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1 TAVOITETILA 2020 

 

Humanistis‐yhteiskuntatieteellinen tiedekunta on vahva ihmistieteisiin keskittyvä toimija, jolla 

on keskeinen rooli inhimillisen toiminnan ja yhteiskunnallisten rakenteiden ymmärtämisessä ja 

kehittämisessä.  

 

Vuonna 2020: 

 Uuden tiedekunnan toimintatavat ovat yhtenäistyneet  ja vakiintuneet  ja laitokset työs‐

kentelevät yhteisten  tavoitteiden  suuntaisesti. Kaikilla  toiminnan osa‐alueilla panoste‐

taan toiminnan arviointiin, laadun kehittämiseen  ja tiedekunnan ydintoimintojen tuke‐

miseen. Tiedekunnan henkilöstö viihtyy työssään ja on sitoutunut työnsä kehittämiseen 

ja työyhteisöönsä.  

 

 Tiedekunta on omaleimainen, vahvasti profiloitunut yksikkö, jossa tehdään monitieteis‐

tä, kansainvälisesti arvostettua ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tutkimusta. Tiedekun‐

ta tunnetaan kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettuna yhteistyökumppanina. Tiede‐

kunnassa on suunnittelukauden lopussa 1‐2 huippuyksikköä.  

 

 Tiedekunnan tarjoama jatkokoulutus on laadukasta ja hyvin organisoitua ja mahdollis‐

taa laadukkaan tohtorintutkinnon suorittamisen yliopiston asettamassa tavoiteajassa eli 

neljässä vuodessa. Tiedekunta saavuttaa määrälliset tohtorintutkintotavoitteensa. 

 

 Tiedekunta tunnetaan nykyaikaisena ja suosittuna opiskelupaikkana, jonka koulutus on 

työelämän, yhteiskunnan ja kansainvälistymisen kannalta relevanttia ja antaa monipuo‐

lisen  yleissivistyksen.  Tiedekunnan  tarjoama  perustutkintokoulutus  on  laadukasta  ja 

opintopolut  joustavia. Opiskelijat ovat sitoutuneita opintoihinsa  ja saavat riittävästi tu‐

kea  opintoihinsa.  Tiedekunta  on  löytänyt  sopivan  koulutusvolyymin  alan  tutkintota‐

voitteisiin nähden. Tiedekunta on edelleen valtakunnallisesti merkittävä aineenopettaji‐

en kouluttaja. 

 

 Tiedekunnan  laitokset  ja tutkijat ovat näkyvä  ja haluttu yhteistyökumppani,  jonka asi‐

antuntijuutta arvostetaan ja hyödynnetään yhteiskunnallisten kysymysten ratkaisussa ja 

kehittämishankkeissa alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. 
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2 ARVIO TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ JA SEN KEHITTYMISESTÄ 

 

Uusi  humanistis‐yhteiskuntatieteellinen  tiedekunta  aloittaa  yhteisen  toimintakautensa  tilan‐

teessa, jossa rakenteellisen kehittämisen toimenpiteet vaikuttavat vahvasti tiedekunnan toi‐

mintaan. Tiedekunta on kantanut merkittävän vastuun koko yliopiston  rakenteellisista muu‐

toksista. Tulevan toimintakauden keskeiset haasteet liittyvät uusien rakenteiden  ja toimintata‐

pojen luomiseen  ja henkilöstön sitouttamiseen uusien rakenteiden mukaiseen toimintaan. Toi‐

saalta humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen yhdistäminen samaan tiedekuntaan näh‐

dään voimavarana ja mahdollisuutena luoda uudenlaista profiilia alojen tutkimuksessa ja kou‐

lutuksessa. Sama koskee kieli‐  ja viestintätieteiden  ja kulttuuri‐  ja taidealojen uusia yhteenliit‐

tymiä  laitostasolla. Koko  toimintakauden  tavoitteeksi asettuu uuden  tiedekunnan ainutlaatui‐

sen kokoonpanon tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen parhaalla mahdollisella tavalla. 

Humanistis‐yhteiskuntatieteelliselle tiedolle ja ymmärrykselle on yhä enemmän tarvetta nyky‐

yhteiskunnassa. Ihmistieteet ovat merkittävässä roolissa globaalien kehitystrendien  ja yhteis‐

kunnallisten muutosten  ennakoinnissa  ja  ongelmien  ratkaisussa  sekä  suurten  tietomassojen 

hallinnassa. Julkisessa keskustelussa ja tiede‐ ja korkeakoulupoliittisissa linjauksissa on kuiten‐

kin havaittavissa paineita humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen koulutuksen ja tutki‐

muksenkin vähentämiseen. Tiedekunta varautuukin  entistä vankempaan olemassaolonsa pe‐

rustelemiseen asia‐argumentein, pitää esillä näkyvästi ihmistieteiden merkitystä yhteiskunnan 

ilmiöiden ymmärtämisessä ja kehittämisessä ja on valmis tuomaan asiantuntijuuttaan ilmiöläh‐

töisiin, monitieteisiin tutkimus‐, kehittämis‐ ja koulutushankkeisiin. 

Tiedekunnan  toimintaedellytyksiin  vaikuttaa  voimakkaasti myös ministeriön  rahoitusmalliin 

sisällyttämä tutkintokatto alan maisteritutkinnoille. Käytännössä katon käyttöönotto tarkoit‐

taa koko seuraavan toimintakauden ajan sitä, että yliopisto  ja tiedekunta eivät saa mallin mu‐

kaista  korvausta  varsin  suuresta  osasta  maisterintutkintojaan,  sillä  kaikki  toimintakaudella 

tutkintonsa  suorittavat opiskelijat ovat  jo yliopiston opiskelijoita  ja heillä on oikeus  suorittaa 

maisterintutkintonsa  tiedekunnassa. Näin  ollen  tiedekunta  ei  pysty  kauden  aikana  vähentä‐

mään maisterituotantoaan. Vaasan kieliaineiden opiskelijoiden siirto Jyväskylään tulee entises‐

tään  lisäämään maistereiden määrää, mikä  heikentää  tilannetta  edelleen,  ellei  kieliaineiden 

maisterikattoa saada nostettua vielä tulevalla kaudella. Käyttöön otetut valtakunnallisen rahoi‐

tusmallin  tutkintokatot  vaikuttavat  erityisen  voimakkaasti  yhteiskuntatieteelliseen  alaan  ja 

koulutuksen  suuntaamiseen,  sillä  samalla  tiedekunnan  odotetaan  vahvistavan  sosiaalityön 

koulutusta. Rahoitusmallin muutokset  eivät yksin voi  olla  ratkaiseva  tekijä  toiminnan  suun‐

taamisessa, mutta  toisaalta  taloudelliset  reunaehdot on otettava huomioon  ja  tiedekunta val‐

mistautuu muutosten  suunnitteluun  tällä  toimintakaudella  ja  analysoi  koulutusvolyyminsä 

suhteessa tutkintotavoitteisiin ja alan koulutuksiin valtakunnallisesti. 

Tutkimuksen ja koulutuksen arvioinnissa on yhä enemmän käytössä erilaisia ranking‐listoja ja 

julkaisutoiminnan  sitaatioindeksejä,  jotka  eivät  kohtele  kaikkia  tieteenaloja  tasapuolisesti. 

Useimmat mittarit soveltuvat heikosti humanistis‐yhteiskuntatieteellisten alojen ja soveltavien, 

luonteeltaan monitieteisten  alojen  tutkimuksen  vaikuttavuuden  arviointiin.  Tästä  syystä  yli‐

opiston ja tiedekunnan tuleekin aktiivisesti edistää sellaisten mittareiden ja tietokantojen käyt‐

töä,  jotka  huomioivat  ihmistieteiden  julkaisukäytänteet  ja  ‐kanavat.  (esim.  Google  Scholar). 
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Samoin on kiinnitettävä huomiota siihen, että eri tieteenalojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta 

mitataan  tavalla,  joka  ottaa  huomioon  nykyistä  paremmin  ihmistieteiden  vaikuttamistavat. 

Humanistis‐yhteiskuntatieteellisen  tutkimuksen vaikuttavuutta ei voida mitata pelkästään  in‐

novaatio‐ tai yritystoiminnan avulla. 

Suomen  hallituksen  tavoitteiden  mukainen  yhteistyön  lisääminen  korkeakoulukentässä  ja 

työnjako  yliopistokentän  sisällä  aiheuttavat  epävarmuustekijöitä  toiminnan  pitkäjänteiseen 

suunnitteluun, etenkin kun nykyinen yliopistojen  rahoitusmalli ei  tue yliopistojen välistä yh‐

teistyötä. Yliopistojen keskinäinen kilpailu  ja muiden yliopistojen profiilivalinnat on otet‐

tava toiminnan suunnittelussa huomioon ja tiedekunnan on pidettävä osaltaan huolta siitä, että 

Jyväskylän yliopisto tunnetaan jatkossakin ihmistieteisiin profiloituvana yliopistona. Humanis‐

tis‐yhteiskuntatieteelliset alat ovat muissakin suomalaisissa yliopistoissa parhaillaan rakenteel‐

listen muutosten ja jopa poisvalintojen kohteena. UNIFI on laatinut selvityksiä kaikista muista 

tiedekunnan  aloista  paitsi  viestintätieteistä.  Tiedekunta  on  seurannut  ja  seuraa  aktiivisesti 

muutoksia yliopistokentässä omalla  alallaan  ja osallistuu profiloitumis‐  ja yhteistyökeskuste‐

luihin. 

Humanistis‐yhteiskuntatieteellinen tiedekunta on menestynyt erinomaisesti Suomen Akatemi‐

an  tutkimusrahoituksen hankinnassa. Kilpailu tutkimusrahoituksesta  tulee kuitenkin kiristy‐

mään entisestään,  ja  tiedekunnan on menestyäkseen pystyttävä  laajentamaan  täydentävän ra‐

hoituksen rahoituspohjaa, panostettava edelleenkin rahoitushakemusten laadintaan ja erityises‐

ti kansainvälisen tutkimusrahoituksen hankintaan. Toisaalta sillä, että Suomen Akatemia suun‐

taa rahoitusta entistä enemmän strategisiin kohteisiin, saattaa olla positiivinen vaikutus tiede‐

kunnan täydentävän rahoituksen kehittymiseen: strategisen rahoituksen kohteet liittyvät usein 

teemoihin, jotka sijoittuvat tiedekunnan tutkimuksen painopistealueille ja edellyttävät monitie‐

teistä  tutkimusotetta.   Kansainvälisen  tutkimusrahoituksen  lisäämisen haasteena on usein  se, 

että  tutkimusrahoitus  painottuu  voimakkaasti  muille  aloille  kuin  ihmistieteisiin.  Yhtälailla 

mahdollisuutena kuin uhkanakin voidaan nähdä kansallisen  rahoituksen  siirtyminen osittain 

yritysyhteistyöperustaiseksi ja kaupallisia innovaatioita suosivaksi, koska tämä toimintamalli ei 

välttämättä sovellu humanistis‐yhteiskuntatieteelliselle alalle yhtä hyvin kuin esim. it‐ tai tek‐

nisille aloille. Tästä syystä tiedekunnan tutkijoiden tuleekin ennakkoluulottomasti etsiä kump‐

paneita myös muilta tieteenaloilta. 

Tiedekunta on monilla aloilla erittäin vahva  toimija  ja  sillä on hyvät edellytykset  saavuttaa 

entistäkin vahvempi valtakunnallinen asema omilla aloillaan. Lisäksi kaikkien laitosten toimin‐

ta sijoittuu vähintään yhdelle tai kahdelle yliopiston strategian painopistealoista, mikä osaltaan 

vahvistaa tiedekunnan asemaa myös valtakunnallisesti. 

Historian ja etnologian laitoksen muista alan toimijoista poikkeavia vahvuuksia ovat globaa‐

lien muutosprosessien  ja vertaileva yhteiskuntien historian  tutkimus, pitkän  aikavälin moni‐

puolinen aineisto‐osaaminen sekä varhaismodernin ajan suomalaisen yhteiskunnan  tutkimus, 

kansainvälinen  kehitystutkimus, monikulttuurisuus  ja  yhteiskuntaetnologia,  poliittisen  kult‐

tuurin ja keskustelun tutkimus sekä taloushistorian tutkimus.  Koulutuksessa omaleimaista on 

vahva ja kiinteästi laitoksen toimintaan integroitu aineenopettajakoulutus, vakiintunut arkisto‐

hallinnan maisteriohjelma sekä tiedekuntarajat ylittävä taloushistorian oppiaine. 
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Uudella kieli‐  ja viestintätieteiden  laitoksella on  erinomaiset mahdollisuudet  luoda uuden‐

laista kieli‐  ja viestintäalan tutkimusta  ja koulutusta sekä erottautua muista saman alueen toi‐

mijoista (esim. Tampereen yliopiston viestinnän ja journalistiikan koulutus ja tutkimus, muiden 

Suomen  yliopistojen  kielialan  koulutus  ja  tutkimus). Kielentutkimuksen  alueella  Jyväskylän 

yliopisto  ja sen Kielikampus on maan vahvin soveltavan kielentutkimuksen  toimija  ja kielten 

pääainevalikoimaltaan  JY on monipuolisin Helsingin yliopiston  jälkeen. Mahdollinen Vaasan 

yliopiston kieliaineiden siirto vankentaa entisestään Jyväskylän yliopiston kieliaineiden valta‐

kunnallista asemaa. Laitoksella on valtakunnallisesti  tunnustettu asema aineenopettajien kou‐

luttajana, viittomakielen  tutkimuksessa  ja  suomi vieraana kielenä  ‐alalla. Viestintätieteet ovat 

vahvoja  toimijoita muun muassa  työelämän  ja  kulttuurien  välisen  viestinnän,  teknologisten 

toimintaympäristöjen ja datajournalismin tutkimuksessa ja koulutuksessa.  

Uusi musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella on valtakunnallisesti ja kansain‐

välisestikin omaleimainen profiili,  joka pureutuu  ajankohtaisiin kehityskulkuihin: digitalisoi‐

tumiseen  ja  teknologisoitumiseen, monikulttuuristumiseen, yhteiskunnalliseen polarisoitumi‐

seen  ja  juurettomuuteen.  Tutkimuksessa  tarkastellaan  ihmisten  hyvinvointia,  identiteettiä, 

kognitiota, kokemuksia,  tunteita, affekteja sekä merkityksen muodostamisen prosesseja moni‐

tieteisesti musiikin  ja  taiteiden  tutkimuksen  sekä  kriittisen  kulttuurintutkimuksen  välinein. 

Koulutuksenprofiilissa näkyvät muuttuvan työelämän tarpeet ja niiden ennakointi, ja laitoksen 

monialaisuus antaa mahdollisuuden laaja‐alaisen asiantuntijuuden hankkimiseen.  

Soveltavan kielentutkimuksen keskus  (Solki)  on  kansallisesti  vaikuttava  ja  kansainvälisesti 

tunnettu tutkimuskeskus, jolla on ainutlaatuinen ja monitieteinen profiili alansa ainoana asian‐

tuntijayksikkönä  Suomessa.  Solki  vastaa  kielitaidon  arviointiin  ja  kielikoulutuspolitiikkaan 

keskittyvistä valtakunnallisista  tehtävistään  ja niiden  tutkimuspohjaisesta kehittämisestä sekä 

edistää soveltavan kielentutkimuksen tieteenalaa ReCLaS‐profilointialueen tavoitteiden mukai‐

sesti yhdessä kieli‐  ja viestintätieteiden  laitoksen kanssa. Solkilla on erittäin vahva yhteiskun‐

nallisen vaikuttavuuden orientaatio  tutkimus‐  ja kehittämistoiminnassaan  ja  laitos on kysytty 

asiantuntija monissa valtakunnallisissa kielikoulutukseen liittyvissä verkostoissa ja hankkeissa.  

Yhteiskuntatieteiden  ja  filosofian  laitos  on  yhteiskunnallisten muutosprosessien  tutkimuk‐

seen  suuntautunut monitieteinen  ja  kansainvälisesti  laajalle  verkostoitunut  yksikkö.  Sen  tie‐

teenalojen kombinaatio on erilainen kuin muissa Suomen yliopistoissa,  joissa  filosofia, valtio‐

oppi, sosiaalitieteet sijoittuvat yleensä kolmelle eri laitokselle ja toisinaan jopa eri tiedekuntiin.  

Laitoksen tutkimus on vahvasti tieteenalat ylittävää, ja osa laitoksen sisällöllisistä painopisteis‐

tä  on  ainutlaatuisia  Suomen  yliopistokontekstissa.  Esimerkiksi  käsitehistoriaa,  retoriikkaa, 

mannermaista  filosofiaa  ja  filosofian  historiaa  sekä  kansalaisyhteiskunnan  tutkimusta  opete‐

taan varsin rajallisesti missään muussa Suomen yliopistossa. Laitos on vahva sosiaalityön alan 

kouluttaja, ja sillä on omaleimainen, oppiainerajat häivyttävä koulutusprofiili, sillä laitos siirtyy 

vuonna 2017 yhteisiin kandi‐  ja maisteriohjelmiin sosiaalityötä  ja kansainvälisiä maisteriohjel‐

mia lukuun ottamatta. 

Kokonaisuudessaan uudella humanistis–yhteiskuntatieteellisellä tiedekunnalla on selkeästi 

muista yliopistoista poikkeava profiili,  joka mahdollistaa uusia tieteenalojen  ja metodien ris‐

tivalotuksia  ja uudenlaisia avauksia sekä tutkimukseen että koulutukseen. Laitosten vahvuuk‐

sia hyödyntämällä, niiden välistä yhteistyötä tiivistämällä ja osallistumalla aktiivisesti kansalli‐

seen  ja kansainväliseen yhteistyöhön  tiedekunnalla on erinomaiset mahdollisuudet menestyä 

myös muuttuvissa toimintaympäristöissä.   
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3 TOIMINTA‐AJATUS JA PROFIILI 

Tehtävä ja toiminta‐ajatus 

Jyväskylän  yliopiston  humanistis‐yhteiskuntatieteellinen  tiedekunta  keskittyy  kulttuurin,  tai‐

teiden,  tradition, kielten  ja viestinnän  sekä yhteiskuntatieteiden  ja  filosofian  tutkimukseen  ja 

koulutukseen. Tiedekunnalle on ominaista monitieteinen  tutkimus‐  ja koulutusote,  toiminnan 

vahva  ja  laaja‐alainen yhteiskunnallinen relevanssi  ja kyky uudistua  ja uudistaa oman alansa 

toimintaa.  

Tiedekunta keskittyy ihmiseen, ihmisten toimintaan ja yhteiskunnallisiin rakenteisiin ja tuottaa 

tutkimukseen perustuvaa  tietoa  yhteiskunnallisen  ja  kulttuurisen  toiminnan merkityksistä  ja 

merkityksen antamisen prosesseista sekä vaikuttavuudesta. Päämääränä on edistää hyvän elä‐

män perustana olevaa kokonaisvaltaista  ihmiskäsitystä,  joka  rakentuu  inhimillisen  toiminnan 

kulttuurisille ja yhteiskunnallisille ulottuvuuksille. 

