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HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN TUTKIMUSSTRATEGIA 
 
 
1 Tutkimustoiminnan perusta 
 
Jyväskylän yliopiston humanististen tieteiden tutkimuskohteena on kulttuuria, taiteita ja traditioita 
luova, vuorovaikutusta harjoittava, yhteisöjä muodostava ja yhteiskunnassa vaikuttava ihminen. 
Tiedekunnan tutkimukselle on ominaista laaja-alaisuus, joka juontuu inhimillisen toiminnan 
moninaisesta luonteesta. Tutkimusalat ovat kielet ja viestintä, taiteet ja musiikki sekä kulttuuri ja 
historia. Näiden kaikkien panos tulevaisuuden yhteiskunnan rakentamisessa on välttämätön.  
 
Tutkimusorientaatio on koko tiedekunnan toiminnan perusta. Tärkeimpänä tavoitteena on profiloitua 
korkeatasoista tiedettä harjoittavana ja laadukasta, kansainvälisesti tunnustettua tutkimustietoa 
tuottavana tiedekuntana. Koulutus nojaa tutkimustyöhön ja sen tuloksiin. Myös tärkein 
yhteiskunnallinen vaikuttavuus syntyy uuden tiedon tuottamisesta ja tutkimustiedon soveltamisesta. 
 
Yksi tämän tutkimusstrategian edeltäjistä oli tiedekuntaneuvostossa 19.11.1974 hyväksytty 
”tiedekunnan tutkimuspoliittinen ohjelma”. Nykyäänkin tiedekunta arvostaa siihen kirjattua periaatetta: 
”Humanistisessa tutkimuksessa on pidettävä huolta tutkimuksen vapaudesta, jotta uusiin esille 
nouseviin ongelmiin voitaisiin joustavasti ja nopeasti tarttua. Painopistealojen merkitystä kiistämättä on 
humanistisen tutkimuksen pidettävä kiinni vanhan yliopistolaitoksen ehkä loistavimmasta perinteestä, 
ihmishengen liikkuvuudesta.” Tiedekunta on löytänyt painoalueensa ja toteuttaa niillä laajoja 
tutkimushankkeita, mikä tuottaa vahvaa osaamista ja myös täydentävää rahoitusta. Näin 
mahdollistetaan ajan saatossa myös uusiutuminen: yksittäisten innovatiivisten tutkijoiden ja 
tutkimusaiheiden tulo, ns. riskihankkeiden aloittaminen ja edelleen uusien alojen kehittyminen 
tiedekunnan tutkimuksen keskiöön. 
 
2 Toimintaympäristön kuvaus 
 
Jyväskylän yliopiston humanistinen tiedekunta on suuri ja monitieteinen. Se on perustutkinto- ja jatko-
opiskelijamäärältään, maisterintutkintotavoitteeltaan ja -tulokseltaan sekä julkaisumäärältään 
yliopiston suurin. Sillä on humanistiseksi tiedekunnaksi varsin hyvä tutkimusinfrastruktuuri – osin 
erinomainen, osin kehittämistä vaativa. Tiedekunnassa on käynnistynyt sellaisten laajojen 
tutkimusaineistojen käyttö, jotka ovat kansainvälisestikin ainutlaatuisia. Laitosten tutkimuskohteissa on 
paljon yhteisiä nimittäjiä, jotka mahdollistavat uusien, laitosrajat ylittävien hankkeiden rakentamisen. 
Nämä piirteet tekevät toimintaympäristöstä tutkimukselle suotuisan. 
 
Tiedekunnan yhteiset tutkimuskohteet 
 
Tiedekunnan tutkimuksellinen profiili näkyy kaikkia laitoksia yhdistävissä tutkimuskohteissa, joihin 
kukin laitos tuo oman näkökulmansa: 
–  ihminen ja kulttuurinen toiminta (historia- ja perinnetutkimuksen näkökulma, kielitieteiden 

näkökulma, taiteiden tutkimuksen näkökulma, viestintä- ja mediakulttuurin sekä digitaalisen 
kulttuurin näkökulma, kulttuurienvälisen viestinnän näkökulma) 

–  teknologia ihmisten käytössä ja kulttuurituotteena (kieliteknologia, viestintäteknologia, 
musiikkiteknologia, kulttuuriteknologia, digitaalinen kulttuuri, teknologian ja talouden yhteydet 
pitkällä aikavälillä) 
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– osaamisen ja asiantuntijuuden kehittyminen (kieli-, teksti-, viestintä- ja mediataitojen oppimisen 
kannalta, musiikki- ja taidekasvatuksessa, organisaatio- ja työelämäasiantuntijuuden sekä 
monikulttuurisuuden kannalta). 

