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Henkilöstösuunnitelma    
 

 

 

Humanistisen tiedekunnan henkilöstöpolitiikka nojaa yliopiston keskeisiin henkilö s-

töpoliittisiin arvoihin, joihin kuuluvat tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Humanistisessa 

tiedekunnassa huolehditaan avoimuudesta, oikeudenmukaisuudesta ja vastuulli-

suudesta. Toiminnan säädösperusta turvataan ja pyritään palkkauksen kannust a-

vuuteen, oikeudenmukaisuuteen ja tasa‐arvoisuuteen. 

Hyvinvoiva henkilöstö on tiedekunnan tärkein voimavara. Hyvinvoin-

tiin kuuluu tunne osaamisesta, hyvä motivaatio sekä sitoutuminen. Tiedekunnassa 

panostetaan jatkuvaan työolosuhteiden arviointiin, työssä jaksamisen tarkkailuun ja 

osaamisen turvaamiseen. Tiedekunnassa suositaan avointa keskustelukulttuuria, 

yhteisöllisyyttä ja hyvää tiedonkulkua sekä korostetaan tasapuolisuutta ja tasa-

arvoa. Humanistisessa tiedekunnassa henkilöstön kehittämistä tuetaan pitkäjänte i-

sellä henkilöstösuunnittelulla, jossa otetaan huomioon myös eri henkilöstöryhmien 

osaamistarpeet, työhyvinvointi sekä eri-ikäiset ja erilaisissa positioissa oleva henki-

löstö. 

Henkilöstösuunnitelman toteutumista arvioidaan osana toimintaa ja sen 

jatkuvaa arviointia. Suunnitelman onnistuminen näkyy rekrytointien tavoitteiden 

mukaisena onnistumisena, työhyvinvointikyselyjen korkeista arvosanoist a sekä kou-

lutussuunnitelmia ja -portfolioita tarkastelemalla todetusta osaamisen karttumisesta.  
 

 

1 Henkilöstön määrä ja rakenne  
 

Vuonna 2014 tiedekunnan henkilöstön määrä henkilötyövuosina laskettuna oli 274. 

Henkilötyövuosista 114 sijoittui tutkimusteh täviin, 95 opetustehtäviin ja 64 muihin 

tehtäviin. 

 

 
Kuvio 1: Tiedekunnan henkilöstörakenne 2014 (htv). 
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Tiedekunnan laajaan koulutustehtävään ja volyymiltaan suuriin perustutkintotavoit-

teisiin nähden henkilöstörakenne on jossain määrin epätasapainoinen. Opetushenki-

löstön suhteellinen osuus on melko pieni, mikä tarkoittaa samalla sitä, että tutk i-

muspainotteisissa tehtävissä toimivien henkiöiden panostus opetustehtäviin on va r-

sin suuri. Se puolestaan heikentää mahdollisuuksia pitkäjänteiseen ja tehokkaaseen  

tutkimus- ja julkaisutoimintaan sekä hankkeiden käynnistämiseen ja täydentävän 

rahoituksen hankintaan. Toisaalta henkilöstön rekrytoiminen nimenomaan tutk i-

mustehtäviin kertoo strategisesta valinnasta ja pyrkimyksestä parantaa yksiköiden 

tutkimusedellytyksiä ja tuloksia. Käytännössä opetus- ja tutkimustehtävät kuitenkin 

limittyvät henkilöstön toimenkuvissa, joten jako tutkimus- ja opetustehtäviin pelkäs-

tään nimikkeiden perusteella ei anna toiminnasta oikeaa kuvaa.  

Hallinto- ja tukitehtäviin sijoitettu  henkilötyömäärä on kokonaisuudes-

saan varsin suuri suhteessa opetus- ja tutkimustehtävissä työskentelevien määrään. 

Toisaalta on huomattava, että tämän henkilöstöryhmän määrän kasvutrendi on 

kääntynyt vuonna 2014 laskuun.  