 

Tutkimuksen painopisteet 

Tiedekunnassa tehdään monitieteisesti sekä teorianmuodostukseen tähtäävää perustutkimusta 

että  soveltavaa  tutkimusta,  jonka avulla pyritään havaitsemaan yhteiskunnallisia ongelmia  ja 

ratkaisemaan niitä. Tiedekunnassa edustettuina olevia aloja yhdistävät mm. kulttuurisesti mo‐

nimuotoiseen yhteiskuntaan, yhteiskunnallisiin muutosprosesseihin, menneeseen ja nykyiseen 

elämäntapaan  ja kulttuuriin, hyvinvointiin, oppimiseen  ja osaamiseen,  lapsiin  ja nuoriin sekä 

vuorovaikutukseen  ja  teknologisiin  toimintaympäristöihin  liittyvät  tutkimusteemat.  Vankka 

tutkimusorientaatio, kansainvälisyys  ja verkostoituminen muodostavat koko  tiedekunnan  toi‐

minnan perustan. 

 

Koulutuksen painopisteet 

Tiedekunta  tarjoaa  korkealuokkaista  ja muuttuvan  työelämän  tarpeisiin  nopeasti  reagoivaa 

koulutusta. Se kuuluu alojensa  johtaviin  ja  tehokkaimpiin koulutusyksiköihin Suomessa. Tie‐

dekunta on vahva aineenopettajien kouluttaja, ja vahvistaa siten osaltaan yliopiston strategiaa, 

jonka mukaan yliopisto on Suomen johtava koulutuksen asiantuntija. Osa tiedekunnan opiske‐

lijoista valmistuu selkeästi määriteltyihin ammatteihin kuten aineenopettajiksi,  toimittajiksi  ja 

sosiaalityöntekijöiksi. Lisäksi tiedekunnan opiskelijat sijoittuvat muihin alan asiantuntijatehtä‐

viin kuten erilaisiin  tutkimus‐, asiantuntija‐  ja  johtotehtäviin  julkiselle  ja yksityiselle sektorille 

sekä järjestöihin ja yhä enenevässä määrin myös yrittäjiksi.  

 

Valtakunnalliset tehtävät  

Tiedekunnalla on kaksi valtakunnallista erityistehtävää. Soveltavan kielentutkimuksen keskuk‐

sen valtakunnalliset tehtävät liittyvät kielitaidon arviointiin ja kielikoulutuspolitiikkaan. Laitos 

toimii asiantuntijaorganisaationa kielikoulutuksen kehittämistyössä, kehittää  ja  toteuttaa Ylei‐

siä  kielitutkintoja  ja  koordinoi  kansallista  kielikoulutuspolitiikan  tutkimus‐  ja  kehittämisver‐

kostoa. Viittomakielen keskuksen valtakunnallinen  tehtävä on toteuttaa  ja kehittää sekä koor‐
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dinoida  viittomakieltä  koskevaa  ylintä  tutkimusta  ja  koulutusta  Suomessa  yhteistyössä  alan 

muiden  toimijoiden kanssa.  Jyväskylän yliopisto on maamme yliopistoista ainoa,  jossa  toimii 

viittomakielinen akateeminen yhteisö, jossa myös viittomakieliset voivat opiskella ja tehdä tut‐

kimusta äidinkielellään. 

 

Yhteys yliopiston painoaloihin 

Tiedekunnan  toiminta  tukee  Jyväskylän yliopiston profiloitumista  ihmistieteisiin kansainväli‐

sesti  tunnustettuna  tiedeyliopistona.  Uudella  entistä  monitieteisemmällä  tiedekunnalla  on 

erinomaiset mahdollisuudet vahvistaa yliopiston profiloitumista  ja osallistua nousevien alojen 

kehittämiseen.  

Jyväskylän yliopiston viidestä painoalasta humanistis‐yhteiskuntatieteellisen  tiedekunnan  toi‐

minta sijoittuu ensisijaisesti painoalalle ”Kielet, kulttuuri ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa”. 

Lisäksi  tiedekunnan  toiminta  liittyy kiinteästi myös painoaloihin ”oppiminen, opetus  ja kehi‐

tystä  tukevat kasvu‐  ja oppimisympäristöt”  ja  ”informaatioteknologia  ja  ihminen  tietoyhteis‐

kunnassa” sekä ”liikunta, terveys  ja hyvinvointi”. Näistä viimeinen on yliopistossa määritelty 

ensisijaisesti  liikunta‐  ja  terveystieteelliseen  tiedekuntaan,  mutta  myös  humanistis‐

yhteiskunnallisessa  tiedekunnassa  tehdään enenevässä määrin merkittävää kansallista  ja kan‐

sainvälistä  hyvinvointiin  liittyvää  tutkimusta,  joka  profiloituu  toisin  kuin  terveystieteellinen 

tutkimus  ja sen painoarvo on kasvamassa.  Tiedekunta osallistuu aktiivisesti myös monitietei‐

sen aivotutkimuksen kehittämiseen erityisesti kognitiivisen musiikintutkimuksen  ja musiikki‐

terapian tutkimuksen avulla. Tavoitteena on laajentaa toimintaa niin, että tuloksena on kogni‐

tiivisen taiteen ja musiikin tutkimuksen vahvuusalue, jossa kognitiivinen metodiikka yhdistyy 

muiden  alojen  tutkimusmenetelmiin  ja vastaanoton problematiikkaan. Myös kielentutkimuk‐

sen alueella on selkeitä yhtymäkohtia ja yhteisiä tutkimusintressejä aivotutkimuksen kanssa. 

 

Tiedekunnan profiloitumishankkeet ja nousevat alat 

Tiedekunnan profiloitumista edistää kieli‐  ja viestintätieteiden  laitoksen  ja Soveltavan kielen‐

tutkimuksen keskuksen yhteinen  soveltavan kielentutkimuksen profilointialue,  joka on  jär‐

jestäytynyt  tutkimuskollegioksi ReCLaS – Research Collegium  for Language  in Changing So‐

ciety. Se  tarkastelee yhteiskunnallisesti  relevantteja, usein erilaisiin murroksiin  ja muutoksiin 

liittyvä kysymyksiä kielinäkökulmasta. Tutkimusalue  jäsentyy kolmeen  teema‐alueeseen. Uu‐

sia avauksia haetaan sekä teema‐alueiden sisällä että erityisesti niiden risteyskohdista. Keskei‐

siä tutkimusteemoja ovat 1) Kielen oppiminen, opettaminen  ja arviointi, 2) Politiikat  ja yhteis‐

kunnalliset rakenteet ja 3) Kielen, diversiteetin ja (epä)tasa‐arvon diskurssit. Kollegion päämää‐

ränä on uudistaa tieteenalaa sekä teoreettisesti että menetelmällisesti  ja nostaa Jyväskylän yli‐

opisto alan kansainväliselle huipulle. Aluetta kehitetään edelleen sisällöllisesti ja menetelmälli‐

sesti kytkennöillä  sekä olemassa oleviin profilointialueisiin  (monitieteinen oppimisen  ja ope‐

tuksen  tutkimuskonsortio  MultiLeTe)  että  nouseviin  alueisiin  (monitieteinen  aivotutkimus; 

monitieteinen kriisien ja yhteiskunnan muutosten tutkimus). 

 

Tiedekuntaa profiloi myös nousevaksi alaksi määritelty kriisien ja yhteiskunnan muutosten 

tutkimus,  jolla tutkitaan monitieteisesti (filosofia, historiantutkimus, politiikan tutkimus, sosi‐
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aalitieteet, etnologia, kielten  ja kulttuurien  tutkimus, viestintätieteet  sekä  soveltava kielentut‐

kimus)  ja kriittisesti poliittisten, taloudellisten, sosiaalisten, kulttuuristen, sotilaallisten  ja inhi‐

millisten kriisien syitä, ilmenemismuotoja, merkityksiä ja vaikutuksia yhteiskunnan, yhteisöjen 

ja yksilöiden näkökulmasta. Huomiota kiinnitetään erityisesti kriisien rakenteellisiin ja histori‐

allisiin reunaehtoihin, kollektiiviseen ja yksilölliseen toimintaan kriiseissä, kriisejä määrittäviin 

käsitteisiin  ja kriisitietoisuutta  rakentaviin diskursseihin  sekä  subjektiivisiin kokemuksiin eri‐

laisista kriiseistä. Tutkimuksen kohteena ovat myös erilaiset valtiolliset ja ylikansalliset kriisien 

hallintaan  liittyvät  toimenpiteet  sekä  yhteiskuntapoliittiset,  yhteisölliset  ja  yksilölliset  selviy‐

tymisstrategiat ja kriisien ratkaisukeinot.  

Tutkimusalan erityisyytenä ovat pitkän aikavälin orientaatio, monipuoliset kansainväliset ver‐

tailut, käsitteiden ja merkitysten analyysi sekä vahva monitieteinen teoreettinen ja menetelmäl‐

linen  osaaminen.  Tutkimusote  on  luonteeltaan  kulttuurisesti,  maantieteellisesti  ja  ajallisesti 

vertaileva ja ylirajainen: nykyisyys suhteutetaan historiallisiin kehityskulkuihin ja samalla pyri‐

tään ennakoimaan tulevaa. Tutkimuksen yleisenä teoreettisena ja metodologisena lähtökohtana 

on ajatus kriisien monisyisyydestä ja moniulotteisuudesta sekä niiden sosiaalisesta ja diskursii‐

visesta muotoutumisesta. 
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4 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI  

Valtaosa tässä  luvussa esitetyistä tavoitteista  ja  toimenpiteistä koskee koko suunnittelukautta. 

Toiston välttämiseksi vuosittaisia tavoitteita ja toimenpiteitä ei ole esitetty erillisissä alaluvuis‐

sa, vaan  toimenpiteen perään on merkitty vuosiluku, mikäli se on suunniteltu  toteutettavaksi 

tiettynä vuonna. 

 

4.1 Tutkimuksen vahvistaminen sopimuskaudella 2017–2020 

Tutkimusprofiilin kirkastaminen 

Tavoite:  Uusi  humanistis‐yhteiskuntatieteellinen  tiedekunta  kirkastaa  tutkimusprofiilinsa  ja 

vahvistaa monitieteisen tutkimuksen edellytyksiä ja vankentaa edelleen asemaansa kansainvä‐

lisesti korkeatasoista tiedettä harjoittavana ja vaikuttavaa tutkimustietoa tuottavana yksikkönä. 

Toimenpiteet: 

•  Laitokset  ‐  erityisesti  uudet  yhdistyneet  laitokset  ‐  tunnistavat  omat  tutkimukselliset 

vahvuutensa,  täsmentävät  tutkimusprofiiliaan  ja yhdistävät hankkeitaan yhteisten  tee‐

mojen ja tutkimuskeskittymien alle. (2017) 

•  Tiedekunta  rakentaa  suunnittelukauden  aikana  omaleimaisen  tutkimusprofiilinsa  ja 

laatii uuden tiedekunnan tutkimusstrategian. Strategiatyössä otetaan huomioon yliopis‐

ton tutkimuksen painoalat ja profiloituminen ja etsitään uusia tutkimusavauksia osallis‐

tumalla nousevien alojen kehittämiseen. (2017) 

•  Laitokset  laativat  tutkimuksen kehittämistä varten  toimintasuunnitelman  (2018),  jonka 

toteutumista tiedekunta arvioi vuosittain.  

•  Tiedekunta  tekee  väliarvioinnin  tutkimusstrategiansa  toteutumisesta  ja  päivittää  sitä 

tarvittaessa. (2019)  

•  Tutkimus‐  ja  opetushenkilöstön  työsuunnitelmiin  varataan  selkeästi  määritelty  aika 

tutkimukselle  ja  metodiosaamisen  kehittämiselle  mm.  tutkimusjaksojen  tai  ‐

lukukausien avulla sekä opetusyhteistyötä, periodiopetusta  ja tuntiopetusta hyödyntä‐

en. 

•  Erityisesti  etsitään  keinoja  senioritutkijoiden  tutkimusmahdollisuuksien  lisäämiseen 

keventämällä ja tehostamalla koulutuksen prosesseja (kandidaattiohjelmien strateginen 

suunnittelu, verkko‐opetus, kansallinen ja kansainvälinen yhteisopetus). 

•  Laitosjohtajat  seuraavat vuosittain  työsuunnitelmia  ja varmistavat  tutkimusajan  riittä‐

vyyden. Tutkimustyölle asetetaan  tavoitteet,  joiden  toteutumista seurataan kehityskes‐

kusteluissa. 

•  Tiedekunta  ja  laitokset  järjestävät säännöllisesti  tutkijatapaamisia (mm.  tutkimusmark‐

kinat,  tutkimuskahvit, post graduate –tapaamiset),  joiden avulla osallistetaan henkilö‐

kunta kehitystyöhön ja edistetään verkostoitumista. 

•  Tiedekunta  tukee  strategisella  rahoituksella  tutkimusverkostojen  luomista  ja monitie‐

teistä yhteistyötä. 
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•  Käynnistetään  sisäinen  coaching‐ohjelma,  jonka  avulla  pyritään  tunnistamaan  tiede‐

kunnassa olevaa osaamista ja kyvykkyyksiä. (2018) 

•  Laitokset ottavat henkilöstösuunnittelussaan  ja  jatko‐opiskelijoiden valinnassa huomi‐

oon profiloitumisen ja tutkimuksen painoalat. 

•  Tutkijat huolehtivat tutkimuksen näkyvyydestä yliopiston sisäisessä  ja ulkoisessa vies‐

tinnässä. 

 

Profiloituminen ja nousevat alat 

Tavoite: Soveltavan kielentutkimuksen profiloitumisalueen  (ReCLaS)  tavoitteena on uudistaa 

tieteenalaa  sekä  teoreettisesti  että menetelmällisesti  ja  nostaa  Jyväskylän  yliopisto  alan  kan‐

sainväliselle huipulle. 

Toimenpiteet: 

•  Profiloitumisalue  laatii  koko  toimintakautta  koskevan  toimintasuunnitelman  (2017), 

jonka toteutumista tiedekunta seuraa vuosittain. 

•  Tiedekunta  suuntaa  voimavarojaan  profiloitumisalueelle.  Aluetta  vahvistetaan  uusin 

rekrytoinnein ja suuntaamalla uudelleen olemassa olevia resursseja.  

•  Tutkimuksen  kansainvälisyyttä  edistetään  osoittamalla  varoja  tutkijavierailuihin  sekä 

kansainvälisten yhteisartikkeleiden ja yhteishankkeiden valmisteluun. 

•  Profiloitumisalue  tehostaa  täydentävän  rahoituksen hankintaa  ja hyödyntää  rahoituk‐

sen suunnittelussa ja rahoitushauissa ulkoisen rahoituksen tukiryhmiä ja mentoroinnis‐

sa kollegion kansainvälisen Scientific Expert Group – ryhmän asiantuntemusta. 

•  Profiloitumisalue  kehittää  ja  käyttää  teoreettisiin  ja menetelmällisiin  läpimurtoihin  ja 

alueiden ristiinvalotukseen kannustavia, osallistavia  ja vanhoista rakenteista irtautuvia 

toimintamuotoja (2018). 

•  Tiedekunta  seuraa  ja arvioi profilointialueen  toimintaa vuosittain.  Indikaattoreina  toi‐

mivat mm. korkeatasoisten kansainvälisten vertaisarvioitujen  julkaisujen määrä,  laatu 

(esim.  JUFO‐indeksit)  ja vaikuttavuus  (esim.  sitaatioindeksit), kansainväliset yhteisjul‐

kaisut, aktiivisuus rahoitushauissa, uudet avaukset ja uudenlaiset tieteenalaa leikkaavat 

kokoonpanot,  tutkijoiden  liikkuvuus,  kansalliset  ja  kansainväliset  tutkimuksen  asian‐

tuntijatehtävät,  järjestetyt tieteelliset tapahtumat, erilaisten toimijoiden kanssa toteutet‐

tavat reach out –aktiviteetit ja tiedeviestintä. 

 

Tavoite: Yliopiston tunnistama uusi nouseva ala ”monitieteinen kriisien ja yhteiskunnan muu‐

tosten  tutkimus” vakiinnutetaan keskeiseksi, koko  tiedekunnan yhteiseksi painoalaksi,  ja yli‐

opistolla on siihen liittyvä profilointihanke.  

 

Toimenpiteet: 

•  Nousevan  alan  kehittämistyötä  jatketaan  perustamalla monitieteinen  työryhmä,  jossa 

on edustajia tiedekunnan eri laitoksista (2017). 
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•  Työryhmä  laatii  suunnitelman  toiminnan  organisoinnista  ja  tekee  toimintasuunnitel‐

man, jossa yksilöidään kehittämistyön tavoitteet ja vuosittaiset toimenpiteet (2017). 

•  Tiedekunta  ja  laitokset suuntaavat voimavarojaan kehittämistyöhön. Aluetta vahviste‐

taan uusin rekrytoinnein ja olemassa olevien resurssien uudelleen suuntaamisella.  

•  Tiedekunta seuraa  ja arvioi nousevan alan  toimintaa vuosittain.  Indikaattoreina  toimi‐

vat  mm.  korkeatasoisten  kansainvälisten  vertaisarvioitujen  julkaisujen  määrä,  laatu 

(esim.  JUFO‐indeksit)  ja vaikuttavuus  (esim.  sitaatioindeksit), kansainväliset yhteisjul‐

kaisut, aktiivisuus rahoitushauissa, uudet avaukset ja uudenlaiset tieteenalaa leikkaavat 

kokoonpanot,  tutkijoiden  liikkuvuus,  kansalliset  ja  kansainväliset  tutkimuksen  asian‐

tuntijatehtävät,  järjestetyt tieteelliset tapahtumat, erilaisten toimijoiden kanssa toteutet‐

tavat reach out –aktiviteetit ja tiedeviestintä. 

 

Hankkeet ja täydentävä rahoitus 

Tavoite: Tiedekunta hankkii  täydentävää, kilpailtua  tutkimusrahoitusta  ja keskittyy erityisesti 

kansainvälisen rahoituksen hankintaan. Täydentävän rahoituksen osuus kokonaisrahoituksesta 

on noin kolmannes ja kansainvälisen rahoituksen osuus siitä noin 10 % suunnittelukauden lop‐

puun mennessä. 

Toimenpiteet: 

•  Laitokset ja tutkijat etsivät aktiivisesti uusia rahoitusinstrumentteja. ja laajentavat rahoi‐

tuspohjaa. Erityinen huomio  ja  tuki  suunnataan kansainvälisen kilpaillun  tutkimusra‐

hoituksen lisäämiseen. Laitokset kartoittavat keskeiset rahoittajatahot ja tekevät suunni‐

telman rahoituksen hankintaan. (2018) 

•  Laitokset hyödyntävät täydentävän rahoituksen hankinnassa myös Suomen Akatemian 

strategisen  tutkimuksen  ja  eri ministeriöiden  rahoitusmuotoja  yhteiskunnallisesti  vai‐

kuttavien tutkimus‐ ja kehittämishankkeiden toteuttamiseen. 

•  Tutkijoiden kanssa käytävissä kehityskeskusteluissa asetetaan täydentävän rahoituksen 

hankinnalle tavoitteet, joiden toteutumista seurataan.   

•  Wolmar Schildt  instituutin  johtoryhmä seuraa vuosittain  tiedekunnan  täydentävän ra‐

hoituksen ja hankesalkun tilannetta Converis‐ ja QlikView ‐järjestelmien avulla. Laitos‐

johtajat seuraavat omien yksiköittensä tilannetta. 