 
Omaleimaisuus 
 
Tiedekunnassa tehdään toisaalta perustutkimusta ja tähdätään teorianmuodostukseen, toisaalta 
tiedekunta etsii osaamiselleen uusia sovellusalueita yhteiskunnassa. Ainutlaatuisia, vain Jyväskylässä 
vahvasti edustettuja tutkimuskohteita ovat esimerkiksi kielenopetus ja -oppiminen, kognitiivinen 
musiikintutkimus sekä pitkän aikavälin tarkastelua hyödyntävä historiantutkimus. Moninaiset 
teknologiaan liittyvät tutkimusaiheet osoittavat humanistisella tutkimusalalla omaleimaisuutta. 
 
Tiedekunta on uudistanut rakenteitaan ja pyrkinyt pois perinteisestä humanistisesta linjasta. 
Laitosrakenteet poikkeavat tavanomaisista humanististen tiedekuntien tieteenalarakenteista: historia- 
ja etnologiatieteiden sijainti samassa laitoksessa on ainutlaatuista, taiteiden ja kulttuurien tutkimuksen 
laitoksen ja musiikin laitoksen tieteenalavalikoimat ovat uniikit, ja viestintätieteiden sijainti 
humanistisessa tiedekunnassa on poikkeuksellista. Myös virkarakenteita on uudistettu. Laitokset ovat 
pyrkineet eroon oppiainekeskeisyydestä, ja niihin on perustettu kaikkien oppiaineiden yhteisiä virkoja.  
 
Tiedekunnan omaleimaisuutta korostavat sellaiset innovatiiviset tutkimusalat, joita ei ole Suomessa 
muissa humanistisissa tiedekunnissa ja jotka ovat eurooppalaisittainkin ainutlaatuisia avauksia:  
–  soveltava kielitiede; suomalainen viittomakieli  
–  musiikkiterapia; musiikkihallinto ja -tuotanto; Music, Mind and Technology 
–  hungarologia; kirjoittaminen; museologia; nykykulttuuri; taidekasvatus; digitaalinen kulttuuri  
–  kulttuurienvälinen viestintä; puheviestintä; yhteisöviestintä 
–  taloushistoria. 
 
3 Tutkimukselliset vahvuudet 
 
Tutkimuksellisten vahvuuksien määrittelyn kriteereinä ovat menestyminen huippuyksikköhaussa ja 
kilpaillussa tutkimusrahoituksessa. Vahvuuksien nimeäminen kytketään koko yliopiston tekemään 
vahvuusmäärittelyyn. 
 
Tiedekunnassa on vuonna 2007 kaksi Suomen Akatemian nimeämää tutkimuksen huippuyksikköä:  
Mielen historian (2002–2007) ja  Englannin kielen vaihtelun, kontaktien ja muutoksen (2006–2011) 
yksiköt. Molemmat ovat yhteisiä Helsingin yliopiston kanssa. Vuosiksi 2008–2013 on nimetty 
Monitieteisen musiikintutkimuksen huippuyksikkö sekä Helsingin yliopiston johtama Filosofinen 
psykologia, moraali ja politiikka -yksikkö, jossa historian ja etnologian laitos on mukana. Kielten laitos 
sai Akatemian Finland Distinguished Professor Programme -rahoitusohjelmasta vierailevan 
tutkimusprofessorin ja tutkimushankerahoituksen (2007–2010). 
 
Kilpailtua tutkimusrahoitusta ovat viime vuosina parhaiten saaneet historian ja etnologian laitoksen 
tutkimusryhmät: laitoksella on vuodesta 2000 alkaen ollut runsaasti Suomen Akatemian tai Tekesin 
rahoittamaa tutkimushanketta. Myös musiikin laitoksen kognitiivisen musiikintutkimuksen hanke on 
saanut merkittävää kilpailtua tutkimusrahoitusta. 
 
