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1 TOIMINTA-AJATUS 
 
Jyväskylän yliopiston humanistiset tieteet tarkastelevat kulttuuria, taiteita ja traditioita luovia, yhtei-
söjä muodostavia sekä yhteiskunnissa ja yhteisöissä vaikuttavia ihmisiä. Tiedekunnassa ovat edus-
tettuina kieliä ja viestintää, taiteita ja musiikkia sekä kulttuuria ja historiaa tutkivat alat. Tiedekunta 
yhdistää humanistisen yleissivistyksen parhaat perinteet laadukkaaseen, tulevaisuutta luotaavaan 
tutkimukseen ja työelämäsuuntautuneeseen, tehokkaaseen koulutukseen. Tiedekunta vahvistaa 
suomalaista kulttuuria ja yhteiskuntaelämää myös kansainvälisissä yhteyksissään. 
 
 
2 TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN 
 
2.1 Tutkimus 
 
Tiedekunnan tutkimuksen määrän ja laadun parantamiseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Julkai-
sutoiminta on lisääntynyt merkittävästi ja tiedekunnassa on muun muassa kolme tutkimuksen huip-
puyksikköä ja yksi FiDiPro-tutkimusprofessuuri.  
 
Humanistinen tiedekunta parantaa edelleen asemaansa kansainvälisesti korkeatasoista tiedettä har-
joittavana ja laadukasta tutkimusta tuottavana tiedekuntana.  
 
Tutkimuksen alalla humanistisen tiedekunnan avaintavoitteet ovat seuraavat: 
- parantaa henkilökunnan tutkimusmahdollisuuksia entisestään 
- lisätä Suomen Akatemian, Tekesin, EU:n ja muuta kilpailtua tutkimusrahoitusta (erityisesti 

SHOK:it, yksityinen sektori) 
- pitää arvioitujen julkaisujen määrä ja erityisesti kansainvälinen julkaiseminen nykyisellä kor-

kealla tasolla. 
 
Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi: 
 
Laitokset toteuttavat ja tarpeen mukaan uudistavat tutkimusstrategiaansa. Henkilökunnan työsuun-
nitelmat laaditaan niin, että tutkimustyö ja julkaiseminen vahvistuvat. Kansainvälistä julkaisemista 
ja yhteistyöverkostojen kehittämistä tuetaan erityisesti. Opettajien ja tutkijoiden opetustyö kytke-
tään kunkin henkilön harjoittamaan tieteelliseen tutkimukseen; myös tutkijat antavat opetusta omal-
ta erityisalaltaan. Henkilökuntaa kannustetaan tutkimushankkeiden käynnistämiseen ja verkostoi-
tumiseen.  
 
Wolmar Schildt -instituutti linjaa tiedekunnan tutkimusprofiilia, arvioi tiedekunnan tutkimustoimin-
taa sekä edistää laadukkaiden, tiedekuntaa yhdistävien, monitieteisten projektien käynnistämistä. 
Yhteistyötä yliopiston tutkimus- ja innovaatiopalveluiden kanssa tehostetaan hankesuunnittelussa ja 
-hallinnoinnissa. Tiedekunnan palvelukeskuksen osaamista hyödynnetään hakemusten valmistelus-
sa ja projektien hallinnoinnissa. 
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2.2 Peruskoulutus 
 
Humanistinen tiedekunta ylläpitää ja vahvistaa asemaansa nykyaikaisena ja suosittuna opiskelu-
paikkana. Korkealuokkaiseen tutkimukseen perustuva opetus on työelämän, yhteiskunnan ja kan-
sainvälistymisen kannalta relevanttia ja antaa monipuolisen yleissivistyksen. Tiedekunta on jo pit-
kään saavuttanut kaikki tutkintotavoitteensa niin laadun kuin määrän puolesta.  
  
Peruskoulutuksessa humanistisen tiedekunnan avaintavoitteet ovat seuraavat: 
- varmistaa maisteriksi opiskelevien tutkimukselliset ja työelämävalmiudet 
- yhdenmukaistaa kandidaattikoulutusta niillä aloilla, joilla se on mahdollista 
- vankentaa edelleen asemaansa maan vahvimpana aineenopettajakoulutusyksikkönä 
 
Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi: 
 