•  Tiedekunta  tukee  omalta  osaltaan  strategisen  rahoituksen  avulla  hankehakemusten 

laadintaa, järjestää koulutusta ja kirjoitustyöpajoja hakijoille.  

•  Laitokset kannustavat tutkijoita käyttämään yliopistopalvelujen hankepalveluja ja osal‐

listumaan yliopiston järjestämiin koulutuksiin.  

•  Hankkeiden valmisteluun tarkoitettua strategista rahoitusta saaneet tutkijat raportoivat 

rahoituksen  käytöstä,  ja  tiedekunta  seuraa  ja  arvioi  resurssoinnin  tuloksia  rahoitusta 

saaneiden hankkeiden määrän avulla. 

•  Tutkimustoiminnan  johtamista vahvistetaan ottamalla käyttöön hankejohtajien mento‐

rointi. (2018) 
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•  Tehostetaan kansainvälistä tiedepoliittista vaikuttavuutta kannustamalla tukijoita osal‐

listumaan  tulevien  kv‐tutkimusohjelmien määrittelytyöhön  ja hakeutumaan  rahoituk‐

sesta päättäviin elimiin. 

 

Julkaisutoiminta 

Tavoite: Tutkimustulokset  julkaistaan parhailla vertaisarvioiduilla, kansainvälisillä  ja kotimai‐

silla foorumeilla. Pääosa julkaisuista julkaistaan JUFO ‐luokittelun tasojen 1–3 julkaisuissa. Yh‐

teisjulkaisujen ja JUFO 2‐3 luokiteltujen osuus lisääntyy merkittävästi. 

Toimenpiteet: 

•  Tutkijat laativat hankkeisiinsa julkaisusuunnitelman ja varaavat työsuunnitelmissa riit‐

tävästi  aikaa  julkaisutoimintaan.  Julkaisutoiminnan  edistymistä  seurataan  kehityskes‐

kusteluissa. 

•  Tiedekunta  ja  laitokset  seuraavat  vuosittain  tieteellisten  julkaisujen  laatua  ja määrää 

JUFO‐luokituksen  avulla  ja  vaikuttavuutta  tietokantojen  (esim. Google  Scholar, WoS, 

Scopus) avulla. 

•  Laitokset huolehtivat siitä, että tutkijat tuntevat JUFO‐luokituksen ja ottavat sen huomi‐

oon valitessaan julkaisukanaviaan. 

•  Tutkijat kehittävät kirjoitustaitojaan osallistumalla  tiedekunnan  tai kielikeskuksen  jär‐

jestämään koulutukseen ja kirjoittamistyöpajoihin. 

•  Tiedekunta  ja laitokset kohdentavat strategista rahoitusta erityisesti kansainvälisen  jul‐

kaisutoiminnan  edistämiseen,  esimerkiksi  kielentarkastukseen  ja  yhteiskirjoittamisen 

kustannuksiin. 

 

Avoin tiede ja rinnakkaisjulkaiseminen 

Tavoite: Tutkijat noudattavat työssään avoimen tieteen periaatteita. Tiedekunnan tutkimusinf‐

rastruktuuri on luetteloitu LARA‐järjestelmään ja laitteet ovat kaikkien henkilökuntaan kuulu‐

vien,  emeritus‐/emerita‐  sekä  apurahatutkijan  sopimuksella  työskentelevien  käytettävissä  yli 

laitosrajojen  ja  tarvittaessa myös monitieteiseen yhteistyöhön yli  tiedekuntarajojen. Tutkimus‐

aineistot on asianmukaisesti luetteloitu ja valtaosin vapaasti tutkijoiden käytettävissä. 

Toimenpiteet: 

•  Tutkijat vastaavat siitä, että heidän  julkaisunsa rinnakkaistallennetaan mahdollisuuksi‐

en mukaan. 

•  Aineistonhallinnasta (Data Management) tehdään linjaus aina jo hankkeen suunnittelu‐

vaiheessa. 

•  Tiedekunta kokoaa tiedot merkittävimmistä tutkimusaineistoistaan ja julkaisee ne verk‐

kosivustollaan  (2018).  Tutkijat  huolehtivat  siitä,  että  aineistoihin  liittyvät  tiedot  ovat 

asianmukaisia ja että luettelot ovat ajan tasalla. 

•  Käynnistetään  pilottihanke  yhteistyössä Avoimen  tiedon  keskuksen  kanssa  olemassa 

olevien tutkimusaineistojen digitalisoimiseksi (2018) 
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•  Infrastruktuuriluettelot  julkaistaan  internet‐sivuilta  laitoksittain myös LARAaan  sisäl‐

tymättömien pienempien laitteiden osalta ja luettelot pidetään ajan tasalla. 

 

Vuosille jaetut tutkimuksen vahvistamisen tavoitteet ja toimenpiteet, ks. liite 1. 

 

4.2 Koulutuksen vahvistaminen sopimuskaudella 2017–2020 

 

Perustutkintokoulutus 

Humanistis‐yhteiskuntatieteellinen  tiedekunta vankentaa  asemaansa nykyaikaisena  ja  suosit‐

tuna  opiskelupaikkana  ja  lisää  kiinnostavuuttaan  koko maan  näkökulmasta. Korkealuokkai‐

seen tutkimukseen perustuva opetus on työelämän, yhteiskunnan  ja kansainvälistymisen kan‐

nalta relevanttia, antaa monipuolisen sivistyksen sekä korkeatasoisen erikoisosaamisen. Tiede‐

kunta saavuttaa tutkintotavoitteensa niin laadun kuin määränkin puolesta.  

Tiedekunnan  toimintaympäristön  muutokset  (laitosfuusiot,  tiedekuntafuusio,  mahdollinen 

Vaasan yliopiston kielten koulutuksen fuusio, joidenkin koulutusten siirtäminen tai lakkautta‐

minen) edellyttävät tiedekunnalta  ja laitoksilta uutteraa työskentelyä käytänteiden yhtenäistä‐

misessä ja uusien toimintatapojen löytämisessä. Vaikka uudet opetussuunnitelmat tulevat voi‐

maan jo vuonna 2017, niin koko toimintakausi 2017–2020 tulee olemaan tiivistä suunnittelu‐ ja 

toteutustyötä koulutuksen saralla. 

 

Tavoite: Tiedekunnan tarjoama koulutus on laadukasta. 

Toimenpiteet: 

•  Laitokset huolehtivat  siitä, että opetus on  sisällöllisesti  ja pedagogisesti ajantasaista  ja 

sillä on yhteys laitoksen tutkimusprofiiliin. 

•  Laitokset ohjaavat  opiskelijoita  työllistymistavoitteiden kannalta mielekkään  tutkinto‐

kokonaisuuden  suunnitteluun,  jossa  huomioidaan  sekä  kansainvälistyminen  että  työ‐

elämävalmiuksien kehittäminen. 

•  Laitokset vahvistavat opiskelijoiden työelämävalmiuksia laadukkaan  ja yhteiskunnalli‐

sesti relevantin koulutuksen avulla  ja etsivät ennakkoluulottomasti uusia kumppaneita 

työelämäyhteyksien vahvistamiseen.   

•  Työssäoppiminen kytketään osaksi opintojen kokonaisuutta ja työharjoittelun käytäntö‐

jä yhtenäistetään yliopiston yhteisten linjausten mukaisesti. 

•  Laitokset  tukevat opiskelijoiden hyvinvointia ohjaus‐  ja hyvis  ‐toiminnan  avulla  sekä 

osallistumalla Student Life ‐hankkeisiin. 

•  Opetushenkilöstön  edellytetään  kehittävän pedagogista  osaamistaan  ja  opetuksen  ke‐

hittämistä  tuetaan  työsuunnitelmatyöllä.  Tiedekunta  suuntaa  strategista  rahoitusta 

myös opetuksen kehittämishankkeisiin. 
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•  Tiedekunta järjestää yhteistyössä pedagogisten johtajien kanssa koulutus‐ ja keskustelu‐

tilaisuuksia, joissa voidaan jakaa hyviä käytänteitä. 

•  Tiedekunta systematisoi tietovaraston, koulutusbarometrin ja palautejärjestelmien tuot‐

taman tiedon kokoamista  ja käyttöä koulutuksen kehittämisessä yhdessä pedagogisten 

johtajien kanssa.  

•  Laitokset  tehostavat  opiskelijarekrytointiaan  ja  ovat  aktiivisia myös  koulutustoimin‐

taansa koskevassa viestinnässä, käyttää monipuolisesti eri viestintäkanavia ja osallistuu 

vuosittain opiskelijarekrytointitilaisuuksiin.   

 

Tavoite: Tiedekunnalla on selkeä ja omaleimainen koulutusprofiili. Tiedekunnan tarjoama kou‐

lutus on monialaista. 

Toimenpiteet: 

•  Tiedekunnan koulutusprofiilia kirkastetaan tutkimusprofiilin mukaisesti ja koulutuksia 

rakennetaan  tutkimuspohjaisesti.  Tiedekunta‐  ja  laitosfuusioiden  tarjoamat mahdolli‐

suudet otetaan käyttöön. 

•  Kielten koulutusprofiilia kirkastetaan  ja vahvistetaan  säilyttämällä  työllistymisen kan‐

nalta tarkoituksenmukainen pääainevalikoima. Kieli‐ ja viestintäaineiden yhteistyötä li‐

sätään.  

•  Kielten  koulutusprofiilin  rakentamiseen  vaikuttaa  olennaisella  tavalla  mahdollinen 

Vaasan yliopiston koulutuksen siirto Jyväskylään. Uuden profiilin rakentaminen aloite‐

taan päätöksenteon jälkeen. 

•  Sosiaalityön aloituspaikkojen määrä eri väylien kautta  (ns. päävalinta, maisterivalinta, 

siirto‐opiskelijat  ja pääaineen vaihtajat) on noin kaksinkertaistunut vuodesta 2010 vuo‐

teen 2016 eikä tiedekunta näe tarkoituksenmukaisena koulutuksen volyymin lisäämistä 

toimintakauden alussa, vaan arvioi tilanteen uudelleen toimintakauden  loppupuolella. 

Samalla  arvioidaan  eri  hakuväylien  keskinäisten  suhteiden  tarkoituksenmukaisuus. 

(2019) 

•  Sosiaalityön  koulutuksessa  jatketaan  tiivistä  yhteistyötä  Kokkolan  yliopistokeskus 

Chydeniuksen kanssa ja tehostetaan opetusresurssien tehokasta käyttöä. 

•  Kansalaisyhteiskunnan  asiantuntijuuden  maisteriohjelma  lakkautetaan  ja  muutetaan 

sosiologian opintosuunnan erikoistumisalueeksi maisteriopinnoissa. (2017) 

•  Laitokset arvioivat käytössä olevat opetussuunnitelmansa  ja ottavat  sen  tulokset huo‐

mioon opetussuunnitelmien jatkotyöstössä. (2019)  

•  Tiedekunta  kehittää  englanninkielisiä  maisteriohjelmia  tehtyjen  ja  toimintakaudella 

tehtävien  arviointien  perusteella  sekä  uuden  laitos‐  ja  tiedekuntarakenteen  tarjoamat 

mahdollisuudet hyödyntäen. (2017) 

•  Englannin kielellä toteutettavat maisteriohjelmat arvioidaan vuonna 2018  ja arvioinnin 

perusteella päätetään jatkotoimenpiteistä. 
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•  Muistiorganisaatiokoulutuksen  (arkisto‐  ja  museoala)  valtakunnallisen  yhteistyön  ja 

työnjaon selvittämistä jatketaan toimintakauden alkupuolella erityisesti U5‐yliopistojen 

kanssa. (2017) 

 

Tavoite: Tiedekunta on edelleenkin valtakunnallisesti vahva kielten, musiikin ja reaaliaineiden 

opettajien kouluttaja. 

Toimenpiteet: 

•  Monialaisen tiedekunnan vahvuuksia aineenopettajakoulutuksessa kirkastetaan toimin‐

takaudella. Historian,  yhteiskuntaopin,  filosofian  ja  elämänkatsomustiedon  opettajien 

koulutus integroidaan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. (2018) 

•  Tiedekunta  suuntaa  opettajankoulutustaan myös muiden  kuin  yleissivistävän  koulu‐

tuksen tarpeisiin, esimerkiksi vapaan sivistystyön ja korkeakouluasteen opettajien kou‐

lutukseen ja suomi toisena ja vieraana kielenä ‐alan opettajien koulutukseen.  

•  Mikäli  Vaasan  yliopiston  kielten  koulutus  siirtyy  Jyväskylään,  tiedekunta  vahvistaa 

asemaansa kielikylpyopettajien kouluttajana. 

•  Opettajankoulutuslaitoksen kanssa sovitaan tiedekunnan opiskelijoiden mahdollisuuk‐

sista suorittaa luokanopettajakelpoisuuden tarjoavat monialaiset opinnot. 

•  Opetettavien  aineiden  opetustarjonta  tiedekunnassa  on  ainutlaatuinen  kokonaisuus, 

jonka  puitteissa  voidaan  tarvittaessa myös harkita  esimerkiksi  joidenkin  opetettavien 

aineiden opintoihin valintaa joka toinen vuosi ja näin pienentää hallitusti humanistisen 

alan aineenopettajan koulutusta vaarantamatta kuitenkaan Jyväskylän yliopiston valta‐

kunnallista asemaa keskeisenä alan toimijana. 

 

Tavoite: Pääosa tiedekunnan kandidaattiohjelmista on laaja‐alaisia.   

Toimenpiteet: 

•  Yhteiskuntatieteiden  ja  filosofian  yhteisen  laaja‐alaisen  kandidaattikoulutuksen  toteu‐

tusta ja vaikutuksia seurataan ja tietoa käytetään hyväksi muiden kandidaattiohjelmien 

suunnittelussa (2017–2018).  

•  Laitos‐ ja tiedekuntafuusioiden tuottamia uusia mahdollisuuksia hyödynnetään toimin‐

takauden aikana uusien laaja‐alaisten kandidaattiohjelmien rakentamisessa 2019–2020) 

 

Tavoite: Tiedekunta tarjoaa muiden alojen opiskelijoille monialaisia moduuleja ja tiivistää kou‐

lutusyhteistyötään muiden tiedekuntien kanssa. 

Toimenpiteet: 

•  Laitokset  selvittävät  mahdollisuutensa  tarjota  yhteistyössä  toteutettavia  moduuleja 

muiden  alojen  opiskelijoille  ja  luovat  sivuaineopiskelijoita  houkuttelevia  opintokoko‐

naisuuksia. 
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•  Selvitetään strategisen turvallisuuden maisteriohjelman ja pelitutkimuksen ja pelisuun‐

nittelun  opintokokonaisuuden  toteuttamismahdollisuudet  yhteistyössä muiden  tiede‐

kuntien kanssa (2017).  

 

Tavoite: Tiedekunta tarjoaa joustavia opintopolkuja ja laajentaa opetustarjontaansa ajallisesti.  

Toimenpiteet: 

•  Opetussuunnitelmissa opetus jaotellaan itsenäisesti ja ei‐itsenäisesti suoritettaviin opin‐

toihin.  Itsenäisesti  suoritettavia  opintoja  sisällytetään  opetussuunnitelmiin  suunnitel‐

mallisesti siten, että ne asettuvat opiskelijan opintopolulle sopiviin kohtiin (2017) 

•  Laitokset  laativat opetusohjelmansa niin, että opiskelijat voivat hyödyntää  tehokkaasti 

kaikki viikonpäivät ja opiskelukuukaudet, ja heidän on mahdollista suorittaa vähintään 

55 opintopistettä lukuvuodessa. 

•  Kesäopintojen tarjontaa laajennetaan myös ei‐itsenäisen opetuksen osalta. 

•  Itsenäisen  opiskelun  tueksi  rakennetaan  portaali  ohjeistuksille,  kurssimateriaaleille  ja 

kurssitoteutuksille (2018) 

•  Laitokset kehittävät opintojen ohjauksen käytäntöjä opintojen kaikissa vaiheissa ja jaka‐

vat hyviä käytäntöjään  laitosten kesken. Tiedekunta  seuraa opinto‐ohjauksen  toteutu‐

mista. 

•  Oppiaineet  mitoittavat  opintokokonaisuudet  oikein  suhteessa  opintopistemäärään  ja 

tarkkailevat opiskelijoiden työmäärän jakautumista ja opiskelun kuormittavuutta. 

•  Laitokset seuraavat erityisesti vähän opintopisteitä suorittavien  joukkoa  ja kiinnittävät 

erityistä huomiota opintojen loppuunsaattamisen tukemiseen. 

•  Tiedekunta  analysoi  opiskelijoiden  lisäaikahakemuksia  paljastaakseen  mahdollisia 

opintopolkujen pulmakohtia, joihin voidaan tarttua. 

•  Tiedekunta  ja  laitokset  seuraavat aktiivisesti opintojen sujuvuutta. Myös  tietovaraston 

tarjoamia mahdollisuuksia, mm. tietoja opintojen sujuvasta etenemisestä, halutaan hyö‐

dyntää systemaattisesti ja se edellyttää yliopistotason toimia asian edistämiseksi. 

•  Joustavien opintopolkujen  rakentaminen edellyttää myös yliopistotason  toimenpiteitä. 

Yliopiston tulee rakentaa opetussuunnitelmien julkaisujärjestelmä sellaiseksi, että hyöty 

järjestelmän tunniste‐ominaisuuksista saadaan opiskelijoiden käyttöön asti. Lisäksi yli‐

opiston  tulee  laajentaa  exam‐tenttitilaa,  jotta  järjestelmän piirissä  toteutettavia  tenttejä 

voidaan lisätä. 

 

Tavoite: Tiedekunnan pedagogiset ratkaisut ovat monimuotoisia ja opetuksessa käytetään tek‐

nologiaa ja monimediaisia oppimisympäristöjä tarkoituksenmukaisella tavalla.  

Toimenpiteet: 

•  Laitokset monimuotoistavat opetustaan ja ottavat käyttöön monimediaisia oppimisym‐

päristöjä.  
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•  Tiedekunta  tukee uusia  e‐oppimisen  avauksia  strategisella  rahoituksella  ja  kannustaa 

yksiköitä  hankkimaan  täydentävää  rahoitusta  myös  oppimisympäristöjen  kehittämi‐

seen. 

•  Opetuksen pedagogista kehittämistä tuetaan tiedekunnassa erilaisin keinoin, mm. stra‐

tegisella rahoituksella, hyviä käytänteitä jakamalla, opiskelijapalautetta hyödyntämällä 

•  Opettajien  pedagogisten  ja  teknologiataitojen  kehittämisestä  huolehditaan  varaamalla 

työsuunnitelmiin riittävästi aikaa kouluttautumiseen ja uusien menetelmien kehittämis‐

työhön. 

 

Tavoite: Tiedekunnan opiskelijavalinta tukee ripeää siirtymistä yliopisto‐opintoihin. 

Toimenpiteet: 

•  Yhteiskuntatieteiden  ja filosofian hakukohteessa rakennetaan valintajono ylioppilaskir‐

joituksissa filosofiassa tai yhteiskuntaopissa hyvin menestyneille (2017). 

•  Yhä useammissa tiedekunnan hakukohteissa valintamenettelyä kehitetään siihen suun‐

taan, että opiskelijavalintaan valmistautumisaika lyhenee vuoteen 2018 mennessä.  