 

 
Kuvio 2. Muun henkilöstön määrän kehitys (htv) 

 

Henkilötyövuosien avulla tarkasteltuna tiedekunnassa on kaksi ns. isoa laitosta ja 

neljä keskenään varsin samansuuruista, pienempää yksikköä. Palvelukeskus sijoit-

tuu ns. isojen yksiköiden joukkoon. 
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Kuvio 3: Laitosten henkilöstörakenne 2014 (htv) 

 

Laitosten henkilöstörakenteet eroavat toisistaan, koska laitosten tehtävät painottuvat 

eri tavalla. Profiilista näkyvät myös erot täydentävän rahoituksen määrissä. Esimer-

kiksi historian ja etnologian laitoksella on varsin paljon määräaikaisia, merkittävältä 

osin täydentävällä rahoituksella palkattuja tutkijan tehtäviä ja opetustehtävissä to i-

mivia henkilöitä on huomattavan vähän. Myös taiteiden ja kulttuurin  tutkimuksen 

laitoksen henkilöstöprofiili on tutkijapainotteinen. Kielten laitoksessa lehtor eiden, 

yliopistonlehtoreitten ja yliopistonopettajien suuri määrä johtuu laitoksen suuresta 

koulutusvastuusta ja erityisesti aineenopettajakoulutuksesta. Samoin musiikin la i-

toksella lehtoreiden suuri määrä johtuu aineenopettajakoulutuksen tarpeista.  

Viestintätieteiden laitoksen toiminnassa painottuvat sekä koulutus että 

tutkimus, mikä näkyy melko tasaisina tutkimus- ja opetushenkilöstön määrinä. So-

veltavan kielentutkimuksen keskuksen henkilöstörakenteeseen vaikuttaa laitoksen 

asema valtakunnallisena tutkim usyksikkönä, joka ei osallistu  lainkaan perustutkin-

tokoulutukseen.  Laitoksessa on paljon tutkijan nimikkeellä työskenteleviä henkilöitä 

ja muuta henkilöstöä, jotka hoitavat nimenomaan valtakunnallisia erityistehtäviä.  

Valtaosa tiedekunnan hallinto- ja tukitehtäviä hoitavasta henkilöstöstä 

on sijoitettu  tiedekunnan palvelukeskukseen. Palvelukeskus on jaettu  kolmeen tii-

miin, joista suurin on opintohallinnon tiimi (vuonna 2014 yhteensä 17,2 htv). Siihen 

kuuluvat tiimiä vetävä opintoasiainpäällikkö, yhteisiä asioita hoitavat amanuenssit 

ja opintokansliaan sijoitettu  harjoittelija (yht.6 htv) ja laitoksissa työskentelevät 

amanuenssit (yht.11,2 htv). Taloushallinnon tiimissä oli 2014 8,8 htv:tä. Pienin palve-

lukeskuksen tiimeistä on henkilöstötiimi (2014 yhteensä 5 htv). Näiden lisäksi palve-

lukeskuksessa on muutamia erityisiä tehtäviä hoitavia henkilöitä, jotka eivät kuu lu 

mihinkään tiimiin (kääntäjä, konferenssituki, studioteknikko ja perehdyttäjä (yht. 4 

htv). 
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Kuvio 4: Tiedekunnan palvelukeskus tiimeittäin (htv), 2014. 

 

Vuonna 2014 tiedekunnan työsuhteista 52 % oli määräaikaisia. Valtaosa määräaika i-

sista työsuhteista on tutkimushenkilöstön, tohtorikoulutettavan ja tutkimusta avu s-

tavan henkilöstön tehtäviä, mutta joukossa on myös opetushenkilöstön tehtäviä. 

 

 

 

Kuvio 5: Vakinaiset ja määräaikaiset työsuhteet henkilöstöryhmittäin (htv) 2014. 

Lähes kaikilla laitoksilla noin 60 % työsuhteista on määräaikaisia. Linjasta poikkea-

vat Historian ja etnologian laitos, jossa määräaikaisten osuus on suurin ja kielten 

laitos, jossa se on pienin. Erityisesti historian ja viestintätieteiden laitosten määräa i-

kaistilanne on kuitenkin muuttunut viimeaikaisten vakinaistamisprosessien myötä. 

