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Humanistisen tiedekunnan laitoksille 
 
 
Laitoksen toimintasuunnitelman tarkiste vuosiksi 20 10–2012 
 
 
Laitoksia pyydetään päivittämään viime syksynä laaditut toimintasuunnitelmat vuosiksi 2010–
2012.  
 
Hallintovirasto ei ohjeissaan edellytä laitosten tekevän omia toiminta- ja 
taloussuunnitelmiaan, mutta tiedekunta pitää tarpeellisena, että laitokset päivittävät viime 
syksynä laaditut toimintasuunnitelmat.  Tiedekunta laatii niiden pohjalta ohjeiden mukaisen 
toiminta- ja taloussuunnitelman, vuoden 2010 kokonaisrahoitussuunnitelman sekä laatii 
strategiatyötä pohjustavaa muuta materiaalia. Yliopisto valmistelee uutta kokonaisstrategiaa, 
joka on käytössä uuden yliopistolain tullessa voimaan. 
 
Pyydämme laitoksia perehtymään hallintoviraston ohjeisiin (27.2.2009 päivätyt ohjeet ja 13.3. 
pidetyn infon materiaali ovat osoitteessa http://www.jyu.fi/hallinto/suunnittelu/tts 
 ja niihinkin ohjeisiin tulee laitoksilla perehtyä. 
 
Yliopisto korostaa ohjeissaan mm. 
-  tutkijanuran kehittämistä 
-  kansainvälisen yhteistyön, liikkuvuuden ja verkostoitumisen lisäämistä 
-  vahvuusalueiden tukemista rakenteellisen kehittämisen keinoin 
-  allianssiyhteistyötä ja vuorovaikutusta muiden toimijoiden (mm. SHOKit) kanssa 
 
 
Laitoksen toimintasuunnitelman tarkisteen sisältö j a rakenne 
 
Laitoksen suunnitelma on tiivis esitys laitoksen tavoitteista sekä toimenpiteistä niiden 
saavuttamiseksi. Laitoksen toimintaa esittelevät ja kuvailevat tekstit sopivat paremmin 
laitoksen verkkosivuille kuin tähän suunnitelmaan. Myöskään oppiainekohtaisia kuvauksia ei 
tarvita. Laitoksen toimintasuunnitelman toivotaan sisältävän seuraavat asiat:  
 
 
1   Esitykset yliopiston sisäisiksi kehittämishankkeiksi vuodeksi 2010  
 
Opetusministeriölle tarkoitettuja hanke-ehdotuksia ei voi enää tehdä, mutta yliopiston sisäisiä 
kehittämishankkeita voidaan esittää vuodeksi 2010. Sisäisissä hankkeissa tulee olla 
huomattava omarahoitusosuus. Jos laitos esittää tiedekunnalle useita hankkeita, ne tulee 
asettaa järjestykseen. Hankkeet voivat kohdistua seuraaviin teemoihin: 
– huippututkimus, tohtorikoulutus ja tutkimusstrategioiden toteuttaminen 
– rakenteellinen kehittäminen 
– kansainvälisen toiminnan edistäminen 
Erityisesti korostetaan hankkeiden monitieteisyyttä ja yhteistoiminnan kehittämistä. 
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2 Henkilöstösuunnitelma 
 
Hallintoviraston ohjeiden mukaan kaikkien yksiköiden tulee tehdä vuoden 2010 ja koko 
suunnitelmakauden 2010–2012 kattava henkilöstösuunnitelma. Siinä tulee esittää 
– henkilötyövuosien lukumäärä henkilöryhmittäin 
– henkilöstömenot eriteltynä ryhmittäin 
– henkilötyövuosien  uudelleenkohdentaminen  

 

3 Ennuste kalenterivuodeksi 2010 seuraavista asioista: 
 
–  henkilötyövuodet ja henkilöstökulut  
–  kieliopintopisteet 
–  opiskelijamäärät 
–  tutkintomäärät oppiaineittain 
Vuoden 2010 rahoitussuunnitelman laadinnasta annetaan myöhemmin ohjeet. 
 
 
 
Toimintasuunnitelman valmistelu laitoksella 
 
Toimintasuunnitelman valmistelu edellyttää laitoksella yhteistoimintamenettelyä.  
 
Jyväskylän yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan laitoksen laitosneuvoston 
tehtävänä on ”laatia laitoksen toimintaa ohjaava toiminta- ja taloussuunnitelma ja tehdä sen 
pohjalta tiedekuntaneuvostolle esitys tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelmaksi laitoksen 
osalta”. Laitoksen toimintasuunnitelma tulee siis käsitellä laitosneuvoston kokouksessa 
ennen sen toimittamista tiedekunnan kansliaan.  
 

Toimintasuunnitelman aikataulu 
 
Laitoksen toimintasuunnitelma toimitetaan hallintopäällikkö Matti Myllykoskelle ja 
hallintoamanuenssi Anna-Helena Merolle viimeistään maanantaina kesäkuun 1. päivänä 
sekä sähköpostitse että paperiversiona. 
 
Tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelmaa, tulossopimusehdotusta, hanke-esityksiä sekä 
strategiatyötä pohjustavia esityksiä valmistellaan tiedekunnan johtoryhmän kokouksessa 9.6. 
Esityksiä käsitellään tiedekuntaneuvoston kokouksessa 16.6., ja ne tulee jättää 
hallintovirastoon 30.6.  
 
 
Petri Karonen   Matti Myllykoski 
 
Dekaani    Hallintopäällikkö 
 
 
 
Jakelu:  Laitosten johtajat ja varajohtajat sekä laitosten toimistot 
 
 
Tämä kirje on myös tiedekunnan verkkosivuilla (Humanistinen tiedekunta > Tiedekunta > 
Henkilöstölle > Strategiat ja suunnitelmat > Tiedekunnan ohjeet). 


