pdf)  
 
Strategian toimeenpano-ohjelma: 
https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/str/tts/jytts/2013-
2014/intra/Strategian_toimenpideohjelma_vuosille_2013_2014.pdf 
 
Strategian toimeenpanon seurantaindikaattorit: 
https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/intra/laitoksille/how-to/TTS2013/indikaattorit 
Jyväskylän yliopiston tutkimus-, innovaatio- ja infrastruktuuriohjelma: 
https://www.jyu.fi/hallinto/strategia/ohjelmat/tiio_22022012_lopullinen 
 
 