Määräaikaisten työsuhteiden määrä heijastelee myös yksiköiden erilaista tilannetta 

täydentävän rahoituksen saannissa. Niukkenevien perusvoimavarojen myötä laito k-

set ovat käytännössä varsin riippuvaisia täydentävästä rahoituksesta ja määräaika i-

sesti palkattujen henkilöiden työpanoksesta. Palvelukeskuksen henkilöstö puoles-

taan työskentelee muutamaa lukuun ottamatta vakinaisissa työsuhteissa. Laitoksilla 

olevalla muulla henkilöstöllä on sekä määräaikaisia että vakinaisia työsuhteita.   
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Kuvio 6: Vakinaiset ja määräaikaiset työsuhteet laitoksittain (htv) 2014 

 

Toiminnan tehostaminen ja profiloinnin vahvistaminen 

 

Viimeisten kolmen vuoden aikana humanistisen tiedekunnan henkilöstön määrä on 

vaihdellut täydentävän rahoituksen volyymin vaihdellessa. Vuoteen 2012 verrattuna 

htv-määrä on pienentynyt 9,9 henkilötyövuoden verran, mutta noussut vuoteen 2013 

verrattuna. Henkilöstön lukumäärä sen sijaan kasvoi vuoteen 2013 verrattuna, mikä 

kertoo hyvästä täydentävän rahoituksen tasosta. Muun henkilöstön osalta tiedeku n-

nan palvelukeskuksen henkilöstön htv on  laskenut vuodesta 2013 39:stä 36,4:ään, 

yhteensä 2,6 htv. Laitoksilla muun henkilöstön määrä on pysynyt käytännössä sa-

mana. Tiedekunta on siis näin jo tehostanut toimintaansa ja toteuttanut henkilöty ö-

vuosien vähentämistä sekä opetus- ja tutkimushenkilöstön että muun henkilöstön 

osalta. Lisäksi muun henkilöstön tulevat eläköitymiset mahdollistavat resurssien 

uudelleen suuntaamista. 
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Kuvio 7: Tiedekunnan henkilötyövuosien ja lukumäärien kehitys 2012 - 2014. 

 

Useimmilla laitoksilla henkilötyövuodet ovat vähentyneet.  Erityisen selvä muutos 

on historian ja etnologian laitoksen työvuosissa ja kielten ja musiikin laitosten ty ö-

vuosissa. Mikäli tarkastelujaksoa pidennetään, näyttäytyvät esimerkiksi kielten la i-

toksen henkilövähennykset tätäkin suuremmalta, vuod en 2008 tilanteeseen verrat-

tuna vähennystä on noin 20 henkilötyövuotta. Taiteiden ja kulttuurin  tutkimuksen 

laitoksen henkilötyövuodet sen sijaan ovat viime vuosina hienoisesti lisääntyneet. 

 
Kuvio 8: Henkilötyövuosien kehitys laitoksittain 2012 – 2014 

 

Henkilötyövuosien muutokset selittyvät kuitenkin pitkälti määräaikaisten tehtävien 

vähenemisellä tai lisääntymisellä. Esimerkiksi historian ja etnologian laitoksen mä ä-

räaikaiset työsuhteet ovat vähentyneet vuoteen 2012 verrattuna 11,2 henkilötyövuo t-

ta. Tietyssä mielessä vakinaisten työsuhteiden htv:t kertovat enemmän yksiköiden 

tilanteesta. 
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Kuvio 9: Vakinaisten tehtävien henkilötyövuosien kehitys laitoksittain 2012 - 2014 

 

Tiedekunnassa pyritään pitkäjänteisellä suunnittelulla rakentamaan kunkin laito k-

sen erityisiin tehtäviin optimaalinen henkilöstörakenne. Ennen kunkin tehtävän täyt-

töprosessin aloittamista tarkastellaan sekä laitoksen kokonaisuutta että kyseisen o p-

piaineen asemaa sekä yhteyksiä toisiin oppiaineisiin ja tiedekunnan toiminnan k o-

konaisuuteen. Tämä tarkastelu liitetään laitoksen tutkimusstrategiaan, painoaloihin 

ja pitkäjänteisiin kehittämissuunnitelmiin ja päätetään sen jälkeen tuleeko tehtävän 

uudelleen suuntaaminen kysymykseen.  