•  Historian, yhteiskuntaopin, filosofian  ja elämänkatsomustiedon opettajien opiskelijava‐

linta yhtenäistetään (2017) 

•  Yhteistyötä  lukioiden  kanssa  tehdään  mm.  osana  Omalle  polulle  korkeakouluun  –

hanketta tarjoamalla lukiolaisille mahdollisuutta joihinkin yliopisto‐opintoihin jo lukio‐

aikana. 

•  Sosiaalityössä jatketaan valtakunnallista yhteisvalintaa. 

•  Muiden  hakukohteiden  osalta  osallistutaan  yhteisvalintojen  kehittämiseen  humanisti‐

sen alan  ja yhteiskuntatieteellisen alan yhteistyönä,  ja pääosaan hakukohteista valitaan 

opiskelijat yhteisvalinnan kautta sopimuskauden loppuun mennessä. 

 

Jatkokoulutus 

Tiedekunnan  tarjoama  jatkokoulutus on  laadukasta  ja hyvin organisoitua,  ja se edistää  tohto‐

rintutkintojen  suorittamista  yliopiston  asettamassa  tavoiteajassa  eli  neljässä  vuodessa.  Jatko‐

opiskelijoita rekrytoidaan harkitusti  ja otetaan huomioon ohjausresurssit  ja tiedekunnan tutki‐

muksen painoalat. Tiedekunta saavuttaa  laadulliset  ja määrälliset  tutkintotavoitteensa. Tohto‐

rikoulutuksen  rahoituksen  järjestäminen  on  yksi  toimintakauden  keskeisistä  haasteista.  Toi‐

minnan  kehittämisessä  huomioidaan  vuonna  2016  toteutetun  tohtorikoulutuksen  arvioinnin 

tulokset ja suositukset. 

Tavoite: Laitosten tohtorikoulutusohjelmat tarjoavat jatko‐opiskelijoille korkeatasoista ohjausta 

sekä metodisesti vankkaa ja työelämään valmentavaa tohtorikoulutusta. 

Toimenpiteet: 

•  Wolmar  Schildt  instituutin  johtoryhmä  laatii  yhteistyössä  laitosten  kanssa  yhtenäisen 

jatko‐opiskelijan valintakriteeristön (2017) 
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•  Väitöskirjaohjaukseen kiinnitetään erityistä huomiota, mm. systemaattisen ohjaajakou‐

lutuksen ja jatko‐opintosuunnitelman jatkuvan päivittämisen ja seurannan keinoin. 

•  Ura‐  ja  työllistymissuunnitelmat otetaan osaksi ohjauskeskusteluja  ja henkilökohtaisen 

jatko‐opintosuunnitelman  laatimista.  Jatkokoulutukseen  sisällytetään  kansainvälisty‐

missuunnitelma. 

•  Tiedekunta  tukee  jatko‐opiskelijoiden  urasuunnittelua  järjestämällä  urasuunnitteluun 

liittyviä  jatko‐opintokursseja.  Työelämäorientoitunutta  jatkokoulutustarjontaa  kehite‐

tään myös yhteistyössä mm. yliopiston tutkijakoulun kanssa. 

•  Lisätään  jatko‐opiskelijoille  koulutusta  uusista  digitalisoituja  aineistoja  hyödyntävistä 

monitieteisistä tutkimusmenetelmistä. 

•  Tiedekunnassa  järjestetään väitöskirjaohjaajien  tapaamisia  sekä  suomeksi  että  englan‐

niksi  säännöllisesti  1‐2  kertaa  vuodessa.  Lisäksi  ohjaajia  kannustetaan  osallistumaan 

yliopiston tutkijakoulun, IHMEen sekä muiden tahojen järjestämiin ohjaajakoulutuksiin 

sekä ohjaajille suunnatuille kursseille. 

•  Laitokset kannustavat ohjaajia toimimaan kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa 

 

Tavoite:  Jatkokoulutuksessa  noudatetaan  yhtenäisiä,  yliopiston  tutkijakoulun  ja  tiedekunnan 

tohtorikoulun linjauksia. 

Toimenpiteet: 

•  Jatkokoulutusta ja ohjauksen käytänteitä kehitetään Wolmar Schildt ‐instituutin johdol‐

la ja yhteistyössä yliopiston eri toimijoiden kanssa.  

•  Luodaan uuden  tiedekunnan  yhtenäiset  jatkokoulutuskäytännöt  ja  uudistetaan  jatko‐

koulutuksen verkkosivut. (2017). 

•  Yliopiston tutkijakoulun eri tasojen (yliopiston tutkijakoulu, tiedekunnan tohtorikoulu, 

laitosten  tohtoriohjelmat) välistä  tiedonkulkua  ja  työnjakoa  jatkokoulutuksessa kehite‐

tään.  

•  Tiedekunta osallistuu jatkossakin aktiivisesti tutkijakoulun johtoryhmän ja tiedeneuvos‐

ton toimintaan. Näiden ryhmien jäsenet välittävät tietoa tiedekunnan tohtorikoululle ja 

edelleen  laitosten  tohtoriohjelmiin  (ohjaajille  ja  tohtorikoulutettaville). Tiedonvälitystä 

toteutetaan verkkosivujen kautta,  sähköpostitse  sekä  erilaisissa  tilaisuuksissa  (ohjaaja‐

tapaamiset, laitoskokoukset, kurssit ja infotilaisuudet tohtorikoulutettaville). 

 

Tavoite:  Tunnistetaan  jatko‐opiskelijoiden  erilaisia  ryhmiä  (mm.  päätoimiset  ja  sivutoimiset 

jatko‐opiskelijat,  kansainväliset  jatko‐opiskelijat)  ja  tuetaan  kohdennetusti  heidän mahdolli‐

suuksiaan suorittaa jatko‐opintoja. 

Toimenpiteet: 

•  Kehitetään erityisesti sivutoimisesti  ja muualla työskentelevien  jatko‐opiskelijoiden oh‐

jauksen menetelmiä, joissa hyödynnetään teknologisia alustoja ja työvälineitä, mm. Sol‐

kin kehittämän kirjoitusklinikkatoiminnan laajentamista selvitetään (2018) 
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•  Kansainvälisiä  tohtorikoulutettavia kannustetaan  suomen kielen opintoihin  ja  lisätään 

jatko‐opiskelijoille tarkoitettujen englanninkielisten tilaisuuksien määrää. 

 

Vuosille jaetut koulutuksen vahvistamisen tavoitteet ja toimenpiteet, ks. liite 2. 

 

4.3 Kansallinen yhteistyö ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus 

 

Humanistis‐yhteiskuntatieteellinen  tiedekunta  on  koulutus‐  ja  tutkimusalojensa  luonteen 

vuoksi merkittävä ja aktiivinen yhteiskunnallinen toimija. Tiedekunta kantaa yhteiskunnallisen 

vastuunsa kouluttamalla asiantuntijoita yhteiskunnan tarpeisiin ja tarttumalla tutkimus‐ ja ke‐

hittämistoiminnassaan yhteiskunnallisesti  relevantteihin kysymyksiin. Globaalia vastuuta  tie‐

dekunta  kantaa mm.  osallistumalla  kehittyviin maihin  liittyviin  hankkeisiin.  Laitoksilla  on 

useita  yhteistyökumppaneita  yhteiskunnan  kaikilla  tasoilla  kansalaisjärjestöistä  ja  yrityksistä 

kuntahallintoon ja eri ministeriöihin. 

Henkilökunta osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun  ja päätöksentekoon  sekä 

toimii asiantuntijana erilaisissa organisaatioissa, esimerkiksi eri ministeriöissä, opetushallituk‐

sessa, ylioppilastutkintolautakunnassa, järjestöissä ja toimikunnissa. Tiedekunnan valtakunnal‐

lisilla  yksiköillä,  Soveltavan  kielentutkimuksen  keskuksella  ja Viittomakielen  keskuksella  on 

keskeinen  rooli  tiedekunnan  yhteiskunnallisessa  vuorovaikutuksessa.  Tiedekunnan  laitokset 

ovat mukana  kehittämässä  palveluja mm.  hyvinvoinnin,  kulttuurin,  hallinnon,  koulutuksen, 

teknologian  ja viestinnän aloilla. Tiedekunnalla on edustus myös monissa kulttuurialan toimi‐

kunnissa. Historian ja etnologian laitos on merkittävä tilaustutkimusten tekijä ja ministeriöiden 

toimeksiantotutkimuksia tehdään mm. Soveltavan kielentutkimuksen keskuksessa. Alueellisia 

yhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi Keski‐Suomen sairaanhoitopiiri ja Jyväskylän kaupun‐

ki (esim. CampusFI‐osaamiskeskittymä).  

Tiedekunta  on mukana  edistämässä  uusimman  tiedon  leviämistä  työelämään  osallistumalla 

erikoistumis‐  ja aikuiskoulutuksen hankkeisiin. Esimerkkinä tästä on syksyllä 2016 käynnisty‐

nyt  rakenteellisen  sosiaalityön  erikoistumiskoulutus.  Tiedekunta  tekee  yhteistyötä  ammatti‐

korkeakoulujen  kanssa  erityisesti  taide‐  ja  kulttuurialoilla. Musiikkikampusyhteistyötä  jatke‐

taan ja toiminnan kehittämisessä otetaan huomioon syksyllä 2016 valmistuva selvitys. 

Tiedekunnan  tutkijat  osallistuvat  aktiivisesti myös  suomalaisen  tiedeyhteisön  kehittämistyö‐

hön  toimimalla asiantuntijatehtävissä eri  foorumeilla, kuten Tieteellisten  seurain valtuuskun‐

nan JUFO‐paneeleissa, Suomen Akatemian kulttuurin  ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikun‐

nassa, Julkisen Sanan Neuvostossa sekä säätiöissä ja tieteellisissä seuroissa ja kustantamoissa 

Tiedekunta panostaa sopimuskaudella erityisesti yhteistyöhön  lukioiden kanssa mm.  tiedelu‐

kiotoiminnan ja Omalle polulle korkeakouluun ‐hankkeen avulla sekä yhteistyön tiivistämiseen 

ammattikorkeakoulusektorin  kanssa  mm.  osallistumalla  Musiikkikampuksen  ja  Edufutura‐

osaamiskeskittymän  toimintaan. Laitoksilla pyritään myös yritysyhteistyö‐  ja kaupallisten so‐

vellusmahdollisuuksien  tunnistamiseen mm.  alumnitoimintaa  tehostamalla.  Olemassaolevaa 

verkostoyhteistyötä  (mm.  Kielikoulutuspoliittinen  verkosto,  SOSNET,  Hilma)  syvennetään 

samalla kun kartoitetaan yliopistojen välisiä yhteistyömahdollisuuksia. 
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Tavoite: 

Humanistis‐yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan  laitokset  ja tutkijat ovat näkyvä  ja haluttu yh‐

teistyökumppani,  jonka  asiantuntijuutta  arvostetaan  ja  hyödynnetään  yhteiskunnallisten  ky‐

symysten ratkaisussa ja kehittämishankkeissa alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälises‐

ti. 

Toimenpiteet: 

•  Työsuunnitelmissa varataan aikaa yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen  liittyville  tehtä‐

ville. Tutkijat dokumentoivat yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen liittyvän toimintansa 

ja toiminta huomioidaan myös mm. kehityskeskusteluissa. 

•  Tiedeviestintää  kehitetään  edelleen.  Tutkijat  kirjoittavat  alansa  tutkimuksesta  myös 

suomeksi ja suurelle yleisölle. Henkilökuntaa kannustetaan kehittämään tiedeviestintä‐

taitojaan. 

•  Etsitään  keinoja  lisätä  tiedekunnan  asiantuntijoiden  näkyvyyttä  ja  löydettävyyttä  yli‐

opiston verkkosivuilla. 

•  Kehitetään sosiaalisen median kautta  tapahtuvaa yksikön  tutkimustulosten kommuni‐

kointia julkisuuteen, yhteistyökumppaneille ja poliittisille päättäjille. 

 

4.4 Kansainvälistyminen 

 

Kansainvälisyys on osa tiedekunnan normaalia tutkimus‐ ja koulutustoimintaa ja laitoksilla on 

kumppaneita ympäri maailmaa. Tiedekunnan kansainvälistymisen päätavoite sopimuskaudel‐

la on tutkimus‐ ja koulutusyhteistyön lisääminen olemassa olevien ja uusien sopimuskumppa‐

nien kanssa mm. tukemalla  liikkuvuutta,  järjestämällä kansainvälisiä tapahtumia  ja tukemalla 

kansainvälisten  järjestöjen  jäseneksi sekä hankkeiden kumppaniksi  ja koordinaattoriksi pyrki‐

mistä. Tiedekunta  ja  laitokset parantavat kansainvälistä näkyvyyttään mm. kehittämällä eng‐

lanninkielistä tutkimustoimintaa esittelevää verkkosivustoaan. 

Tiedekunta rekrytoi opetus‐  ja tutkimushenkilöstönsä pääsääntöisesti kansainvälisten hakujen 

avulla. Tiedekunta edistää ulkomaisen henkilökunnan integroitumista entistä paremmin laitos‐

ten toimintaan mm. panostamalla suomen kielen osaamiseen  ja kannustamalla kielitaidon ke‐

hittämiseen. Tiedekunta kehittää edelleen kansainvälisen henkilöstön perehdyttämistä. 

Laitokset määrittelevät kansainvälisen yhteistyön ja verkostoitumisen tavoitteet, tekevät yhteis‐

työtä vahvuusalueitaan tukevien kumppaneiden kanssa ja etsivät aktiivisesti uusia kumppanei‐

ta. Yhteistyön avulla vahvistetaan tiedekunnan tutkimus‐  ja julkaisutoimintaa (yhteisjulkaisut, 

liikkuvuus, yhteiset konferenssit, tutkimushankkeet  ja rekrytoinnit). Tutkijat osallistuvat aktii‐

visesti kansainvälisen  tiedeyhteisön  toimintaan  ja  tiedekunnassa  lisätään kansainvälistä  tutki‐

javaihtoa molempiin suuntiin  ja kannustetaan ja autetaan tutkijoita hyödyntämään kansainvä‐

lisiä  tutkijavaihto‐ohjelmia.  Tiedekunta  tukee  kansainvälisten  konferenssien,  seminaarien  ja 

kokousten  järjestämistä  strategisen  rahoituksen avulla. Tutkijoita kannustetaan osallistumaan 

kansainvälisiin verkostoihin, asiantuntijaelimiin  ja hankkeisiin  ja rakentamaan aktiivisesti uu‐
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sia verkostoja. Lisäksi tiedekunta suuntaa rahoitustaan  lyhytaikaisiin avainhenkilöiden vierai‐

luihin,  joiden  avulla  kansainvälisen  rahoituksen  hankintaa,  profiloitumista  ja  huippututki‐

musyksikkö ‐statuksen hakuja. 

Kansainvälistyminen  on  luonteva  osa  jatko‐opintojen  ja  post‐doc  ‐vaiheen  urasuunnittelua. 

Tohtorikoulutettavien  opintosuunnitelmaan  ja  tutkijatohtorivaiheen  tutkijoiden  työsuunnitel‐

miin ja sisällytetään suunnitelma kansainvälisestä liikkuvuudesta ja verkostoitumisesta. Tiede‐

kunta  ja  laitokset  tukevat  jatko‐opiskelijoiden  kansainvälistä  verkostoitumista  käytettävissä 

olevien  resurssien puitteissa. Perustutkinto‐opiskelijoiden opiskelijavaihtoa  lisätään erityisesti 

kehittämällä koulutusyhteistyötä strategisten kumppaneiden kanssa. Lähtevien opiskelijoiden 

opinnot suunnitellaan niin, että ne edistävät opiskelijan tutkintojen valmistumista.  

 

4.5 Näkyvyyden ja viestinnän vahvistaminen 

 

Yliopiston  strategian  mukaiseen  haluttu  työ‐  ja  opiskelupaikka  ja  yhteistyökumppani  ‐

tavoitteeseen pääseminen edellyttää ajantasaisesti  ja  jatkuvasti ylläpidettyjä verkkosivuja sekä 

riittävän  resurssin  varaamista  tähän  tehtävään  yliopistopalveluissa.  Tiedekunta  tukee  kaikin 

tavoin  verkkosivuja  ylläpitävän  tukipalvelun  ja  laitosten  henkilökunnan  välistä  yhteistyötä. 

Verkkosivujen oleellisimmat sisällöt on oltava saatavana myös englanninkielisinä.  

Tavoitteet:  Humanistis‐yhteiskuntatieteellinen  tiedekunta  huolehtii  omaleimaisen  tutkimus‐

profiilinsa näkyvyydestä  ja lisää tutkimustoimintansa vaikuttavuutta tehostamalla  ja systema‐

tisoimalla tiedeviestintää tiedeyhteisön ulkopuolelle. Tutkijat näkevät tiedeviestinnän normaa‐

lina  osana  tutkimushankkeittensa  toimintaa  ja  sitoutuvat  tieteen  yleistajuistamiseen  ja  tiede‐

viestintätaitojensa kehittämiseen. Tiedekunnan  tutkijat käyttävät aktiivisesti  ja monipuolisesti 

myös sosiaalista mediaa tiedeviestinnässään. 

Toimenpiteet: 

•  Tiedeviestinnän  edistäminen  tiedekunnassa  sisällytetään  tutkimuksesta vastaavan de‐

kaanin tai varadekaanin vastuualueeseen. 

•  Wolmar Schildt  instituutin  johtoryhmä laatii yhteistyössä laitosten kanssa tiedeviestin‐

nän suunnitelman, jossa kartoitetaan viestinnän keskeisimmät kanavat ja kohderyhmät 

ja  kuvataan  suunnittelukauden  keskeisimmät  toimenpiteet  vuosittain  (2018).    Johto‐

ryhmä seuraa tiedeviestinnän edistymistä tutkimustoiminnan seurannan yhteydessä. 

•  Tiedekunnan verkkosivut uudistetaan niin, että tutkimusuutiset ja asiantuntijakirjoituk‐

set nousevat selkeästi esille ja tutkimusta käsittelevä osio uudistetaan niin, että se palve‐

lee myös tiedeviestintää (2017). 

•  Tutkijat ottavat tiedeviestinnän huomioon työsuunnitelmassaan ja laatiessaan hankkeit‐

tensa julkaisusuunnitelmaa. Tiedeviestinnän edistyminen otetaan esiin kehityskeskuste‐

luissa. 

•  Jatko‐opintosuunnitelmissa varataan aikaa tiedeviestintätaitojen kehittämiseen. 

 Tiedekunta  järjestää vuosittain sekä omin asiantuntijavoimin että yhteistyössä kielikes‐

kuksen kanssa tiedeviestintää käsittelevän koulutustilaisuuden, johon tutkijoita kannus‐
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tetaan osallistumaan. Lisäksi järjestetään työpajoja, joissa yhdessä tuotetaan materiaalia 

tiedeviestinnän tarpeisiin.  

 Tiedeviestintään liittyvä ohjeistus kootaan keskitetysti tiedekunnan intraan. 