Tutkimukseen perustuva opetus luo vankan pohjan tulokselliselle toiminnalle. Opiskelijoiden hen-
kilökohtaiset opintosuunnitelmat ovat perustana koko opiskeluajan jatkuvalle opinto-ohjaukselle. 
Sivuaineiden vapaata opinto-oikeutta tiedekunnan sisällä laajennetaan. Tutkimus- ja työelämä-
valmiuksia parantavia opintojaksoja järjestetään sekä suomen- että englanninkielisissä maiste-
riopinnoissa. Tiedekunnan maisteriohjelmat (Digital Culture, Intercultural Communication, Music, 
Mind and Technology, Musiikkiterapian maisteriohjelma, Arkistonhallinnan maisteriohjelma, Kult-
tuuripolitiikan maisteriohjelma, yhteistyössä Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kanssa) vakiinnu-
tetaan ja niiden tunnettuutta vahvistetaan. Tutkintojen työelämärelevanssi varmistetaan, ja työhar-
joittelu kytketään entistä tiukemmin koulutukseen. Aineenopettajakoulutusta vahvistetaan edelleen 
opetussuunnitelmia kehittämällä ja ottamalla huomioon työkuvan muutokset.  
 
 
2.3 Jatkokoulutus  
 
Humanistisessa tiedekunnassa opintoihinsa sitoutuneiden, lahjakkaiden jatko-opiskelijoiden on 
mahdollista suorittaa ripeästi tohtorin tutkinto. Tiedekunta on saavuttanut laadulliset ja määrälliset 
tutkintotavoitteensa jo vuosien ajan.  
 
Jatkokoulutuksessa humanistisen tiedekunnan avaintavoitteet ovat seuraavat: 
- rekrytoida lahjakkaita ja motivoituneita jatko-opiskelijoita ennen muuta tiedekunnan ja sen 

laitosten tutkimuksen painoalueille 
- taata jatko-opiskelijoille korkeatasoinen ohjaus sekä metodisesti vankka ja työelämään val-

mentava tohtorikoulutus 
- hankkia tutkijakoulujen koordinointivastuita sekä lisää paikkoja tutkijakouluista. 
 
Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi: 
 
Laadukkaan jatkokoulutuksen varmistaa korkealuokkainen henkilöstö, jonka osaamista hyödynne-
tään laaja-alaisesti ohjauksessa. Laitokset tehostavat jatko-opiskelijoiden rekrytointia jo perustut-
kintovaiheessa. Ulkomaisia jatko-opiskelijoita rekrytoidaan yhteistyösopimusten, tutkimusverkosto-
jen ja englanninkielisten maisteriohjelmien kautta. Tiedekunta edistää väittelynjälkeistä tutkijanuraa 
muun muassa suuntaamalla vapautuvia resursseja tutkimuspainotteisiin post doc-virkoihin, myön-
tämällä apurahoja ja tehostamalla urasuunnittelua.  
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2.4 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 
 
Humanistinen tutkimus on erittäin vaikuttavaa, koska tiedekunnan ihmistä, kulttuuria ja yhteiskun-
taa laaja-alaisesti tutkivien ja opettavien asiantuntijoiden toiminta ja tutkimustulokset koskettavat 
jokaista suomalaista. Tällainen vaikuttavuus jää helposti yliopistossa tyypillisesti käytettävien mää-
rällisten mittareiden ulkopuolelle. Humanistinen tiedekunta kehittää yhteiskunta-, työelämä- ja kult-
tuurisuhteitaan sekä tutkimuksen että koulutuksen alalla. Henkilökunta ja opiskelijat ottavat aktiivi-
sesti osaa kulttuuriseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tiedekunta vaikuttaa yhteiskuntaan 
myös muun muassa valtakunnallisia tehtäviä hoitavan ja kielikoulutuspolitiikkaa koordinoivan So-
veltavan kielentutkimuksen keskuksen sekä laitosten yhteydessä toimivien instituuttiensa kautta. 
 
Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden alueella humanistisen tiedekunnan avaintavoitteet ovat seuraavat: 
- parantaa tunnettuuttaan tieteellisen asiantuntijuuden yksikkönä sekä yhteiskunnallisena vai-

kuttajana 
-  verkottua vahvemmin sekä alueellisten, valtakunnallisten että kansainvälisten toimijoiden 

kanssa 
- huolehtia tarjoamansa koulutuksen työelämärelevanssista, seurata valmistuneiden sijoittumis-

ta työmarkkinoille ja osallistua täydennyskoulutukseen. 
 
Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi: 
 
Tiedekunnan vaikuttavuus perustuu laadukkaaseen tutkimustyöhön sekä siihen, että se kouluttaa 
osaavia maistereita ja tohtoreita. Opintojen työelämärelevanssista ja koulutuksen vaikuttavuudesta 
huolehditaan vankentamalla opiskelijoiden työharjoittelujärjestelmää sekä lisäämällä työelämään 
kohdistuvia opinnäytetöitä ja projektiopintoja. Tiedekunnan alumnisuhteita hyödynnetään entistä 
paremmin. Henkilökuntaa kannustetaan osallistumaan asiantuntijakeskusteluun ja yhteiskunnalli-
seen päätöksentekoon. 
 