Vapautuvia henkilöresursseja kohdennetaan uudelleen erityisesti tutki-

muksen ja opetuksen kehittämiseksi ottaen huomioon yliopiston, tiedekunnan ja 

laitoksen linjaukset, tutkimuksen painoalat sekä uudet tutkimukseen ja opetukseen 

liittyvät avaukset. Laitokset ovat omissa suunnitelmissaan tehneet esityksiä henki-

löstörakenteensa kehittämisestä ja tehtävien täytöstä.  

Tiedekunnassa laitosten suunnitelmat käydään läpi ja etsitään optima a-

lisia ratkaisuja sekä toiminnan että resurssien suhteen. Tiedekunta varautuu siihen, 

että perusvoimavarat eivät merkittävästi kasva, vaikka tiedekunnan tulos pysyisikin 

hyvänä ja jopa parantuisi. Lisäksi tiedekunta varautuu allokoimaan voimavaroja 

profiloitumishankkeelle tai hankkeille erityisesti mikäli hankkeet saavat Akatemian 

rahoitusta. Näiden reunaehtojen vallitessa kaikki laitosten esittämät suunnitelmat 

eivät näytä mahdolliselta toteuttaa perusvoimavarojen turvin. 

Määräaikaisen henkilöstön rekrytointi on pääosin riippuvainen täyden-

tävän rahoituksen määrästä, eikä sen ennakointi vuosittain ole helppoa.  Määräa i-

kaista henkilökuntaa rekrytoitaessa suositaan kuitenkin yliopiston linjausten muka i-

sesti ja resursseista riippuen riittävän pitkiä työsuhteita tutkijanuralla pätevöitym i-

sen mahdollistamiseksi. Tutkijanuramallin ylimmillä tasoilla suositaan toistaiseksi 

voimassa olevia työsuhteita pitkäjänteisen toiminnan ja kehittämistyön turvaam i-

seksi. 

Palvelukeskuksen henkilöstörakenteen osalta periaatteina on ollut kehit-

tää sitä resurssitietoisesti ja kustannustehokkuutta tavoitellen, ja on pyritty prosesse-

ja tehostamalla ja sähköisiä järjestelmiä täysimittaisesti hyödyntämällä entisestään 

parantamaan palvelujen laatua. Jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaisesti pr o-
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sesseja, työtapoja, työnjakoa ja työajan riittävyyttä on tarkkailtu  jatkuvasti erityisesti 

tiimien sisällä, mutta myös palvelukeskuksen kokonaisuutta katsoen. Myös tiimien 

optimaalista kokoa ja työnjakoa on tarkkailtu mm. tapahtumien seurannan avulla.  

Tehtävien vapautumisen ja eläköitymisen myötä erityisesti muun henk i-

löstön määrää tarkastellaan kriittisesti ja harkitaan resurssien uudelleen suuntaamis-

ta niin, että tutkimuksen ja opetuksen perustehtävät turvataan. Toisaalta tukihenk i-

löstön määrää ei voida vähentää niin paljon, että se heikentää opetus- ja tutkimus-

henkilöstön työskentelyedellytyksiä. Niillä laitoksilla, joissa opetustehtävä ja tutkin-

to-odotukset ovat suuria, on pohdittava opetukseen keskittyvään henkilöstön mä ä-

rän riittävyyttä. Palvelukeskuksen henkilöstösuunnitteluun tulee jatkossa vaikutt a-

maan yliopiston mahdollisesti toteuttamat rakenteelliset muutokset sekä tiedekun-

takokoonpanossa että palvelurakenteen laajemmassa uudistuksessa. 