Yliopisto on määritellyt tutkimukselliset vahvuutensa keväällä 2007. Tiedekunnassa toimiva 
kognitiivinen musiikkitiede on määritelty kansainvälisesti johtavaksi tutkimusalaksi. Kielen oppiminen 
ja kielenkäyttö on kansainvälisesti merkittävä tutkimusala, ja mentaliteetti- ja aatehistoria on 
tutkimuksen nouseva vahvuusala. Nousevista aloista tiedekunta on mukana myös persoonan teoria ja 
mielen filosofia -tutkimusalueella. 
 
Tiedekunnan tutkimukselliset vahvuudet ovat seuraavat: 
–  kognitiivinen musiikintutkimus ja sen sovellukset musiikkiteknologiassa ja -terapiassa 
–  kielen oppiminen ja kielenkäyttö 
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–  mentaliteetti- ja aatehistoria. 
Kehittymässä olevia tutkimuksellisia vahvuuksia ovat 
–  varhaismodernit yhteiskunnat ja yhteisöt 
– teknologia ihmisten käytössä ja kulttuurituotteena 
– monikielisyys ja monikulttuurisuus. 
 
4 Tiedekunnan tutkimustavoitteet 
 
Tutkimustoiminta 
 
Tiedekunnan tavoitteena on 
–  vahvistaa profiiliaan kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta tekevänä tiedekuntana 
– taata tutkimuksen korkea laatu ja yhteiskunnallinen relevanssi 
– lisätä kansainvälistä tutkimusyhteistyötä 
–  vahvistaa tutkimuksen johtamista 
–  parantaa henkilökunnan tutkimusmahdollisuuksia ja tutkimustoiminnan infrastruktuuria 
– lisätä monitieteisiä, laitosrajat ylittäviä tutkimushankkeita 
– lisätä Suomen Akatemian, Tekesin ja EU:n kilpailtua tutkimusrahoitusta 
–  tunnistaa herkästi tutkimuksen innovaatiot ja nousevat alat sekä tukea niitä. 
 
Julkaisutoiminta 
 
Tiedekunnan tavoitteena on 
–  lisätä arvioitujen julkaisujen määrää 
–  lisätä kansainvälistä julkaisemista 
– luopua laitosten ei-arvioiduista julkaisusarjoista. 
 
Jatkokoulutus 
 
Tiedekunnan tavoitteena on 
–  olla korkeatasoinen ja tunnettu jatko-opiskeluyksikkö 
–  rekrytoida lahjakkaita ja opintoihinsa sitoutuneita nuoria jatko-opiskelijoiksi 
–  lisätä ulkomaalaisten jatko-opiskelijoiden määrää 
–  alentaa keskimääräistä väittelyikää 
–  taata metodisesti vankka tohtorikoulutus, työelämään ja yrittäjyyteen valmentavat opinnot sekä 

korkeatasoinen ohjaus 
– lisätä tiedekunnasta koordinoitavien valtakunnallisten tutkijakoulujen määrää sekä omia jatko-

opiskelupaikkoja tutkijakouluissa 
– rekrytoida jatko-opiskelijoita isoihin tutkimushankkeisiin, joissa heille taataan rahoitus useaksi 

vuodeksi 
–  lisätä jatko-opiskelijoiden kansainvälistä vaihtoa 
–  edistää väittelynjälkeistä tutkijanuraa.  
 
5 Toimenpiteet tutkimustavoitteiden saavuttamiseksi  
 
Tutkimustoiminta 
 
Keinot tutkimustoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi: 
– Henkilökunnan aikaa vapautetaan tutkimustyöhön mm. hyödyntämällä kaksiportaista 

tutkintojärjestelmää niin, että entistä useammissa oppiaineissa tehdään kandidaattivaihe joutuisaksi 
tai luovutaan siitä ja keskitytään maisteri- ja tohtorikoulutukseen.  

–  Tutkimustyön osuutta opetushenkilökunnan työsuunnitelmissa lisätään. Kannustetaan 
henkilökuntaa käyttämään yksi periodi lukuvuodessa tutkimustyöhön. Vähennetään 
kontaktiopetusta ja lisätään vaihtoehtoisia opiskelumuotoja huolehtimalla samalla opetuksen laadun 
säilymisestä.  
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– Henkilökuntaa tuetaan tutkimushankkeiden käynnistämisessä ja niihin osallistumisessa. 
Tehostetaan yhteistyötä yliopiston tutkimus- ja innovaatiopalveluiden kanssa hankesuunnittelussa 
ja -hallinnoinnissa. Tiedekunnan palvelukeskuksen osaamista hyödynnetään hakemusten 
valmistelussa ja projektien hallinnoinnissa. 