 
3 STRATEGIATYÖTÄ POHJUSTAVAT ESITYKSET 
 
Strategiatyötä pohjustavat esitykset esitetään liitteessä 1. 
 
 
4 TIEDEKUNNAN KOULUTUSSTRATEGIA 
 
Tiedekunnan koulutusstrategia esitetään liitteessä 2.  
 
 
5 VOIMAVARAT 
 
5.1 Kokonaisrahoitussuunnitelma  
 
Tiedekunnan kokonaisrahoitussuunnitelma esitetään liitteessä 3. 
 
 
5.2 Tavoite täydentävän rahoituksen suhteelliseksi osuudeksi 
 
Tiedekunnan tavoite täydentävän rahoituksen suhteelliseksi osuudeksi (myös Akatemian ja Tekesin 
osalta) esitetään kokonaisrahoitussuunnitelmassa liitteessä 3. 
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5.3 Strateginen rahoitus 
 
Tiedekunta toteaa, että sille on vuodeksi 2009 myönnetty strategista rahoitusta seuraaviin hankkei-
siin: 
- Tiedekunnan tutkimustoiminnan kehittäminen tutkimuksen todetuilla ja kehittymässä olevilla 

vahvuusalueilla, Wolmar Schildt -instituutin toiminnan kehittäminen, erityisesti julkaisutoi-
minta, post doc-vaiheen turvaaminen ja vahvistaminen sekä tiedekunnan tutkijakoulu.  

- FiDiPro 
- Master Degree in Digital Culture 
- Music, Mind and Technology 
- Arkistonhallinnan maisteriohjelma 
- Monikulttuurisuus ja vuorovaikutus -osaamiskeskuksen toiminnan vahvistaminen yhdessä 

muiden toimijoiden kanssa.  
- Journalistiikan post doc 
- Kielikoulutuspoliittinen valtakunnallinen verkosto  
 
 
5.4 Yliopiston sisäiset kehittämishankkeet 
 
Yliopiston sisäiset kehittämishankkeet esitetään liitteessä 4. 
 
Tiedekunnan yhteiset 
- Tutkimusinfrastruktuurin kehittäminen  
- Perustutkinnon tutkimus- ja menetelmäopetus  
- Työelämärelevanssin kehittäminen  
- Hungarologian kehittämishanke  
 
Peruskoulutus- ja jatkokoulutushankkeet 
- Taloustietoa opettajille - Aineenopettajien talous- ja historiatiedon vahvistaminen  
-  Musiikkikampus: Musiikin tiede-, koulutus- ja taidekeskittymä  
- Jyväskylän yliopiston kielikoulutuspoliittinen verkosto  
- Konservointialan tohtorikoulutuksen kehittämishanke  
 
Kyseiset kehittämishankkeet sijoittuvat yliopiston sisäisiä hankkeita varten laatimien ensisijaisten 
profilointikohteiden alueille seuraavasti:  
 
Hanke/profilointiala 1. 2. 3. 4. 5. 
Tutkimusinfrastruktuurin kehittäminen  x x  x x 
Perustutkinnon tutkimus- ja menetelmäopetus  x x  x 
      
Työelämärelevanssin kehittäminen   x x  x 
Hungarologian kehittämishanke x  x x x 
Taloustietoa opettajille  x x  x 
Musiikkikampus x x x x x 
Jyväskylän yliopiston kielikoulutuspoliittinen verkos-
to x x x x x 
Konservointialan tohtorikoulutuksen kehittämishanke x x  x x 

 
Numeroiden (profilointialojen) selitykset: 1. Huippututkimus, tohtorikoulutus ja tutkimusstrategioi-
den toteuttaminen; 2. rakenteellinen kehittäminen; 3. uusien koulutusstrategiatavoitteiden toteutta-
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minen, 4. kansainvälisen toiminnan edistäminen sekä 5. monitieteisyyden ja yhteistoiminnan kehit-
täminen.  
 
 
6 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2009–2012 
 
Henkilöstösuunnitelma esitetään liitteessä 5.  
 
 
7 ENNUSTE KALENTERIVUODEKSI 2009 
 
Henkilötyövuodet ja henkilöstökulut, kieliopintopisteet, opiskelijamäärät sekä tutkintomäärät ovat 
liitteessä 6. 
 
 