 

Määrälliset tavoitteet 

 

Humanistisen tiedekunnan henkilöstökulujen osuus kokonaistuloista on lievästi 

noussut viimeiset kolme vuotta. Kulujen suhteellista osuutta tarkasteltaessa  on otet-

tava huomioon, että humanistisen alan yksikön henkilöstö on sekä tutkimus- että 

opetustyön kannalta tärkein voimavara ja infrastruktuurikulut ovat varsin pienet. 

Ilman henkilöstövoimavaroja toiminnan ja tuloksen ylläpito – puhumattakaan kehit-

tämisestä – ei ole mahdollista.  

 

 

Taulukko 1. Tiedekunnan henkilöstökulujen osuus tuotoista 2012-

2014 (1000 euroa) 

  2012 2013 2014 

Tuotot 24 919 24 150 24 309 

Henkilöstökulut 16 429 16 118 16 517 

Henkilöstökulujen osuus % 65,93 % 66,74 % 67,95 % 

 

Tiedekunnan tavoitteena on säilyttää vuoden 2015 henkilöstövoimavara myös 

vuonna 2016.  Toistaiseksi voimassa olevien työsuhteiden määrälliseksi tavoitteeksi 

vuodeksi 2016 tiedekunta esittää opetus- ja tutkimushenkilöstön osalta 98 henkilö-

työvuotta ja muun henkilöstön osalta 42 henkilötyövuotta. 

 

 

2 Periaatteet, joilla varaudutaan yli 62-vuotiaiden tuleviin eläköitymisiin 

 

Tiedekunnassa on otettu  käyttöön käytäntö, jonka mukaan 62 vuotta täyttäneen 

kanssa käytävässä kehityskeskustelussa otetaan esille myös eläkkeelle jäämisen 

ajankohdan suunnittelu. Tiedekunnassa tapahtuu lähivuosina runsaasti eläköitym i-

siä. Tällä hetkellä tiedekunnassa työskentelee 20 henkilöä, jotka ovat syntyneet 

vuonna 1953 tai sitä aiemmin. Eniten eläköitymisiä  on odotettavissa kielten laitok-

sessa, joka on tiedekunnan suurin laitos ja seuraavaksi eniten palvelukeskuksessa. 

Vähiten eläköitymisiä on odotettavissa Historian ja etnologian laitoksessa. 
 

 

Taulukko 2: Tiedekunnan henkilöstön jakautuminen henkilöstöryhmittäin eri ikäryhmiin. 

 



 
 

 

 

 

Laitokset ovat laatineet suunnitelmat eläköitymisten varalle. Muutosprosesseihin 

valmistaudutaan hyvin ja toimitaan ennakoivasti. Emerituksien ja emeritojen osaa-

mista voidaan hyödyntää laatimalla eläkkeelle siirtyneiden kanssa emer i-

ta/ emeritussopimus. Rekrytoinnit tai tehtävien uudelleen suuntaamiset päätetään 

tiedekunnan strategisten linjausten ja toiminta- ja taloussuunnitelman sekä henkilös-

töohjelman mukaisesti ottaen huomioon koko tiedekunnan rekrytointitarpeet. 

Muun henkilöstön ryhmästä 11 saavuttaa vähintään 62 vuoden iän vu o-

teen 2017 mennessä. Odotettavissa olevat eläköitymiset suunnitellaan huolellisesti  ja 

pyritään vähentämään hallitusti muun henkilöstön määrää yliopiston asettamien 

tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena on kuitenkin taata tehokas tuki- ja hallintopal-

velumalli tiedekunnan henkilöstölle tulevaisuudessakin.   

 

 

 

3 Osaamisen kehittämissuunnitelma 

 

Tiedekunnassa hyödynnetään osaamisen kehittämissuunnitelmia osaamisen kartu t-

tamisen ja dokumentoinnin ed istämiseksi yliopiston linjausten mukaisesti. Käytä n-

nössä käytetään kehityskeskusteluja osaamisen kartoittamiseen ja yksilöllisten kou-

lutussuunnitelmien laatimiseen. Laitosjohtajilla käytettävissä olevan talous- ja henki-

löstöjohtamiseen tarvittavan tiedon ajantasaisuudesta huolehditaan.  