 

4.6 Suunnitelma sisäisistä kehittämishankkeista ja ‐projekteista 

 

Tiedekunnan esitykset sisäisiksi kehittämishankkeiksi ovat: 

•  FinCEAL Plus 

•  UniPID 

 

FinCEAL  Plus  on  opetus‐  ja  kulttuuriministeriön  (OKM)  vuodesta  2013  saakka  rahoittama 

hanke,  jonka  tavoitteena  on  tarjota  strategista  tukea  tutkimus‐  ja  tiedepoliittisten  yhteisöjen 

välille Suomessa, Euroopassa, Afrikassa, Aasiassa sekä Latinalaisessa Amerikassa  ja Karibian‐

meren alueelle (LAC). Hanke myös vahvistaa Jyväskylän yliopiston globaalin vastuun profiilia 

sekä  strategian mukaista  kansainvälistymistavoitetta. Hankkeet  ovat  yhteiskuntatieteiden  ja 

filosofian laitoksen UniPID‐verkoston koordinoimia ja Jyväskylän Helsingin ja Itä‐Suomen yli‐

opistojen  toimeenpanemia. OKM:ltä  haetaan  parhaillaan  jatkorahoitusta  kaudelle  2017–2018. 

Sisäisen  kehittämisen  hankkeena  toimintaa  esitetään  jatkettavaksi  katkeamattomasti  vuoden 

2019 alusta siten, että Jyväskylän yliopisto sitoutuu projektipäällikön palkka‐, matka‐  ja  infra‐

kustannuksiin. 

 

The Finnish University Partnership  for  International Development  (UniPID) on vuonna  2002 

perustettu suomalaisten yliopistojen kehitystutkimus‐  ja kehitysyhteistyöverkosto,  johon kuu‐

luu yhdeksän yliopistoa, Aalto yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä‐Suomen yliopisto, Jyväskylän 

yliopisto, Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto  ja Åbo Akademi.  Jyväskylän 

yliopisto on koordinoinut verkostoa vuodesta 2005 lähtien ja on sitoutunut koordinaatioon seu‐

raavaksi  nelivuotiskaudeksi  2017–2020. UniPID  vahvistaa  ja monipuolistaa  jäsenyliopistojen 

englanninkielistä verkko‐opetustarjontaa, tukee maahanmuuttajien korkeakouluopintoja, edis‐

tää  tutkijoiden  osallistumista  kansainvälisiin  tutkimushankkeisiin  sekä  tutkimusrahoituksen 

hakemista. UniPID‐verkoston kautta on kotiutettu yli 15 Meur kilpailtua  rahoitusta,  josta  Jy‐

väskylän yliopiston osuus on 1,7 Meur. Verkoston rahoitus koostuu  jäsenyliopiston vuosittai‐

sista  maksuosuuksista.  Strategisena  rahoituksena  haetaan  Jyväskylän  yliopiston  jäsenmak‐

suosuutta ja UniPID‐projektipäällikkön palkkakustannuksia 59 teur/vuosi.  

 

Alla olevaan taulukkoon (Taulukko 1) on tehty koonti sisäisten kehittämisen hankkeiden rahoi‐

tuksesta.  
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Taulukko 1 Suunniteltu rahoitustarve 

 

Tiedekunta  on  keskeisesti mukana  kehittämishankkeessa,  joka  liittyy Vaasan  yliopiston  kie‐

liopintojen  siirtämiseen  Humanistis‐yhteiskuntatieteelliseen  tiedekuntaan.  Kustannusvaiku‐

tukset eivät ole selvillä. 

 

Lisäksi  tiedekunta  on mukana  lapsi‐  ja  perhetutkimuksen  osaamiskeskittymässä  Jyväskylän 

yliopistossa. Jyväskylän yliopiston painoala ”Oppiminen, opetus ja kehitystä tukevat kasvu‐ ja 

oppimisympäristöt”  sisältää oppimisen  ilmiöiden ohella  lasten  ja nuorten kasvuympäristöjen 

tutkimuksen. Oppimiseen  liittyvä monitieteinen  tutkimus on yliopistossamme nostettu profi‐

lointialaksi MultiLeTe  ‐hankkeessa. Kasvuympäristöjä kuten perhettä  ja  erilaisia kasvatus‐  ja 

koulutusinstituutiota koskevan  tutkimuksen osalta ovat yliopiston keskeisiä yhteisiä monitie‐

teisiä toimijoita olleet LaNKa‐osaamiskeskittymä ja Perhetutkimus‐keskus. Näissä keskittymis‐

sä perhe‐ ja lapsuustutkijat ovat rakentaneet monitieteistä tutkimus‐ ja jatkokoulutusyhteistyö‐

tä Jyväskylän yliopiston sisällä mutta myös kansallisesti  ja kansainvälisesti.   Yliopiston raken‐

teellisen kehittämisen myötä tarkoituksena on yhdistää nämä kaksi keskittymää ja kehittää tätä 

painoalaa  nimenomaan monitieteisesti  ja  sen  kansainvälistä  näkyvyyttä  edelleen  vahvistaen. 

Uusi osaamiskeskittymä sijoittuu jatkossa Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntaan ja sen 

toimintaa  rahoitetaan  tälle  tiedekunnalle  suunnatulla  strategisella  rahoituksella. Humanistis‐

yhteiskuntatieteellisen  ja Liikuntatieteellisen  tiedekunnan  tutkijat ovat  jatkossakin aktiivisesti 

mukana tämän tutkimusalan kehittämisessä. Aiemmissa keskittymissä tehty tutkimus ja jatko‐

koulutus on tähänkin asti ollut korkeatasoista, mutta toimijoiden  ja toimintojen yhdistäminen 

nostaa merkittävästi uuden keskittymän volyymiä ja näkyvyyttä ja mahdollistaa sen kehittämi‐

sen kohti huippututkimusstatusta.  

 

Tiedekunta  on  valmistellut  investointisuunnitelman monitieteisen musiikin  ja  taiteen  tutki‐

muksen laboratorion varustamiseen, ks. liite 3. 

 

4.7 Tavoitteiden saavuttamisen arviointimenetelmät 

 

Tutkimustoiminnan arviointi 

Tiedekunta  ja  laitokset  seuraavat  ja  arvioivat  säännöllisesti  tutkimustoimintansa  tuloksia  ja 

kehitystä Converis‐  ja QlikView  ‐järjestelmien  ja yliopiston  tiedebarometrin avulla sekä valta‐

kunnallisesti  ja kansainvälisesti kotimaisten  ja ulkomaisten  tietokantojen avulla. Tutkimustoi‐

KAIKKI YHTEENSÄ 2017 2018 2019 2020
Rahoitussuunnitelma 797 500 816 300 156 000 156 000

Perusrahoituksen osuus 0 0 0 0

Ulkoinen rahoitus 641 500 660 300 0 0

Esitys strategiarahoituksen 
osuudeksi

30 000 59 000 127 000 127 000
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minnan edistymistä seurataan myös  työsuunnitelmien käsittelyn  ja kehityskeskusteluiden yh‐

teydessä. Wolmar  Schildt  ‐instituutin  johtoryhmä  arvioi  tiedekunnan  tutkimustoiminnan  tu‐

loksia ja strategisen rahoituksen vaikuttavuutta vuosittain. 

Perustutkintokoulutuksen arviointi  

Keskinäisen  työnjakonsa mukaisesti  tiedekuntaneuvosto,  laitosjohto,  pedagogiset  johtajat  ja 

tiedekunnan  laaturyhmä  osallistuvat  koulutuksen  kehittämiseen  seuraamalla  ja  arvioimalla 

koulutuksen ja opintohallinnon prosesseja ja käytänteitä. 

Tiedekunta arvioi koulutustehtävänsä ja ‐toimintansa toteutumista käyttäen hyväksi tietovaras‐

ton ja koulutusbarometrin tuottamia tietoja sekä tiedekunnan koulutuksesta tehtäviä arviointe‐

ja.   Tiedekunta  analysoi kokemuksia opiskelijarekrytoinnista  ja  seuraa opiskelijavalinnan on‐

nistuvuutta kaikkien hakukohteiden ja ‐väylien osalta sekä perus‐ että jatkokoulutuksen tasoil‐

la. Tuloksia käytetään valintaprosessien jatkuvassa kehittämisessä. 

Tiedekunta  ja  laitokset arvioivat perustutkintojen opetussuunnitelmien  toteutumista  sekä ke‐

räävät  ja hyödyntävät opetusohjelmia koskevaa palautetta sekä opiskelijoilta että erilaisilta si‐

dosryhmiltä.    Tiedekunta  seuraa  valmistuneiden  opiskelijoiden  työllistymistä  koulutustasoa 

vastaaviin  tehtäviin.  Työllistymisselvityksiä  hyödynnetään  koulutuksen  työelämärelevanssin 

arvioinnissa ja kehittämisessä. 

 

Jatkokoulutuksen arviointi 

Jatkokoulutuksen  tuloksellisuutta, vaikuttavuutta  ja  tohtoroituneiden  työllistymistä seurataan 

säännöllisesti  tutkintorekisterien,  Converis‐  ja  QlikView  ‐järjestelmien  ja  työsuunnitelmien 

kautta sekä  johdon katselmuksen  ja  siihen  sisältyvän koulutusbarometrin  sekä  toistuvasti pi‐

dettävien laitospalaverien kautta. 

Wolmar Schildt ‐instituutin johtoryhmä valvoo omalta osaltaan tohtorikoulutuksen toteutumis‐

ta. Lisäksi tiedekunta seuraa jatko‐opintojen edistymistä vuosittaisen jatko‐opintokyselyn kaut‐

ta  sekä  järjestää  kyselyjä  jatko‐opintojen  edistymisestä, myös  yhteistyössä  yliopiston  tutkija‐

koulun kanssa. 

Tiedekunta käyttää toimintansa seurannassa ja arvioinnissa seuraavia indikaattoreita. Indikaat‐

torit tarkistetaan vuosittain tai lyhyemmälläkin syklillä, mikäli  järjestelmistä pystytään tuotta‐

maan luotettavaa tietoa. Tarkastelu tehdään tiedekunnan johtoryhmässä, joka myös sopii jatko‐

toimenpiteistä. 

 

Tiedekunta käyttää toimintansa seurannassa  ja arvioinnissa ensisijaisesti seuraavia indikaatto‐

reita siinä määrin, kun tiedot ovat saatavissa järjestelmistä: 

Tutkimustoiminta 

 Tieteellisten julkaisujen määrä ja laatu (JUFO‐luokitus, Google Scholar) 

 Kilpailtu kv‐rahoitus, euroa 

 Kilpailtu kansallinen rahoitus, euroa 

 Tutkijaliikkuvuus molempiin suuntiin  

 Kansainvälisiin konferensseihin osallistuminen, kpl/tdk 
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 Hankehakemusten määrä vuosittain 

 Hankehakemusten onnistumisprosentti 

 Kilpaillun rahoituksen määrä kokonaisrahoituksesta, % 

 Kilpaillun kansainvälisen rahoituksen määrä kokonaisrahoituksesta, % 

 Kilpaillun kansainvälisen rahoituksen osuus kilpaillun rahoituksen kokonaismäärästä 

 Tutkimukseen allokoitu aika työsuunnitelmissa 

 Tiedekunnassa järjestettyjen konferenssien määrä, osallistujamäärät 

 

Koulutus 

 Hakijoiden määrät hakukohteittain 

 Opiskelupaikan vastaanottaneiden määrät hakukohteittain 

 Tutkintomäärät (alemmat, ylemmät, jatkotutkinnot)  

 Tutkintojen suoritusajat  

 Suoritettujen opintopisteiden määrät  

 55 opintopistettä suorittaneiden määrät 

 Opiskelijapalautteiden määrät 

 Opiskelijoiden työllistyminen 

 Opettaja / opiskelijasuhde 

 Lisäaikapyyntöjen määrä 

 

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 

 Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut 

 Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut, joilla on yhteys tutkimustyöhön 

 Oppikirjat 

 Mediaesiintymiset 

 Jäsenyydet ministeriöiden, opetushallituksen  ja vastaavien  toimijoiden  työryhmissä  ja 

asiantuntijapaneeleissa 

 Asiantuntijayleisölle ja suurelle yleisölle suunnatut esitelmät, työpajat, täydennyskoulu‐

tus 
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5 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 

Tiedekunnassa pyritään pitkäjänteisellä suunnittelulla rakentamaan kunkin laitoksen erityisiin 

tehtäviin optimaalinen henkilöstörakenne. Ennen kunkin tehtävän täyttöprosessin aloittamista 

tarkastellaan  laitoksen kokonaisuutta, kyseisen oppiaineen asemaa  ja yhteyksiä toisiin oppiai‐

neisiin  ja tiedekunnan toiminnan kokonaisuuteen. Tämä tarkastelu  liitetään  laitoksen  ja tiede‐

kunnan  tutkimusstrategiaan, painoaloihin  ja pitkäjänteisiin kehittämissuunnitelmiin  ja pääte‐

tään sen  jälkeen,  tuleeko  tehtävän uudelleen suuntaaminen kysymykseen. Tiedekunnassa  lai‐

tosten suunnitelmat käydään läpi ja etsitään optimaalisia ratkaisuja sekä toiminnan että resurs‐

sien  suhteen.  Tiedekunta  varautuu  siihen,  että  perusvoimavarat  eivät  merkittävästi  kasva, 

vaikka tiedekunnan tulos pysyisikin hyvänä ja jopa parantuisi. Henkilöstövoimavarojen suun‐

nittelussa otetaan huomioon niukkeneva taloustilanne. Voimavaroja suunnataan suunnitelmal‐

lisesti tutkimuksen ja koulutuksen painopistealueille, profilointialoille ja nouseville aloille.  

Tiedekunnassa on otettu käyttöön käytäntö, jonka mukaan 62 vuotta täyttäneen kanssa käytä‐

vässä  kehityskeskustelussa  otetaan  esille myös  eläkkeelle  jäämisen  ajankohdan  suunnittelu. 

Tiedekunnan  opetus‐  ja  tutkimushenkilökunnasta  41  saavuttaa  suunnittelukauden  aikana  62 

vuoden iän ja 26 saavuttaa 65 vuoden iän. Muutosprosesseihin valmistaudutaan hyvin ja toimi‐

taan  ennakoivasti. Emerituksien  ja  emeritojen  osaamista  voidaan  hyödyntää  laatimalla  eläk‐

keelle siirtyneiden kanssa emerita/emeritussopimus. Rekrytoinnit tai tehtävien uudelleen suun‐

taamiset päätetään tiedekunnan strategisten linjausten ja toiminta‐ ja taloussuunnitelman sekä 

henkilöstöohjelman mukaisesti ottaen huomioon koko tiedekunnan rekrytointitarpeet. 

Uudet  ja  eläköitymisien  kautta  vapautuvat  professuurit  pyritään mahdollisuuksien mukaan 

avaamaan tenure track ‐apulaisprofessuureina. Tutkijakoulutettavien työsuhteiden määrä suh‐

teutetaan käytettävissä oleviin resursseihin. Määräaikaisen henkilöstön rekrytointi on pääosin 

riippuvainen  täydentävän  rahoituksen määrästä,  eikä  sen  ennakointi  vuosittain  ole  helppoa.  

Määräaikaista henkilökuntaa rekrytoitaessa suositaan kuitenkin yliopiston linjausten mukaises‐

ti  ja resursseista riippuen riittävän pitkiä työsuhteita tutkijanuralla pätevöitymisen mahdollis‐

tamiseksi.  

Tiedekunnan henkilöstökulujen osuus kokonaisrahoituksesta on ollut  tyypillisesti noin 67 %.  

Kulujen suhteellista osuutta tarkasteltaessa on otettava huomioon, että henkilöstö on humanis‐

tis‐yhteiskuntatieteellisen yksikön tärkein voimavara ja infrastruktuurikulut ovat varsin pienet. 

Ilman henkilöstövoimavaroja toiminnan ja tuloksen ylläpito – puhumattakaan kehittämisestä – 

ei ole mahdollista. 

Henkilöstösuunnitteluun tarkoitetussa taulukossa on professorien tehtävien kohdalla huomioi‐

tu mahdollinen Vaasan kielikoulutuksen siirtyminen  Jyväskylään, Agora Centeristä  tiedekun‐

taan  siirtyvä  professuuri  sekä  yhteisöviestinnän  oppiaineen  siirtyminen  Kauppakorkeakou‐

luun. Profiloitumisalueen ja nousevien alueiden vahvistaminen toteutetaan ulkoisella rahoituk‐

sella sekä suuntaamalla vapautuvia perusvoimavaroja uudelleen. Liitteessä 4 esitetty taulukko 

on alustava arvio. 
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5.1 Kehittyvä yhteisöllisyys ja hyvinvoiva työyhteisö 

Humanistis‐yhteiskuntatieteellinen  tiedekunta  on  sitoutunut  yliopiston  henkilöstöohjelman 

arvoihin: avoimuuteen, tasa‐arvoon ja luottamukseen. Tiedekunta panostaa henkilöstön hyvin‐

voinnin  kehittämiseen,  jatkuvaan  työolosuhteiden  arviointiin,  ammatilliseen  kehittymiseen, 

kansainvälisyyden  vahvistamiseen  ja  rakennemuutoksen myötä  etenkin  yhteisöllisyyden  li‐

säämiseen. Huomiota kiinnitetään avoimeen keskustelukulttuuriin ja hyvään tiedonkulkuun. 

Työyhteisön kehittämisessä  tukeudutaan  työyhteisön omaan  arviointiin  sekä  työhyvinvointi‐

kyselyjen  tuloksiin.  Työhyvinvointikyselyt  (tyhy)  käsitellään  laitoksien  johtoryhmissä  niiden 

valmistumisen  jälkeen. Vuoden  2015  tyhyn  keskeisimmiksi  kehittämisalueiksi  henkilöstö  oli 

nostanut ajan hallinnan, mielekkäät työtilat ja yliopiston sisäisen tiedonkulun.  

Toimenpiteet: 

Ajanhallinta 

 kokousagendat toimitetaan osallistujille ennen kokousta 

 työsuunnitelmissa huomioidaan realistisesti eri tehtäväkokonaisuuksien vaatima aika 

 tehtävänkuvat ja työnjako ovat selkeät 

 tuetaan tiedekunnan lähiesimiesten työtä 

 kannustetaan henkilökuntaa  osallistumaan henkilöstöpalvelujen  ajanhallintakoulutuk‐

siin 

Työolot 

 hyödynnetään etätyöstä sopimisen mahdollisuuksia 

 tehdään yliopistopalvelujen kanssa yhteistyötä häiritsevien  tekijöiden, kuten  sisäilma‐

ongelmien, muuttojen ja hajasijoittumisen vähentämiseksi  

 

Tiedonkulku  

 tuodaan henkilökunnan tietoon kaikki virallisesti julkistettavissa oleva tieto 

 varataan mahdollisuuksia keskusteluun ennen päätöksentekoa 

 välitetään henkilökunnan toivomuksia avoimemmasta yliopistotason tiedonvälityksestä 

ja päätöksenteosta yliopistopalvelujen suuntaan 

 

Erityistarpeina vuoden  2015  tyhy‐kyselyissä nousivat  esille  erityisesti  tutkimukseen  liittyvän 

tuen  tarve,  perheen  ja  työn  yhteensovittamiseen  sekä  kansainvälisiin  työntekijöihin  liittyvät 

haasteet. 