– Kartoitetaan tutkimusinfrastruktuurin kehittämistarpeet ja haetaan infrastruktuurirahoitusta. 
– Uusien kehittymässä olevien tutkimusalueiden tunnistamisessa käytetään auditointia ja jatkuvaa 

itsearviointia. 
– Suunnataan käytettävissä olevia taloudellisia resursseja tutkimuksen vahvuusalueille, kehittymässä 

oleville vahvuuksille sekä innovatiivisiksi todetuille tulevaisuuden avauksille. 
–  Laitokset pitävät tutkimustoiminnasta kertovat verkkosivunsa suomeksi ja englanniksi ajan tasalla. 
 
Julkaisutoiminta 
 
Keinot julkaisutoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi: 
–  Laitokset ja oppiaineet kartoittavat oman alansa korkeatasoiset tieteelliset aikakauslehdet ja 

pohtivat parhaat keinot erityisesti kansainvälisesti arvioitujen artikkeleiden lisäämiseksi.  
– Lisätään yhdessä kirjoittamista ja yhteisten artikkeleiden julkaisemista. Ohjaajien ja jatko-

opiskelijoiden yhteistyö sekä tutkimusprojektien tulokset antavat mahdollisuuksia 
yhteisartikkeleihin.  

– Laitokset systematisoivat julkaisukäsikirjoitusten kielentarkastusjärjestelmän ja varaavat rahoitusta 
kielentarkastukseen. 

– Laitokset luopuvat pääsääntöisesti julkaisusarjoistaan.  
– Laitokset kartoittavat referoidun verkkojulkaisemisen mahdollisuudet.  
  
Jatkokoulutus 
 
Keinot jatkokoulutuksen tavoitteiden saavuttamiseksi: 
– Varmistetaan maisteriksi opiskelevien tutkimukselliset valmiudet. Maisteriohjelmien 

opiskelijavalinnassa otetaan huomioon tutkimuksellinen orientaatio. 
– Tehostetaan jatko-opiskelijoiden aktiivista rekrytointia jo maisterivaiheessa. Ulkomaisten jatko-

opiskelijoiden rekrytoinnissa hyödynnetään kansainvälisiä maisteriohjelmia, vaihto-ohjelmia ja 
kesäkouluja.  

–  Tuetaan jatko-opiskelijoiden opiskelua ulkomailla ja osallistumista kansainvälisiin konferensseihin.  
– Laitokset jakavat ohjausvastuun tohtorintutkinnon suorittaneiden kesken. Pääohjauksessa olevien 

jatko-opiskelijoiden määrä kohtuullistetaan alle kymmeneen per ohjaaja. Ohjauksessa 
hyödynnetään dosenttien työpanosta ja kansainvälisen yhteistyön kautta syntyneitä 
asiantuntijakontakteja. 

– Säännöllisen koulutuksen avulla tuetaan sekä ohjauskäytänteiden että väitöskirjojen 
arviointikäytänteiden kehittymistä.  

– Taataan jatko-opiskelijoille mahdollisuus yrittäjyys- ja työelämäkoulutukseen. 
– Keskimääräistä väittelyikää alennetaan valikoivan opiskelijarekrytoinnin, motivoivan ohjauksen ja 

systemaattisen tutkijakouluohjelman avulla. 
– Virkarakennetta kehitettäessä huolehditaan siitä, että  post doc -vaiheessa oleville tutkijoille 

tarjoutuu uralla etenemisen mahdollisuuksia. Edistetään post doc -tutkijoiden tutkimusryhmien 
syntymistä esim. apurahojen avulla. Hyödynnetään kansainvälisen vaihdon mahdollisuuksia post 
doc -tutkijoiden liikkuvuuden edistämiseksi. 

 
6 Arviointi 
 
Tiedekunnan tutkimustoiminnan laatua ja tuloksellisuutta arvioidaan säännöllisesti Schildt-instituutin 
johtoryhmässä, tiedekunnan johtoryhmässä ja tiedekuntaneuvostossa. Keskeinen tietolähde 
arvioinnissa ovat Tutka-tutkimusrekisteri ja tiedekunnan valitsemat tutkimustoimintaa kuvaavat 
indikaattorit. Tiedekunnan tutkimusstrategiaa arvioidaan vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelman 
laatimisen yhteydessä.  