Tiedekunnan henkilöstö on asiansa osaavaa, sitoutunutta ja valmiita jat-

kuvaan osaamisen kehittämiseen.  Kevään 2015 muun henkilöstön kanssa käydyn 

kehityskeskustelukierroksen osaamisosiot on tiedekunnassa koottu yhteen ja tarka s-

teltu  sen pohjalta merkittävimpiä osaamisen kartuttamisen kohteita.  

Edellisen (2014) kehityskeskustelukierroksen perusteella  opetus- ja tutkimus-

henkilöstön koulutustoiveet kohdistuvat akateemisen henkilöstön osaamisen kes-

keisille alueille. Koonnin perusteella koulutusta toivottiin seuraavilla alueilla (järje s-

tys eniten mainintoja saaneet ylimpänä): 

syntymävuosi 

Laitos 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 

Hela professori                            yliopisto-

tutkija 

Kiela (professo-

ri, lehtori: 

irtisanou-

tuneet) 

professori professori 

3 lehtoria 

(yksi irtisa-

noutunut) 

viittoma-

kielen 

tulkki 

professori 

lehtori 

2 lehtoria professori 

yliopiston-

lehtori 

Mula    lehtori professori 

lehtori 

lehtori lehtori 

Solki      projekti-

tutkija 

osastosihteeri 

 

Taiku   professori professori professori lehtori, yli-

opistonlehtori 

yliopisto-

tutkija 

Viela  (professo-

ri: irtisa-

noutunut) 

professori professori lehtori  professori 

yliopiston-

lehtori 

Pake   2 amanuenssia 

2 osasto-

sihteeriä 

hallinto-

amanuens

si  

suunnittelija 

henkilöstö-

sihteeri  

2 amanuenssia  



 
 

 

- IT -taidot (some, eEducation, verkko-opetus, uudet laitteet, alustat, järjestelmät jne.) 

- pedagogiset opinnot 

- kielitaito, ml. suomen kieli 

- metodiset taidot 

- esimies- ja johtamistaidot 

- projektinhallinta 

- akateeminen kirjoittaminen 

 

Opetus- ja tutkimushenkilöstön osaamista kehitetään esimiehen hyväksymän henk i-

lökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti ja varataan työsuunn i-

telmaan tilaa omalle kouluttautumiselle. Hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan 

yliopiston henkilöstökoulutuksen tarjontaa ja varataan tarvittaessa mahdollisuus 

osallistua myös yliopiston ulkopuoliseen koulutukseen. 

  

 Palvelukeskuksessa  on osaava ja sitoutunut henkilöstö, jonka osaam i-

sesta on huolehdittu  järjestelmällisesti jo vuosien ajan.  Muuttuva toimintaympäristö 

ja erityisesti järjestelmien tuleminen yhä keskeisemmäksi osaksi työtä, on olennaista 

huolehtia henkilöstön oikea-aikaisesta ja riittävästä koulutuksesta järjestelmien käy-

tössä. Kehityskeskusteluista tehdyn koosteen mukaan muun henkilöstön o saamisen 

kartuttamisen tarvetta on seuraavilla alueilla (järjestys eniten mainintoja saaneet 

ylimpänä):  

- järjestelmäosaaminen  

- tvt- ja it-osaaminen (erityisesti excel) 

- työyhteisö- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen  

- omaan erityisalaan liittyvä koulutus (talous- ja HR -osaaminen, ohjaustaidot) 

- viestintä ja markkinointi  

- kielitaito (erityisesti englanti) 

- kv-osaaminen  

- esimiestyö 

- jurid iikka 

Edelliseen kehityskeskustelukierrokseen verrattuna viestintään ja markkinointiin 

liittyvä osaaminen nousi enemmän esille ja uutena kehittämiskohteena on useita 

mainintoja jurid isesta osaamisesta, erityisesti opintohallinnon osalta. 

