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Tavoitteet 
 
Humanistisen tiedekunnan henkilöstöpolitiikan tavoitteena on vahvistaa tiedekunnan 
yhteisöllisyyttä ja taata mahdollisuudet keskinäiseen vuorovaikutukseen. Henkilöstön työhyvinvointi 
on resurssi, jonka avulla tiedekunta voi saavuttaa tavoitteensa. 
 
Tiedekunta nähdään laitosten verkostona, jonka jäsenyys on laitoksille tarpeen ja hyödyllistä. 
Laitokset ovat verkostossaan tasavertaisia, ja verkoston sisäistä keskustelua ja tiedonkulkua 
arvostetaan. Tiedekunnan kanslia ja dekaanit tukevat laitosverkoston toimintaa ja edistävät 
laitosten yhteistyötä.  
 
Tavoitteena on, että laitosten henkilöstö tuntee kuuluvansa paitsi oppiaineeseensa ja laitokseensa 
myös tiedekuntaan, arvostaa sen toiminta-ajatusta ja on sitoutunut tiedekunnan ja yliopiston 
tavoitteisiin.  
 
Johtaminen 
 
Dekaani ja varadekaanit toimivat tiiviissä yhteistyössä. Heidän työnjakonsa ja vastuualueensa 
vahvistetaan toimikausittain kirjallisesti.  
 
Tiedekunnan hallinnossa ja tiedekuntaneuvoston työskentelyssä korostuvat asioihin tarttuminen 
ajoissa ja ennakoiden sekä ongelmien ennaltaehkäisy. Tiedekunnan hallinnossa toimitaan 
läpinäkyvästi ja vaalitaan mutkattomuutta.  
 
Tiedekuntaneuvoston, dekaanien ja päälliköiden työskentelyn tukena toimii johtoryhmä. Se antaa 
tukensa tiedekuntaneuvoston päätösasioiden valmisteluun sekä keskustelee periaatteellisista 
kysymyksistä ja toimintalinjoista. Se kootaan toimikausittain niin, että siinä on edustus joka 
laitoksesta sekä professoreista, keskiryhmästä ja opiskelijoista.  
 
Johtoryhmän lisäksi tiedekunnassa toimii omien vastuualueittensa asioita suunnittelevina ja 
koordinoivina työryhminä Wolmar Schildt -instituutin johtoryhmä, tietostrategiaryhmä ja Jyväskylä 
Studies in Humanities -sarjan toimitusneuvosto. Tiedekunnan palvelukeskuksessa toimivat 
taloustiimi, täydentävän tutkimusrahoituksen tiimi, henkilöstötiimi, ja opintoasioiden tiimi. Tarpeen 
mukaan tiedekuntaan perustetaan muita työryhmiä, jotka tuovat esiin parannuskohteita ja pohtivat 
ratkaisuja.  
 
Dekaanit ja kanslia tukevat laitosten johtajia, varajohtajia ja pedagogisia johtajia johtamistyössä. 
Johtajat ja varajohtajat saavat vertaistukea mm. kuukausittain järjestettävissä tapaamisissa. 
Johtajien on tärkeää osallistua yliopiston järjestämään johtamiskoulutukseen.  
 
Kiinnittyminen ja perehtyminen tehtäviin ja työyhte isöön 
 
Tiedekunnan tavoitteena on rekrytoida pätevää ja yliopistotyöhön sitoutunutta henkilökuntaa.  
 
Henkilökunnan perehdyttämisestä vastaavat ensisijaisesti laitosjohto, oppiaineiden professorit 
sekä tutkimusprojektien vetäjät. Perehdyttäminen on systemaattista ja monipuolista. Kullakin 
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laitoksella on oma perehtymisjärjestelmänsä, jonka toteuttamisessa perehtyjän oma aktiivisuus on 
tärkeää. 
 
Toimintansa suunnitelmalliseksi kehittämiseksi ja kouluttautumistarpeiden tunnistamiseksi laitokset 
kartoittavat säännöllisesti henkilöstönsä osaamista. Henkilökunnan vastuujaon, työtehtävien, 
työuran ja työhyvinvoinnin kannalta tarpeellista kouluttautumista tuetaan. Tiedekunnassa 
hyödynnetään yliopiston tarjoama henkilöstökoulutus ja tehdään aloitteita koulutuksen 
järjestämiseksi. Tiedekunta pitää säännöllisesti omia koulutustilaisuuksia ja kehittämispäiviä. 
 