 

Toimenpiteet: 

Tutkimuksen tuki 

 noudatetaan tiedeneuvoston kattavia suosituksia 

 edistetään tiedeviestinnän kehittämistä 

 pyritään tukemaan konferenssimatkoja tiedekunnan käytettävissä olevilla resursseilla 
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Perheen ja työn yhteensovittaminen 

 työkokoukset järjestetään toimistoajan puitteissa 

 varaudutaan hyvissä ajoin tiedossa oleviin määräaikoihin 

 

Kansainväliset työntekijät 

 hyödynnetään yliopistopalveluihin keskitettyä kansainvälisen henkilöstön vastaanotto‐

palvelua 

 kotoutetaan  kansainvälinen  henkilökunta  osaksi  tiedekunnan  yhteisöä  osallistamalla 

heitä kaikkeen toimintaan 

 hyödynnetään henkilöstöpalvelujen ja kielikeskuksen tarjoamia suomen kielen kursseja 

osana kotouttamista 

 

5.2 Laadukas esimiestyö ja yhtenäiset henkilöstön johtamiskäytännöt 

Lähiesimiesrakenne on mitoitettu oikein ja tarkoituksenmukaisesti, mikä mahdollistaa laaduk‐

kaan  esimiestyön.  Tiedekunnan  johtoryhmän  ohjauksella  turvataan  yhtenäiset  tiedekunnan 

sisäiset johtamiskäytännöt. Lähiesimiesten työsuunnitelmiin varataan mahdollisuus esimies‐ ja 

johtamiskoulutuksiin  osallistumiseen  ja  tiedekunnan  sisällä pyritään  jatkossakin  turvaamaan 

hyvä  tiedonkulku  lähiesimiesten  ja yliopistopalveluiden välillä mm.  informoimalla osaamista 

tukevista koulutuksista,  työsuhteisiin  liittyvistä  laki‐  ja ohjemuutoksista sekä  työhyvinvointia 

tukevasta kurssitarjonnasta. Esimiestyön  tueksi on valmistumassa myös yliopistotasoinen esi‐

miestyön  perehdytysohjelma  sekä  esimiestyön  verkko‐opas/käsikirja,  joita  tullaan  hyödyntä‐

mään täysimääräisesti. Tarjolla on myös johtamis‐ ja esimiesvalmennusta ja johtajien vertaistu‐

kea sekä muutosjohtamiskoulutusta yliopiston rakenteellisiin muutoksiin liittyen. 

 

5.3 Strateginen resursointi ja osaamisen johtaminen 

Jyväskylän yliopiston strategian  ja  tiedekunnan omien  tutkimuskärkien edellyttämän osaami‐

sen kertymistä organisaatioon ohjataan panostamalla rekrytointien osaamiskuvauksiin  ja pro‐

fessuurien täyttösuunnitelmiin. Osaamista kehitetään esimiehen kanssa käydyn ja hyväksymän 

kehityskeskustelun mukaisesti ja työsuunnitelmiin varataan tilaa koulutuksille. Perehdytyksel‐

lä työsuhteen alkaessa  ja  työtehtävien muuttuessa sekä pitkien poissaolojen  jälkeen  töihin pa‐

lattaessa ylläpidetään ja ohjataan sekä uudistetaan osaamista. Tiedekunta hyödyntää henkilös‐

töpalvelujen kattavaa kurssitarjontaa  sekä varaa  tarvittaessa mahdollisuuden osallistua myös 

yliopiston ulkopuolisiin koulutuksiin. Henkilöstön osaamista  ja kehittymistä  tukee myös yli‐

opiston Academic Life ‐toimintamalli ja HR Excellence in Research/HRS4R‐kehittämistyö.  

Tiedekunnan henkilökunnan ammatillinen osaaminen on korkeatasoista, mistä kertoo se, että 

45 % vastanneista  ei  ilmoittanut koulutustarpeesta,  ja  työntekijät ovat  sitoutuneita yliopiston 

strategian mukaiseen osaamisensa jatkuvaan kehittämiseen. Vuoden 2016 kehityskeskusteluis‐

sa henkilöstön esiintuomissa osaamisen kehittämisen alueissa neljä eniten mainittua olivat sa‐

mat kuin vuoden 2014 keskusteluissakin eli pedagogiset opinnot (22 % vastanneista), it‐ (11 %), 

kieli‐ (10 %) ja tutkimusmenetelmäkoulutukset (8 %). Pedagogisten opintojen osalta ylivoimai‐



Toiminta‐ ja taloussuunnitelma sopimuskaudelle 2017‐2020 

28 

sesti  eniten  tarvetta  on  yliopistopedagogisten  opintojen  suorittamiselle,  joihin pääsy  koettiin 

haasteelliseksi.  It‐koulutuksista eniten  toivottuja ovat Moodlen, Optiman  ja SPSS‐järjestelmän 

koulutukset ja kielikoulutuksia toivoneista yli 50 % toivoi englannin kielen kursseja. 

 

5.4 Kansainvälisen henkilöstörekrytoinnin edistyminen 

Tiedekuntaan avoimeksi julistettavat toistaiseksi voimassa olevat työpaikat täytetään pääasias‐

sa  julkisen, kansainvälisen haun kautta. Myös pitkäaikaiset, useamman vuoden määräaikaiset 

työsuhteet sekä tutkijanuramallin mukaiset tenure track ‐apulaisprofessorin tehtävät täytetään 

kansainvälistä  työpaikkahakua käyttäen. Tiedekunta hyödyntää  täysimääräisesti uutta keski‐

tettyä kansainvälisten työntekijöiden tukipalvelua, johon sisältyy mm. työntekijöiden hallinnol‐

linen perehdyttäminen. Uudet kansainväliset  työntekijät  sitoutetaan osaksi  työyhteisöä osana 

normaalia  arkea,  erilaisissa  tilaisuuksissa  sekä hyödyntämällä HR‐palvelujen koulutustarjon‐

taa. Työsuunnitelmiin varataan mahdollisuus  suomen kielen opintoihin,  joilla  työntekijä  saa‐

vuttaa vähintään kehittyvän suomen kielen taidon kolmen vuoden kuluessa ja kotoutuu myös 

kielellisesti osaksi työyhteisöä. 

Humanistisen tiedekunnan ja yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen kansainvälisen henki‐

lökunnan määrä on kehittynyt vuodesta 2011 lähtien jatkuvasti yliopiston strategian mukaiseen 

suuntaan (kuva 1). 

 

Kuva 1: Kansainvälisen henkilökunnan htv‐määrän kehittyminen vuosina 2011–2015 
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6 RISKIENHALLINTA 

Riski 1: Täydentävän rahoituksen kotiuttaminen 

Kansallinen rahoitus kohdentuu enenevässä määrin yritysyhteistyöhön ja innovaatioiden kau‐

pallistamiseen ja keskittyy profiloitumiseen siirretyn rahoituksen myötä harvempiin kohteisiin. 

Kansainväliset rahoitushaut sopivat heikosti humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen alan rahoi‐

tukseen. Täydentävä rahoituksen kilpailu kiristyy ja hakemusten laatua ja määrää tulisi pystyä 

lisäämään edellytysten heikentymistä kompensoimaan. 

Seuraukset: Riskin  toteutuminen voi heikentää yliopiston painoalojen mukaisen  tutkimuksen 

harjoittamista ja laatua sekä aiheuttaa merkittäviä taloudellisia menetyksiä sekä parhaiden tut‐

kijoiden ja toiminnan kannalta keskeisten henkilöiden menettämisen. 

Riskienhallintatoimet: Tiedekunta  tukee  tiedeneuvoston  suositusten mukaisesti  täydentävän 

rahoituksen hankintaa useilla eri keinoilla. Tukea kohdistetaan erityisesti kansainvälisen rahoi‐

tuksen  kotiuttamiseen.  Täydentävän  rahoituksen  tilannetta  ja  sen  vaikutusta  tiedekun‐

nan/laitosten  budjettiin  seurataan  kuukausittain  ja  henkilöstörekrytointien  suhteen  edetään 

käytettävissä  olevan  budjetin  puitteissa.  Tarkempi  ulkoisen  rahoituksen  tarkastelu  tehdään 

kaksi kertaa vuodessa. 

 

Riski 2: Rakenteelliset muutokset 

Vuoden 2017 alusta toimintansa käynnistää uusi kahdesta tiedekunnasta yhdistetty Humanis‐

tis‐yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, jonka sisällä myös laitosrakennetta on tiivistetty. Riskinä 

ovat kahden erilaisen toimintakulttuurin ja opetussuunnitelmien yhteensovittaminen, laitosten 

fyysinen etäisyys  ja rakennemuutoksen myötä vahvistettavan perusrahoituksen riittävyys. Sa‐

manaikaisesti  yliopiston  tukipalvelurakenne  uudistetaan, mikä  käynnistysvaiheessa  tulee  ai‐

heuttamaan notkahduksen toiminnan tehokkuuteen  ja tuloksellisuuteen. Riskinä on myös yk‐

sittäisten,  mutta  tiedekunnan  kannalta  merkittävien  tehtävien,  kuten  esim.  internet‐sivujen 

päivittämisen,  jääminen kokonaan uuden palvelurakenteen ulkopuolelle  ja pahimmassa  tapa‐

uksessa opetus‐  ja  tutkimus‐ henkilökunnan hoidettavaksi. Kolmantena päällekkäisenä muu‐

toksena  etenevät Unifin  selvitysten  pohjalta  ja OKM:n  tavoitteiden mukaisesti  rakenteelliset 

muutokset yliopistojen välillä. Mikäli uuteen tiedekuntaan sulautuu merkittävä määrä kielten 

opiskelijoita ja uutta henkilökuntaa Vaasan yliopistosta, se tulee aiheuttamaan painetta kaikilla 

edellä mainituilla  alueilla. Toteutuessaan  siirto aiheuttaa myös merkittävän  taloudellisen  ris‐

kin, mikäli OKM:n  kanssa  ei  saada  riittävän hyvää  kompensaatiota  kyllin pitkäksi  siirtymä‐

ajaksi.  

Seuraukset: Riskin  toteutuminen voi vaarantaa opiskelijoiden valmistumisen  ja koulutuksen 

laadun, heikentää yliopiston painoalojen mukaisen  tutkimuksen harjoittamista  ja  laatua  sekä 

aiheuttaa taloudellisia menetyksiä. 

Riskienhallintatoimet: Henkilöstöä tiedotetaan kaikista asiaa koskevasta sitä mukaa kun viral‐

lista  tietoa  on  saatavissa  ja  johtamisessa  hyödynnetään  muutosjohtamisosaamista.  Eri  osa‐

alueilla (tutkimus, koulutus jne.) eri yksiköiden henkilökuntaa saatetaan yhteen kehittämispäi‐

vien  ja  suunnittelukahvien  yms.  tilaisuuksien myötä. Palvelurakenneuudistuksen  onnistumi‐

seen  pyritään  vaikuttamaan  valmistelutyöryhmissä  ja  uuden  rakenteen  vastuualuejohtajien 
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kanssa keskustelemalla. Vaasan yliopiston kanssa  tehtävä  rakenneuudistus on vasta käynnis‐

tynyt, mutta  tiedekunnan  johto  on  valmistelussa  tiiviisti mukana. Kaikkien muutosten  läpi‐

vienti kestää vähintään vuoden 2017 ajan. 

 

Riski 3: Tiloihin liittyvät riskit 

Rakennusten peruskorjaukset etenevät hitaasti  ja tiedekunnan henkilöstöstä osa on muuttanut 

työpistettään useampaankin kertaan. Muuttojen vuoksi samaan yhteisöön kuuluvat työntekijät 

sijaitsevat osittain fyysisesti kaukana toisistaan. Sisäilmaongelmien vuoksi keskeisiä tutkimus‐

materiaaleja on  jouduttu poistamaan käytöstä. Lisäkustannuksia  aiheutuu peruskorjausvelan 

realisoitumisesta kasvavina vuokrakuluina, sairauspoissaoloista  ja muutto sekä aineistojen di‐

gitointi‐ ja uudelleenhankintakuluista. 

Seuraukset: Riskin  toteutuminen voi heikentää yliopiston painoalojen mukaisen  tutkimuksen 

harjoittamista ja laatua ja koulutuksen toteuttamista sekä aiheuttaa taloudellisia menetyksiä. 

Riskienhallintatoimet: Tiedekunnan  johto  etsii  talous‐  ja  tilapalveluiden kanssa optimaalisia 

ratkaisuja  tilapulmiinsa. Tilankäyttöä pyritään  tehostamaan  ja  saman  laitoksen henkilöstö  si‐

joittamaan  fyysisesti mahdollisimman  lähelle  toisiaan  rajoittelen  sallimissa puitteissa. Työ on 

jatkuvaa. 

 

Riski 4: Opiskelijarekrytoinnin riskit 

Kilpailu opiskelijoista kiihtyy  ja yliopistojen väliset  rakenteelliset muutokset voivat aiheuttaa 

notkahduksia pyrkijämääriin. Kansainvälisten maisteriohjelmien elinkelpoisuus voi vaarantua 

Euroopan ulkopuolisista maista tulevilta opiskelijoilta perittävien lukukausimaksujen myötä.  

Seuraukset: Riskin toteutuminen voi vaarantaa monitieteisyyden  ja koulutuksen laadun, sekä 

aiheuttaa taloudellisia menetyksiä. 

Riskienhallintatoimet:  Tiedekunnassa  panostetaan  koulutuksen  kehittämiseen  ja  uudistami‐

seen  sekä koulutustarjonnan markkinointiin.  Internet‐sivujen ajantasaisuus  ja houkuttelevuus 

ovat erittäin tärkeässä asemassa ja resurssi tähän työhön on palvelurakenneuudistuksessa tur‐

vattava.  Kansainvälisten maisteriohjelmien  rekrytointia  kohdennetaan  erityisesti  EU‐maihin. 

Työ on jatkuvaa. 
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7 TOIMINTA‐ JA TALOUSSUUNNITELMAN JALKAUTTAMINEN JA HENKILÖSTÖN 

SITOUTTAMINEN 

Toiminta‐ ja taloussuunnitelmaa on valmisteltu Wolmar Schildt instituutissa, laitoksilla eri ko‐

koonpanoissa  sekä  tiedekunnan  johtoryhmässä.  Laitosjohtajilla  ja  pedagogisilla  johtajilla  on 

ollut mahdollisuus kommentoida ja täydentää toiminta‐ ja taloussuunnitelmaa prosessin kulu‐

essa. Toiminta‐  ja  taloussuunnitelman  luonnos  käsitellään Humanistis‐yhteiskuntatieteellisen 

tiedekunnan  siirtymäkauden  tiedekuntaneuvostossa  5.10.2016  sekä  esitellään  henkilöstölle  ja 

opiskelijoille 12.10.2016. Henkilöstö sitoutetaan TTS‐suunnitelmaan  laitoskokouksissa  ja osana 

normaalia, strategian mukaista jokapäiväistä toimintaa. 
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LIITE 1

HUMANISTIS‐YHTEISKUNTATIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TOIMENPITEET TUTKIMUKSEN VAHVISTAMISEKSI
Jatkuvat 2017 2018 2019 2020

Tutkimus‐ ja opetushenkilöstön työsuunnitelmiin varataan 

selkeästi määritelty aika tutkimukselle mm. 

tutkimusjaksojen tai ‐lukukausien avulla sekä 

opetusyhteistyötä, periodiopetusta ja tuntiopetusta 

hyödyntäen.

Laitokset ‐ erityisesti uudet 

yhdistyneet laitokset ‐ tunnistavat omat tutkimukselliset 

vahvuutensa, täsmentävät tutkimusprofiiliaan ja yhdistävät 

hankkeitaan yhteisten teemojen ja tutkimuskeskittymien 

alle.

Laitokset laativat tutkimuksen

kehittämistä varten toimintasuunnitelman, jonka 

toteutumista tiedekunta arvioi vuosittain. 

Tiedekunta tekee väliarvioinnin tutkimusstrategiansa 

toteutumisesta ja päivittää sitä tarvittaessa. 

Erityisesti etsitään keinoja senioritutkijoiden 

tutkimusmahdollisuuksien lisäämiseen keventämällä ja 

tehostamalla koulutuksen prosesseja (kandidaattiohjelmien 

strateginen suunnittelu, verkko‐opetus, kansallinen ja 

kansainvälinen yhteisopetus).

Tiedekunta rakentaa suunnitte‐

lukauden aikana omaleimaisen tutkimusprofiilinsa ja laatii 

uuden tiedekunnan tutkimusstrategian. Strategiatyössä 

otetaan huomioon yliopiston tutkimuksen painoalat ja 

profiloituminen ja etsitään uusia tutkimusavauksia 

osallistumalla nousevien alojen kehittämiseen. 

Käynnistetään sisäinen coaching–ohjelma, jonka avulla 

pyritään tunnistamaan tiedekunnassa olevaa osaamista ja 

kyvykkyyksiä. 

Laitosjohtajat seuraavat vuosittain työsuunnitelmia ja 

varmistavat tutkimusajan riittävyyden. Tutkimustyölle 

asetetaan tavoitteet, joiden toteutumista seurataan 

kehityskeskusteluissa.

Tiedekunta ja laitokset järjestävät säännöllisesti 

tutkijatapaamisia (mm. tutkimusmarkkinat, tutkimuskahvit, 

post graduate –tapaamiset), joiden avulla osallistetaan 

henkilökunta kehitystyöhön ja edistetään verkostoitumista.

Tiedekunta tukee strategisella rahoituksella 

tutkimusverkostojen luomista ja monitieteistä yhteistyötä.

Laitokset ottavat henkilöstösuunnittelussaan ja jatko‐

opiskelijoiden valinnassa huomioon profiloitumisen ja 

tutkimuksen painoalat.
Tutkijat huolehtivat tutkimuksen näkyvyydestä yliopiston 

sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä.

Tavoite: Uusi humanistis‐yhteiskuntatieteellinen tiedekunta kirkastaa tutkimusprofiilinsa ja vahvistaa monitieteisen tutkimuksen edellytyksiä ja vankentaa edelleen asemaansa kansainvälisesti korkeatasoista tiedettä harjoittavana ja vaikuttavaa tutkimustietoa tuottavana yksikkönä.



Tiedekunta suuntaa voimavarojaan profiloitumisalueelle. 

Aluetta vahvistetaan uusin rekrytoinnein ja suuntaamalla 

uudelleen olemassa olevia resursseja.

Profiloitumisalue laatii koko toimintakautta koskevan 

toimintasuunnitelman, jonka toteutumista tiedekunta 

seuraa vuosittain.

Profiloitumisalue kehittää ja käyttää teoreettisiin ja 

menetelmällisiin läpimurtoihin ja alueiden ristiinvalotukseen 

kannustavia, osallistavia ja vanhoista rakenteista irtautuvia 

toimintamuotoja

Tutkimuksen kansainvälisyyttä edistetään osoittamalla 

varoja tutkijavierailuihin sekä kansainvälisten 

yhteisartikkeleiden ja yhteishankkeiden valmisteluun.

Profiloitumisalue tehostaa täydentävän rahoituksen 

hankintaa ja hyödyntää rahoituksen suunnittelussa ja 

rahoitushauissa ulkoisen rahoituksen tukiryhmiä ja 

mentoroinnissa kollegion kansainvälisen Scientific Expert 

Group – ryhmän asiantuntemusta.

Tiedekunta seuraa ja arvioi profilointialueen toimintaa 

vuosittain. Indikaattoreina toimivat mm. korkeatasoisten 

kansainvälisten vertaisarvioitujen julkaisujen määrä, laatu 

(esim. JUFO‐indeksit) ja vaikuttavuus (esim. sitaatioindeksit), 

kansainväliset yhteisjulkaisut, aktiivisuus rahoitushauissa, 

uudet avaukset ja uudenlaiset tieteenalaa leikkaavat 

kokoonpanot, tutkijoiden liikkuvuus, kansalliset ja 

kansainväliset tutkimuksen asiantuntijatehtävät, järjestetyt 

tieteelliset tapahtumat, erilaisten toimijoiden kanssa 

toteutettavat reach out –aktiviteetit ja tiedeviestintä.