Muun henkilöstön osaamisen kehittäminen varmistetaan siten, että pa l-

velukeskuksen koulutussuunnitelma (sekä tiimikohtainen että kullekin t yöntekijälle 

henkilökohtainen) ja matkabudjetti laaditaan lukuvuodeksi kerrallaan ja tarkistetaan 

kaksi kertaa vuodessa. Koulutussuunnitelmat toteutetaan yliopistossa yhteisesti so-

vitulla tavalla. Koulutuksessa hyödynnetään pääsääntöisesti yliopiston omaa henki-

löstökoulutusta, jonka koulutustarjonta alkaa jo varsin hyvin vastata näihin tarpe i-

siin, mutta tarvittaessa erityisasiantuntemusta vaativa koulutus voidaan ostaa myös 

ulkopuolelta. Olennainen osaamisen kartuttamisen ja jakamisen tapa on myös tiivis 

yhteistyö yliopistopalveluiden ja muiden palvelukeskusten kanssa.  

Täydentävän rahoituksen hakeminen ja saaminen on jatkossa entistäkin 

tärkeämpää tiedekunnan toiminnan kannalta.  Siksi p alvelukeskuksen erityisenä 

kehittämiskohteena on tarkistekaudella hankehallinnon palveluiden parantaminen 

erityisesti kansainvälisen tutkimusrahoituksen määrän lisäämiseksi. Kansainvälisen 

rahoituksen hakemisessa ja saamisessa on viime aikoina ollut vaikeuksia, joten pa l-



 
 

 

velukeskuksen hankehallinnon tulee erityisesti tukea kansainvälisen tutkimusrahoi-

tuksen hakuprosesseja ja etsiä uusia aktiivisesti uusia rahoittajia ja rahoitusmuotoja.  

Tavoitteena on laadukkaiden hallinnollisten prosessien varmistaminen 

ja hankejohtajien tukipalveluiden edelleen kehittäminen palveluraken teen kehittä-

mishankkeen linjausten mukaisesti.  Lisäksi palvelukeskuksen toimintaa ja osaamis-

ta kehitetään edelleen tutkimuksen ja opetuksen tukiedellytyksien ja johtamisen k e-

hittämiseksi. Laitosjohtajien tarvitsemaa hallinnollista tukea vahvistetaan määrä tie-

toisesti. 

 

 

 

4 Kansainvälisen rekrytoinnin edistyminen 

 

Tiedekunnassa käytetään kansainvälistä rekrytointia yliopiston linjausten mukaise s-

ti. Rekrytointien sujuvuuden takaamiseksi käytetään sähköistä hakujärjestelmää se-

kä tarvittaessa muita apuneuvoja helpottamaan hakuprosessia. Palvelukeskuksen 

HR -tiimin kansainvälisen henkilöstöhallinnon osaamista on vahvistettu  rekrytoin-

nin ja koulutuksen kautta.  

Ulkomaalaisen henkilöstön kokonaismäärä tiedekunnassa on lisäänty-

nyt. Määräaikaiset rekrytoinnit ovat lisääntyneet ja vakinaiset vähentyneet. Toisaalta 

samaan aikaan koko tiedekunnan tutkimus- ja opetushenkilöstön määrä on vähen-

tynyt, joten ulkomaalaisten työntekijöiden suhteellisessa osuudessa ei ole tapahtunut 

merkittävää muutosta. Määräaikaisten työsuhteiden osuus on vähentynyt koko hen-

kilöstössä, joten tämäkin muutos on samassa suunnassa koko henkilöstön kanssa.  

 

 
Kuvio 10: Ulkomaalaisen vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrän jakaa n-

tuminen vuonna 2011-2014, humanistinen tiedekunta.  

 

Tiedekunnassa on runsaasti kansainvälistä yhteistyötä, joten myös ulkomaalaista 

henkilökuntaa rekrytoidaan jatkuvasti erilaisiin tehtäviin eripituisiin työsuhteisiin. 

Tiedekunnassa on voimassa niin komennussopimuksia kuin paikalta palkattujen 

henkilöiden sopimuksiakin. Yliopistopalvelujen kansainvälisten asioiden koor-
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dinaattorin mukaan tiedekunnasamme on verrattain aktiivisesti kansainvälisen sii r-

ron tapahtumia. 

 

 

 

 