Työskentelyn yhteiset kehykset 
 
Tiedekunnassa kiinnitetään huomiota henkilöstön työsuunnitelmien huolelliseen laadintaan, työn 
oikeaan mitoittamiseen sekä työajan järkevään hallintaan. Henkilöstön työhyvinvointia arvioidaan 
ja seurataan. Tarvittaessa järjestetään erityistoimia Mediviren kanssa.  
 
Tehtäväkeskeisyys, toisten työn arvostaminen, positiivinen palaute, kannustaminen, asiallinen 
avoimuus, luottamus ja huumori ovat toimivan työyhteisön merkkejä ja jokaisen vastuulla. 
Henkilöstö yhdessä luo puitteet, joissa kaikki voivat kokea arvostusta ja vaikuttaa. Yhteisyyttä 
vaalitaan myös koulutustapahtumien, kehittämispäivien ja virkistystilaisuuksien avulla.  
 
Tiedekunnassa suhtaudutaan myönteisesti henkilöstön pitempikestoisiin virkavapauksiin, kun 
niiden perusteena on tutkimustyö tai tieteellisen, yliopistopedagogisen tai johtamisen pätevyyden 
lisääminen tai ylemmän viran hoito. Virkavapauden maksimiaika on yleensä kaksi vuotta. 
 
Vuorovaikutteinen toimintakulttuuri 
 
Tärkeitä välineitä tiedekunnan tuloksellisessa toiminnassa ovat panostaminen asioiden 
valmisteluun, henkilöstön vastuuttaminen ja vastuuntunto, halu ja kyky keskusteluun, konfliktien 
hallinta sekä tarkoituksenmukainen ja oikea-aikainen tiedottaminen. 
 
Dekaaneiden yhteydet laitoksiin ovat tiiviit ja säännölliset. Dekaanit ja päälliköt pitävät kunkin 
laitoksen henkilökunnan kanssa yhteisen keskustelutilaisuuden vähintään kerran lukuvuodessa. 
Tiedekunnan kanslia huolehtii hyvästä tiedonkulusta kanslian ja laitosten kesken. Kanslia myös 
kokoaa aika-ajoin laitoksilta palautetta toiminnastaan. 
 
Tiedekuntaneuvoston samoin kuin johtoryhmän jäsenet keskustelevat neuvostossa päätettävistä 
asioista etukäteen sidosryhmiensä kanssa ja välittävät näiden näkemyksiä neuvostolle. 
Tiedekunnan nimeämät edustajat yliopiston johtokunnissa ja työryhmissä pitävät säännöllistä 
yhteyttä tiedekuntaan. 
 
Laitokset pitävät henkilökuntakokouksia ja kehittämispäiviä, joissa keskustellaan laitoksen 
toiminnasta ja sen kehittämisestä. Laitoksilla ja tiedekunnan kansliassa järjestetään säännölliset 
arviointi- ja kehityskeskustelut. 
 
Opiskelijat kuuluvat tiedekuntayhteisöön. Laitokset, tiedekuntaneuvosto ja dekaanit huolehtivat 
siitä, että keskusteluyhteys opiskelijoiden kanssa toimii ja että heidän palautettaan kuunnellaan. 
Dekaanit ja laitosjohtajat käyvät aloitteellisesti ja säännöllisesti keskusteluja opiskelijoiden 
edustajien kanssa. 
 
Yhteistoimintalain tarkoittamista henkilökunnan kokouksista huolehditaan vastuullisesti. 
 
Työyhteisöstä irtaantuminen 
 
Tiedekunta pitää tärkeänä työyhteistöstä irtaantuvan henkilön pysymistä tiedeyhteisön piirissä, jos 
se palvelee laitoksen tavoitteita. Laitokset voivat hyödyntää eläkkeelle jäävien henkilöiden 
asiantuntemusta opinnäytteiden ohjauksessa ja tarkastamisessa sekä muissa 
asiantuntijatehtävissä. Yhteistyön jatkumisesta laaditaan kirjallinen, määräaikainen sopimus, joka 
saatetaan koko laitosyhteisön tietoon. 