Tiedekunta ja laitokset suuntaavat voimavarojaan 

kehittämistyöhön. Aluetta vahvistetaan uusin rekrytoinnein 

ja olemassa olevien resurssien uudelleen suuntaamisella.

Nousevan alan kehittämistyötä jatketaan perustamalla 

monitieteinen työryhmä, jossa on edustajia tiedekunnan eri 

laitoksista 

Tiedekunta seuraa ja arvioi nousevan alan toimintaa 

vuosittain. Indikaattoreina toimivat mm. korkeatasoisten 

kansainvälisten vertaisarvioitujen julkaisujen määrä, laatu 

(esim. JUFO‐indeksit) ja vaikuttavuus (esim. sitaatioindeksit), 

kansainväliset yhteisjulkaisut, aktiivisuus rahoitushauissa, 

uudet avaukset ja uudenlaiset tieteenalaa leikkaavat 

kokoonpanot, tutkijoiden liikkuvuus, kansalliset ja 

kansainväliset tutkimuksen asiantuntijatehtävät, järjestetyt 

tieteelliset tapahtumat, erilaisten toimijoiden kanssa 

toteutettavat reach out –aktiviteetit ja tiedeviestintä.

Työryhmä laatii suunnitelman toiminnan organisoinnista ja 

tekee toimintasuunnitelman, jossa yksilöidään 

kehittämistyön tavoitteet ja vuosittaiset toimenpiteet

Tavoite: Soveltavan kielentutkimuksen profiloitumisalueen (ReCLaS) tavoitteena on uudistaa tieteenalaa sekä teoreettisesti että menetelmällisesti ja nostaa Jyväskylän yliopisto alan kansainväliselle huipulle.

Yliopiston tunnistama uusi nouseva ala ”monitieteinen kriisien ja yhteiskunnan muutosten tutkimus” vakiinnutetaan keskeiseksi, koko tiedekunnan yhteiseksi painoalaksi, ja yliopistolla on siihen liittyvä profilointihanke.



Laitokset hyödyntävät täydentävän rahoituksen hankinnassa 

myös Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen ja eri 

ministeriöiden rahoitusmuotoja yhteiskunnallisesti 

vaikuttavien tutkimus‐ ja kehittämishankkeiden 

toteuttamiseen.

Laitokset ja tutkijat etsivät aktiivisesti uusia 

rahoitusinstrumentteja. ja laajentavat rahoituspohjaa. 

Erityinen huomio ja tuki suunnataan kansainvälisen kilpaillun 

tutkimusrahoituksen lisäämiseen. Laitokset kartoittavat 

keskeiset rahoittajatahot ja tekevät suunnitelman 

rahoituksen hankintaan.

Tutkijoiden kanssa käytävissä kehityskeskusteluissa 

asetetaan täydentävän rahoituksen hankinnalle tavoitteet, 

joiden toteutumista seurataan.  

Tutkimustoiminnan johtamista vahvistetaan ottamalla 

käyttöön hankejohtajien mentorointi.

Wolmar Schildt instituutin johtoryhmä seuraa vuosittain 

tiedekunnan täydentävän rahoituksen ja hankesalkun 

tilannetta Converis‐ ja QlikView ‐järjestelmien avulla. 

Laitosjohtajat seuraavat omien yksiköittensä tilannetta.

Tiedekunta tukee omalta osaltaan strategisen rahoituksen 

avulla hankehakemusten laadintaa, järjestää koulutusta ja 

kirjoitustyöpajoja hakijoille.

Laitokset kannustavat tutkijoita käyttämään 

yliopistopalvelujen hankepalveluja ja osallistumaan 

yliopiston järjestämiin koulutuksiin.

Hankkeiden valmisteluun tarkoitettua strategista rahoitusta 

saaneet tutkijat raportoivat rahoituksen käytöstä, ja 

tiedekunta seuraa ja arvioi resurssoinnin tuloksia rahoitusta 

saaneiden hankkeiden määrän avulla.

Tehostetaan kansainvälistä tiedepoliittista vaikuttavuutta 

kannustamalla tukijoita osallistumaan tulevien kv‐

tutkimusohjelmien määrittelytyöhön ja hakeutumaan 

rahoituksesta päättäviin elimiin.

Tavoite: Tiedekunta hankkii täydentävää, kilpailtua tutkimusrahoitusta ja keskittyy erityisesti kansainvälisen rahoituksen hankintaan. Täydentävän rahoituksen osuus kokonaisrahoituksesta on noin kolmannes ja kansainvälisen rahoituksen osuus siitä noin 10 % suunnittelukauden loppuun mennessä.



Tutkijat laativat hankkeisiinsa julkaisusuunnitelman ja 

varaavat työsuunnitelmissa riittävästi aikaa 

julkaisutoimintaan. Julkaisutoiminnan edistymistä seurataan 

kehityskeskusteluissa.

Tiedekunta ja laitokset seuraavat vuosittain tieteellisten 

julkaisujen laatua ja määrää JUFO‐luokituksen avulla ja 

vaikuttavuutta tietokantojen (esim. Google Scholar, WoS, 

Scopus) avulla.

Laitokset huolehtivat siitä, että tutkijat tuntevat JUFO‐

luokituksen ja ottavat sen huomioon valitessaan 

julkaisukanaviaan.
Tutkijat kehittävät kirjoitustaitojaan osallistumalla 

tiedekunnan tai kielikeskuksen järjestämään koulutukseen ja 

kirjoittamistyöpajoihin.

Tiedekunta ja laitokset kohdentavat strategista rahoitusta 

erityisesti kansainvälisen julkaisutoiminnan edistämiseen, 

esimerkiksi kielentarkastukseen ja yhteiskirjoittamisen 

kustannuksiin.

Tutkijat vastaavat siitä, että heidän julkaisunsa 

rinnakkaistallennetaan mahdollisuuksien mukaan.

Tiedekunta kokoaa tiedot merkittävimmistä 

tutkimusaineistoistaan ja julkaisee ne verkkosivustollaan. 

Tutkijat huolehtivat siitä, että aineistoihin liittyvät tiedot 

ovat asianmukaisia ja että luettelot ovat ajan tasalla.

Aineistonhallinnasta (Data Management) tehdään linjaus 

aina jo hankkeen suunnitteluvaiheessa.

Käynnistetään pilottihanke yhteistyössä Avoimen tiedon 

keskuksen kanssa olemassa olevien tutkimusaineistojen 

digitalisoimiseksi 
Infrastruktuuriluettelot julkaistaan internet‐sivuilta 

laitoksittain myös LARAaan sisältymättömien pienempien 

laitteiden osalta ja luettelot pidetään ajan tasalla.

Tavoite: Tutkijat noudattavat työssään avoimen tieteen periaatteita. Tiedekunnan tutkimusinfrastruktuuri on luetteloitu LARA‐järjestelmään ja laitteet ovat kaikkien henkilökuntaan kuuluvien, emeritus‐/emerita‐ sekä apurahatutkijan sopimuksella työskentelevien käytettävissä yli laitosrajojen ja tarvittaessa 

Tavoite: Tutkimustulokset julkaistaan parhailla vertaisarvioiduilla, kansainvälisillä ja kotimaisilla foorumeilla. Pääosa julkaisuista julkaistaan JUFO ‐luokittelun tasojen 1–3 julkaisuissa. Yhteisjulkaisujen ja JUF0 2‐3 luokiteltujen osuus lisääntyy merkittävästi.



LIITE 2

HUMANISTIS‐YHTEISKUNTATIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TOIMENPITEET KOULUTUKSEN VAHVISTAMISEKSI
Jatkuvat 2017 2018 2019 2020

Laitokset huolehtivat siitä, että opetus on sisällöllisesti ja

pedagogisesti ajantasaista ja sillä on yhteys laitoksen

tutkimusprofiiliin.
Laitokset ohjaavat opiskelijoita työllistymistavoitteiden 

kannalta mielekkään tutkintokokonaisuuden 

suunnitteluun, jossa huomioidaan sekä 

kansainvälistyminen että työelämävalmiuksien 

kehittäminen.
Laitokset vahvistavat opiskelijoiden työelämävalmiuksia 

laadukkaan ja yhteiskunnallisesti relevantin koulutuksen 

avulla ja etsivät ennakkoluulottomasti uusia kumppaneita 

työelämäyhteyksien vahvistamiseen.  

Työssäoppiminen kytketään osaksi opintojen 

kokonaisuutta ja työharjoittelun käytäntöjä 

yhtenäistetään yliopiston yhteisten linjausten mukaisesti.

Laitokset tukevat opiskelijoiden hyvinvointia ohjaus‐ ja 

hyvis ‐toiminnan avulla sekä osallistumalla Student Life ‐

hankkeisiin.
Opetushenkilöstön edellytetään kehittävän pedagogista 

osaamistaan ja opetuksen kehittämistä tuetaan 

työsuunnitelmatyöllä. Tiedekunta suuntaa strategista 

rahoitusta myös opetuksen kehittämishankkeisiin.

Tiedekunta järjestää yhteistyössä pedagogisten johtajien 

kanssa koulutus‐ ja keskustelutilaisuuksia, joissa voidaan 

jakaa hyviä käytänteitä.

Tiedekunta systematisoi tietovaraston, 

koulutusbarometrin ja palautejärjestelmien tuottaman 

tiedon kokoamista ja käyttöä koulutuksen kehittämisessä 

yhdessä pedagogisten johtajien kanssa.

Laitokset tehostavat opiskelijarekrytointiaan ja ovat 

aktiivisia myös koulutustoimintaansa koskevassa 

viestinnässä, käyttää monipuolisesti eri viestintäkanavia 

ja osallistuu vuosittain opiskelijarekrytointitilaisuuksiin.  

Tavoite: Tiedekunnan tarjoama koulutus on laadukasta.



Tiedekunnan koulutusprofiilia kirkastetaan 

tutkimusprofiilin mukaisesti ja koulutuksia rakennetaan 

tutkimuspohjaisesti. Tiedekunta‐ ja laitosfuusioiden 

tarjoamat mahdollisuudet otetaan käyttöön.

Kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelma 

lakkautetaan ja muutetaan sosiologian opintosuunnan 

erikoistumisalueeksi maisteriopinnoissa. 

Englannin kielellä toteutettavat maisteriohjelmat 

arvioidaan vuonna 2018 ja arvioinnin perusteella 

päätetään jatkotoimenpiteistä.

Sosiaalityön aloituspaikkojen määrä eri väylien kautta (ns. 

päävalinta, maisterivalinta, siirto‐opiskelijat ja pääaineen 

vaihtajat) on noin kaksinkertaistunut vuodesta 2010 

vuoteen 2016 eikä tiedekunta näe 

tarkoituksenmukaisena koulutuksen volyymin lisäämistä 

toimintakauden alussa, vaan arvioi tilanteen uudelleen 

toimintakauden loppupuolella. Samalla arvioidaan eri 

hakuväylien keskinäisten suhteiden 

tarkoituksenmukaisuus.

Kielten koulutusprofiilia kirkastetaan ja vahvistetaan 

säilyttämällä työllistymisen kannalta 

tarkoituksenmukainen pääainevalikoima. Kieli‐ ja 

viestintäaineiden yhteistyötä lisätään. 

Tiedekunta kehittää englanninkielisiä maisteriohjelmia 

tehtyjen ja toimintakaudella tehtävien arviointien 

perusteella sekä uuden laitos‐ ja tiedekuntarakenteen 

tarjoamat mahdollisuudet hyödyntäen. 

Laitokset arvioivat käytössä olevat opetussuunnitelmansa 

ja ottavat sen tulokset huomioon opetussuunnitelmien 

jatkotyöstössä.

Kielten koulutusprofiilin rakentamiseen vaikuttaa 

olennaisella tavalla mahdollinen Vaasan yliopiston 

koulutuksen siirto Jyväskylään. Uuden profiilin 

rakentaminen aloitetaan päätöksenteon jälkeen.

Muistiorganisaatiokoulutuksen (arkisto‐ ja museoala) 

valtakunnallisen yhteistyön ja työnjaon selvittämistä 

jatketaan toimintakauden alkupuolella erityisesti U5‐

yliopistojen kanssa.

Sosiaalityön koulutuksessa jatketaan tiivistä yhteistyötä 

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kanssa ja 

tehostetaan opetusresurssien tehokasta käyttöä.

Tiedekunta suuntaa opettajankoulutustaan myös muiden 

kuin yleissivistävän koulutuksen tarpeisiin, esimerkiksi 

vapaan sivistystyön ja korkeakouluasteen opettajien 

koulutukseen ja suomi toisena ja vieraana kielenä ‐alan 

opettajien koulutukseen.

Monialaisen tiedekunnan vahvuuksia 

aineenopettajakoulutuksessa kirkastetaan 

toimintakaudella. Historian, yhteiskuntaopin, filosofian ja 

elämänkatsomustiedon opettajien koulutus integroidaan 

yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

Mikäli Vaasan yliopiston kielten koulutus siirtyy 

Jyväskylään, tiedekunta vahvistaa asemaansa 

kielikylpyopettajien kouluttajana.
Opettajankoulutuslaitoksen kanssa sovitaan tiedekunnan 

opiskelijoiden mahdollisuuksista suorittaa 

luokanopettajakelpoisuuden tarjoavat monialaiset 

opinnot.
Opetettavien aineiden opetustarjonta tiedekunnassa on 

ainutlaatuinen kokonaisuus, jonka puitteissa voidaan 

tarvittaessa myös harkita esimerkiksi joidenkin 

opetettavien aineiden opintoihin valintaa joka toinen 

vuosi ja näin pienentää hallitusti humanistisen alan 

aineenopettajan koulutusta vaarantamatta kuitenkaan 

Jyväskylän yliopiston valtakunnallista asemaa keskeisenä 

alan toimijana.

Tavoite: Tiedekunta on edelleenkin valtakunnallisesti vahva kielten, musiikin ja reaaliaineiden opettajien kouluttaja.

Tavoite: Tiedekunnalla on selkeä ja omaleimainen koulutusprofiili. Tiedekunnan tarjoama koulutus on monialaista.



Yhteiskuntatieteiden ja filosofian yhteisen laaja‐alaisen 

kandidaattikoulutuksen toteutusta ja vaikutuksia 

seurataan ja tietoa käytetään hyväksi muiden 

kandidaattiohjelmien suunnittelussa.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian yhteisen laaja‐alaisen 

kandidaattikoulutuksen toteutusta ja vaikutuksia 

seurataan ja tietoa käytetään hyväksi muiden 

kandidaattiohjelmien suunnittelussa.

Laitos‐ ja tiedekuntafuusioiden tuottamia uusia 

mahdollisuuksia hyödynnetään toimintakauden aikana 

uusien laaja‐alaisten kandidaattiohjelmien 

rakentamisessa.

Laitos‐ ja tiedekuntafuusioiden tuottamia uusia 

mahdollisuuksia hyödynnetään toimintakauden aikana 

uusien laaja‐alaisten kandidaattiohjelmien 

rakentamisessa.

Laitokset selvittävät mahdollisuutensa tarjota 

yhteistyössä toteutettavia moduuleja muiden alojen 

opiskelijoille ja luovat sivuaineopiskelijoita houkuttelevia 

opintokokonaisuuksia.

Selvitetään strategisen turvallisuuden maisteriohjelman ja 

pelitutkimuksen ja pelisuunnittelun opintokokonaisuuden 

toteuttamismahdollisuudet yhteistyössä muiden 

tiedekuntien kanssa.

Laitokset laativat opetusohjelmansa niin, että opiskelijat 

voivat hyödyntää tehokkaasti kaikki viikonpäivät ja 

opiskelukuukaudet, ja heidän on mahdollista suorittaa 

vähintään 55 opintopistettä lukuvuodessa.

Opetussuunnitelmissa opetus jaotellaan itsenäisesti ja ei‐

itsenäisesti suoritettaviin opintoihin. Itsenäisesti 

suoritettavia opintoja sisällytetään opetussuunnitelmiin 

suunnitelmallisesti siten, että ne asettuvat opiskelijan 

opintopolulle sopiviin kohtiin.

Itsenäisen opiskelun tueksi rakennetaan portaali 

ohjeistuksille, kurssimateriaaleille ja kurssitoteutuksille.

Kesäopintojen tarjontaa laajennetaan myös ei‐itsenäisen 

opetuksen osalta.
Laitokset kehittävät opintojen ohjauksen käytäntöjä 

opintojen kaikissa vaiheissa ja jakavat hyviä käytäntöjään 

laitosten kesken. Tiedekunta seuraa opinto‐ohjauksen 

toteutumista.

Oppiaineet mitoittavat opintokokonaisuudet oikein 

suhteessa opintopistemäärään ja tarkkailevat 

opiskelijoiden työmäärän jakautumista ja opiskelun 

kuormittavuutta.
Laitokset seuraavat erityisesti vähän opintopisteitä 

suorittavien joukkoa ja kiinnittävät erityistä huomiota 

opintojen loppuunsaattamisen tukemiseen.

Tiedekunta analysoi opiskelijoiden lisäaikahakemuksia 

paljastaakseen mahdollisia opintopolkujen pulmakohtia, 

joihin voidaan tarttua.

Tiedekunta ja laitokset seuraavat aktiivisesti opintojen 

sujuvuutta. Myös tietovaraston tarjoamia 

mahdollisuuksia, mm. tietoja opintojen sujuvasta 

etenemisestä, halutaan hyödyntää systemaattisesti ja se 

edellyttää yliopistotason toimia asian edistämiseksi.

Joustavien opintopolkujen rakentaminen edellyttää myös 

yliopistotason toimenpiteitä. Yliopiston tulee rakentaa 

opetussuunnitelmien julkaisujärjestelmä sellaiseksi, että 

hyöty järjestelmän tunniste‐ominaisuuksista saadaan 

opiskelijoiden käyttöön asti. Lisäksi yliopiston tulee 

laajentaa exam‐tenttitilaa, jotta järjestelmän piirissä 

toteutettavia tenttejä voidaan lisätä.

Tavoite: Tiedekunta tarjoaa muiden alojen opiskelijoille monialaisia moduuleja ja tiivistää koulutusyhteistyötään muiden tiedekuntien kanssa.

Tavoite: Pääosa tiedekunnan kandidaattiohjelmista on laaja‐alaisia.  

Tavoite: Tiedekunta tarjoaa joustavia opintopolkuja ja laajentaa opetustarjontaansa ajallisesti.



Laitokset monimuotoistavat opetustaan ja ottavat 

käyttöön monimediaisia oppimisympäristöjä.

Tiedekunta tukee uusia e‐oppimisen avauksia 

strategisella rahoituksella ja kannustaa yksiköitä 

hankkimaan täydentävää rahoitusta myös 

oppimisympäristöjen kehittämiseen.
Opetuksen pedagogista kehittämistä tuetaan 

tiedekunnassa erilaisin keinoin, mm. strategisella 

rahoituksella, hyviä käytänteitä jakamalla, 

opiskelijapalautetta hyödyntämällä

Opettajien pedagogisten ja teknologiataitojen 

kehittämisestä huolehditaan varaamalla työsuunnitelmiin 

riittävästi aikaa kouluttautumiseen ja uusien 

menetelmien kehittämistyöhön.

Yhä useammissa tiedekunnan hakukohteissa 

valintamenettelyä kehitetään siihen suuntaan, että 

opiskelijavalintaan valmistautumisaika lyhenee vuoteen 

2018 mennessä.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian hakukohteessa 

rakennetaan valintajono ylioppilaskirjoituksissa 

filosofiassa tai yhteiskuntaopissa hyvin menestyneille.

Yhteistyötä lukioiden kanssa tehdään mm. osana Omalle 

polulle korkeakouluun –hanketta tarjoamalla lukiolaisille 

mahdollisuutta joihinkin yliopisto‐opintoihin jo 

lukioaikana.

Historian, yhteiskuntaopin, filosofian ja 

elämänkatsomustiedon opettajien opiskelijavalinta 

yhtenäistetään.

Sosiaalityössä jatketaan valtakunnallista yhteisvalintaa.

Muiden hakukohteiden osalta osallistutaan 

yhteisvalintojen kehittämiseen humanistisen alan ja 

yhteiskuntatieteellisen alan yhteistyönä, ja pääosaan 

hakukohteista valitaan opiskelijat yhteisvalinnan kautta 

sopimuskauden loppuun mennessä.

Tavoite: Tiedekunnan opiskelijavalinta tukee ripeää siirtymistä yliopisto‐opintoihin.

Tavoite: Tiedekunnan pedagogiset ratkaisut ovat monimuotoisia ja opetuksessa käytetään teknologiaa ja monimediaisia oppimisympäristöjä tarkoituksenmukaisella tavalla.



Väitöskirjaohjaukseen kiinnitetään erityistä huomiota, 

mm. systemaattisen ohjaajakoulutuksen ja jatko‐

opintosuunnitelman jatkuvan päivittämisen ja seurannan 

keinoin.

Wolmar Schildt instituutin johtoryhmä laatii yhteistyössä 

laitosten kanssa yhtenäisen jatko‐opiskelijan 

valintakriteeristön

Ura‐ ja työllistymissuunnitelmat otetaan osaksi 

ohjauskeskusteluja ja henkilökohtaisen jatko‐

opintosuunnitelman laatimista. Jatkokoulutukseen 

sisällytetään kansainvälistymissuunnitelma.

Tiedekunta tukee jatko‐opiskelijoiden urasuunnittelua 

järjestämällä urasuunnitteluun liittyviä jatko‐

opintokursseja. Työelämäorientoitunutta 

jatkokoulutustarjontaa kehitetään myös yhteistyössä 

mm. yliopiston tutkijakoulun kanssa.

Lisätään jatko‐opiskelijoille koulutusta uusista 

digitalisoituja aineistoja hyödyntävistä monitieteisistä 

tutkimusmenetelmistä.

Tiedekunnassa järjestetään väitöskirjaohjaajien 

tapaamisia sekä suomeksi että englanniksi säännöllisesti 

1‐2 kertaa vuodessa. Lisäksi ohjaajia kannustetaan 

osallistumaan yliopiston tutkijakoulun, IHMEen sekä 

muiden tahojen järjestämiin ohjaajakoulutuksiin sekä 

ohjaajille suunnatuille kursseille.

Laitokset kannustavat ohjaajia toimimaan kansallisissa ja 

kansainvälisissä verkostoissa

Jatkokoulutusta ja ohjauksen käytänteitä kehitetään 

Wolmar Schildt ‐instituutin johdolla ja yhteistyössä 

yliopiston eri toimijoiden kanssa.

Luodaan uuden tiedekunnan yhtenäiset 

jatkokoulutuskäytännöt ja uudistetaan jatkokoulutuksen 

verkkosivut.

Yliopiston tutkijakoulun eri tasojen (yliopiston 

tutkijakoulu, tiedekunnan tohtorikoulu, laitosten 

tohtoriohjelmat) välistä tiedonkulkua ja työnjakoa 

jatkokoulutuksessa kehitetään.
Tiedekunta osallistuu jatkossakin aktiivisesti tutkijakoulun 

johtoryhmän ja tiedeneuvoston toimintaan. Näiden 

ryhmien jäsenet välittävät tietoa tiedekunnan 

tohtorikoululle ja edelleen laitosten tohtoriohjelmiin 

(ohjaajille ja tohtorikoulutettaville). Tiedonvälitystä 

toteutetaan verkkosivujen kautta, sähköpostitse sekä 

erilaisissa tilaisuuksissa (ohjaajatapaamiset, 

laitoskokoukset, kurssit ja infotilaisuudet 

tohtorikoulutettaville).

Kansainvälisiä tohtorikoulutettavia kannustetaan suomen 

kielen opintoihin ja lisätään jatko‐opiskelijoille 

tarkoitettujen englanninkielisten tilaisuuksien määrää.

Kehitetään erityisesti sivutoimisesti ja muualla 

työskentelevien jatko‐opiskelijoiden ohjauksen 

menetelmiä, joissa hyödynnetään teknologisia alustoja ja 

työvälineitä, mm. Solkin kehittämän 

kirjoitusklinikkatoiminnan laajentamista selvitetään

Tavoite: Tunnistetaan jatko‐opiskelijoiden erilaisia ryhmiä (mm. päätoimiset ja sivutoimiset jatko‐opiskelijat, kansainväliset jatko‐opiskelijat) ja tuetaan kohdennetusti heidän mahdollisuuksiaan suorittaa

Tavoite: Jatkokoulutuksessa noudatetaan yhtenäisiä, yliopiston tutkijakoulun ja tiedekunnan tohtorikoulun linjauksia.

Tavoite: Laitosten tohtorikoulutusohjelmat tarjoavat jatko‐opiskelijoille korkeatasoista ohjausta sekä metodisesti vankkaa ja työelämään valmentavaa tohtorikoulutusta.



Jyväskylän yliopisto/ps
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LIITE 3

KOONTISIVU

Tutkimusinfrastuktuurin nimi: Monitieteisen musiikin ja taiteen tutkimuksen laboratoriot

Investointitarpeen liittyminen tiedekunnan/laitoksen strategiaan: 

RAHOITUSSUUNNITELMA
Tutkimusinfrastruktuurin 
nimi 2017 2018 2019 2020 2021 2022 YHT

Muu rahoitus (esim. SA:n tai 

EAKR investointiavustus) 0 0 0 0 0 0 0

JY:n perusrahoitus 194 056 137 410 0 0 151 100 0 482 566

INFRAN INVESTOINTIMENO* 194 056 137 410 0 0 151 100 0 482 566

INVESTOINNIT YHTEENSÄ 194 056 137 410 0 0 151 100 0 482 566

POISTO‐ JA YLLÄPITOKULUT

Poistokulu JY:n 

investointimenon 

osuudesta** 25 874 66 293 66 293 66 293 96 513 70 639 391 906

Ylläpito‐ ja käyttökulut
pienhankinnat 38 880 39 580 40 680 95 700 33 700 34 480 283 020

henkilöstökulut 81 600 81 800 82 000 82 100 82 300 80 500 490 300

INFRAN VUOSITTAISET KULUT 146 354 187 673 188 973 244 093 212 513 185 619 1 165 226

* rehtorin päätöksellä investointivaltuus, tulee sisältymään yliopistotason investointisuunnitelmaan

** yksikön omavastuu ja rehtorin mahdollinen omavastuu

HUOM! Vuoden 2017 hankinnat arvioitu toteutuvan toukokuussa 2017 (poistot huhtikuuhun 2022 asti)

Investoinnit tukevat yliopiston, tiedekunnan ja laitoksen tutkimuksen painoaloja sekä strategisia 
tavoitteita. Tutkimuksen kansainväliset vahvuudet: kognitiivinen musiikkitiede. Painoalat: 
oppiminen, opetus ja kehitystä tukevat kasvu- ja oppimisympäristöt; kulttuuri ja yhteisöt; 
informaatioteknologia ja ihminen tietoyhteiskunnassa; terveys ja hyvinvointi. Nousevat alat: kriisit 
ja yhteiskunnan muutos; uudet oppimisympäristöt; monitieteinen aivotutkimus (oppimisen, 
musiikin, liikunnan sekä fyysisen harjoittelun sekä erilaisten terapioiden vaikutus ihmisten aivojen 
toimintaan). Korkeatasoinen laboratorioinfrastruktuuri tarvitaan kansainvälisen vetovoiman ja 
huippututkimuksen tukemiseksi ja edelleen kehittämiseksi.

TUTKIMUKSEN INFRASTRUKTUURIT : INVESTOINTI‐  JA YLLÄPITO ‐ ja KÄYTTÖSUUNNITELMAT

Infrastruktuurilla tarkoitetaan tutkimusvälineiden, laitteistojen, aineistojen ja palveluiden varantoa, joka 

mahdollistaa tutkimus‐ ja kehitystyön innovaatiotoiminnan eri vaiheissa, tukee organisoitunutta 

tutkimustyötä sekä ylläpitää ja kehittää tutkimuskapasiteettia (Suomen Akatemian määritelmä). Uuden 

tutkimusryhmän muodostaminen, tutkimushenkilökunnan tai tutkimusta avustavan henkilökunnan 

Tiedekunta: Humanistis‐yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Laitos/tila, johon tutkimuslaitteisto on sijoitettu: Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos

Ihmisläheisen teknologian hyödyntäminen kytkeytyy läheisesti laitoksen tutkimus- ja 
opetustoimintaan, jossa ihmistä tutkitaan musiikin ja taiteen kuulijana, kokijana ja esittäjänä. 
Erityisiä tutkimuskohteita ovat monitieteinen aivotutkimus, terapia-, hyvinvointi- ja 
vaikuttavuustutkimus, pelitutkimus, oppiminen ja kulttuurit, emootiotutkimus sekä kehollisuuden, 
kokemuksen ja liikkeen välinen yhteys. Tutkimus pureutuu useisiin tieteidenvälisiin kysymyksiin 
mm. erilaisiin musiikin ja taiteen kokemiseen liittyvien prosessien ilmenemiseen neuraalisella 
tasolla. Lisäksi erityisenä osaamisalueena on liikettä analysoivien ja luokittelevien 
tietokonejärjestelmien kehittäminen.

Kuvaus tutkimuksesta, johon laitteistoa käytetään/voidaan käyttää



Tutkimusinfrastuktuurin nimi (esim. Konfokaalimikroskooppi:) Koko laboratorio

Investointitarpeen liittyminen tiedekunnan/laitoksen strategiaan: 

RAHOITUSSUUNNITELMA

Tutkimusinfrastruktuurin nimi 2017 2018 2019 2020 2021 2022 YHT

Muu rahoitus (esim. SA:n tai 

EAKR investointiavustus) 0

JY:n perusrahoitus 0

INFRAN INVESTOINTIMENO* 0 0 0 0 0 0 0

INVESTOINNIT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 0

POISTO‐ JA YLLÄPITOKULUT

Poistokulu JY:n 

investointimenon 

osuudesta** 0

Ylläpito‐ ja käyttökulut
pienhankinnat 38 880 39 580 40 680 95 700 33 700 34 480 283 020

henkilöstökulut 81 600 81 800 82 000 82 100 82 300 80 500 490 300

INFRAN VUOSITTAISET KULUT 120 480 121 380 122 680 177 800 116 000 114 980 773 320

* rehtorin päätöksellä investointivaltuus, tulee sisältymään yliopistotason investointisuunnitelmaan

** yksikön omavastuu ja rehtorin mahdollinen omavastuu

Ks.  Koonti-välilehden selite

TUTKIMUKSEN INFRASTRUKTUURIT : INVESTOINTI‐  JA YLLÄPITO ‐ ja KÄYTTÖSUUNNITELMAT

Infrastruktuurilla tarkoitetaan tutkimusvälineiden, laitteistojen, aineistojen ja palveluiden varantoa, joka 

mahdollistaa tutkimus‐ ja kehitystyön innovaatiotoiminnan eri vaiheissa, tukee organisoitunutta 

tutkimustyötä sekä ylläpitää ja kehittää tutkimuskapasiteettia (Suomen Akatemian määritelmä). Uuden 

tutkimusryhmän muodostaminen, tutkimushenkilökunnan tai tutkimusta avustavan henkilökunnan 

Tiedekunta: Humanistis‐yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Laitos/tila, johon tutkimuslaitteisto on sijoitettu: Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos

Kuvaus tutkimuksesta, johon laitteistoa käytetään /voidaan käyttää (esim. Mikroskooppia on käytetty 

elävien solujen kuvaamiseen ja myös metallisten nanorakenteiden tutkimiseen.) 

Pienhankinnat: Tutkimuslaitteet ja tarvikkeet, ohjelmapäivitykset ja ‐lisenssit, musiikki‐ ja 

virtuaaliteknologian laitteistoa, Musiikki‐ ja virtuaaliteknologian laitteistoa, Musiikkiteknologian ja muun 

tutkimuksen ja opetuksen teknologisten järjestelmien ja ohjelmien uusiminen ja päivittäminen 

laboratorioissa ja studiossa, tietokoneet, musiikkikasvatuksen opetuksen tarvikkeet, ylläpito: mm. huollot 

ja viritykset. Henkilöstökulut: 50% laboratorioinsinööri ja 100% suunnittelija



Tutkimusinfrastuktuurin nimi: Kannettava 32‐kanavainen EEG‐laitteisto

Investointitarpeen liittyminen tiedekunnan/laitoksen strategiaan: 

RAHOITUSSUUNNITELMA
Tutkimusinfrastruktuurin nimi 2017 2018 2019 2020 2021 2022 YHT
Wearable and wireless 32‐channel 

EEG recording system, Enobio, 

ENOBIO 32, Yhteensopiva laitoksen 

Qualisys liiketutkimuslaitteiden 

kanssa 24176

Tutkimustietokone MacPro, Musiikin 

liiketutkimuslaboratorio ja 

oheislaitteet 8601

Muu rahoitus (esim. SA:n tai EAKR 

investointiavustus) 0

JY:n perusrahoitus 32 777 0 0 0 0 0 32 777

INFRAN INVESTOINTIMENO* 32 777 0 0 0 0 0 32 777

INVESTOINNIT YHTEENSÄ 32 777 0 0 0 0 0 32 777

POISTO‐ JA YLLÄPITOKULUT

Poistokulu JY:n investointimenon 

osuudesta** 4 370 6 555 6 555 6 555 6 555 2 185 32 777

Ylläpito‐ ja käyttökulut
pienhankinnat 0

henkilöstökulut 0

INFRAN VUOSITTAISET KULUT 4 370 6 555 6 555 6 555 6 555 2 185 32 777

* rehtorin päätöksellä investointivaltuus, tulee sisältymään yliopistotason investointisuunnitelmaan

** yksikön omavastuu ja rehtorin mahdollinen omavastuu

Kognitiivinen musiikintutkimus, hyvinvointi-, terapia- ja vaikuttavuustutkimus sekä oppimisen 
tutkimus.

TUTKIMUKSEN INFRASTRUKTUURIT : INVESTOINTI‐  JA YLLÄPITO ‐ ja KÄYTTÖSUUNNITELMAT

Infrastruktuurilla tarkoitetaan tutkimusvälineiden, laitteistojen, aineistojen ja palveluiden varantoa, joka 

mahdollistaa tutkimus‐ ja kehitystyön innovaatiotoiminnan eri vaiheissa, tukee organisoitunutta 

tutkimustyötä sekä ylläpitää ja kehittää tutkimuskapasiteettia (Suomen Akatemian määritelmä). Uuden 

tutkimusryhmän muodostaminen, tutkimushenkilökunnan tai tutkimusta avustavan henkilökunnan 

Tiedekunta: Humanistis‐yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Laitos/tila, johon tutkimuslaitteisto on sijoitettu: Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos

Kuvaus tutkimuksesta, johon laitteistoa käytetään/voidaan käyttää:

Kannettava 32-kanavainen eeg-laitteisto, joka mahdolistaa aivokuvantamisdatan keräämisen 
liikkuessa. 



Tutkimusinfrastuktuurin nimi: Liiketutkimusalustat (Force Plates)

Investointitarpeen liittyminen tiedekunnan/laitoksen strategiaan: 

RAHOITUSSUUNNITELMA
Tutkimusinfrastruktuurin nimi 2017 2018 2019 2020 2021 2022 YHT
Kistler: Portable Force Plate for 

Gait and Balance Analysis Type 

9260AA + analyysiohjelma + 

tarvikkeet. Yhteensopiva laitoksen 

Qualisys liiketutkimuslaitteiden 

kanssa 124000 124000

0

JY:n perusrahoitus 124 000 124 000 0 0 0 0 248 000

INFRAN INVESTOINTIMENO* 124 000 124 000 0 0 0 0 248 000

INVESTOINNIT YHTEENSÄ 124 000 124 000 0 0 0 0 248 000

POISTO‐ JA YLLÄPITOKULUT

Poistokulu JY:n investointimenon 

osuudesta** 16 533 49 600 49 600 49 600 49 600 33 067 248 000

Ylläpito‐ ja käyttökulut
pienhankinnat 0

henkilöstökulut 0

INFRAN VUOSITTAISET KULUT 16 533 49 600 49 600 49 600 49 600 33 067 248 000

* rehtorin päätöksellä investointivaltuus, tulee sisältymään yliopistotason investointisuunnitelmaan

** yksikön omavastuu ja rehtorin mahdollinen omavastuu

Kognitiivinen musiikintutkimus, hyvinvointi-, terapia- ja vaikuttavuustutkimus, oppiminen ja 
musiikkiteknologia.

TUTKIMUKSEN INFRASTRUKTUURIT : INVESTOINTI‐  JA YLLÄPITO ‐ ja KÄYTTÖSUUNNITELMAT

Infrastruktuurilla tarkoitetaan tutkimusvälineiden, laitteistojen, aineistojen ja palveluiden varantoa, 

joka mahdollistaa tutkimus‐ ja kehitystyön innovaatiotoiminnan eri vaiheissa, tukee organisoitunutta 

tutkimustyötä sekä ylläpitää ja kehittää tutkimuskapasiteettia (Suomen Akatemian määritelmä). 

Uuden tutkimusryhmän muodostaminen, tutkimushenkilökunnan tai tutkimusta avustavan 

Tiedekunta: Humanistis‐yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Laitos/tila, johon tutkimuslaitteisto on sijoitettu: Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos

Kuvaus tutkimuksesta, johon laitteistoa käytetään/voidaan käyttää:

Liiketutkimussensorit muodustavat 60x50cm liikuteltavista mittausalustoista, jotka tuottavat 
numeraalista ja graafista tietoa mm. liikkeen painosiirtymisestä,  koordinaatiosta, nopeudesta, 
voimasta ja kulmasta. Voidaan hyödyntää myös virtuaalitutkimuksessa ja oppimisessa. 
Yhteensopiva laitoksen Qualisys liiketutkimusjärjestelmän kanssa. Osa1v. 2017 ja Osa2 v. 
2018. Kokonaisuus mahdolistaa isomman ryhmä-, peli tai liiketutkimuksen.



Tutkimusinfrastuktuurin nimi: Mobiili silmänliiketutkimusjärjestelmä

Investointitarpeen liittyminen tiedekunnan/laitoksen strategiaan: 

RAHOITUSSUUNNITELMA
Tutkimusinfrastruktuurin nimi 2017 2018 2019 2020 2021 2022 YHT

Kannettava silmänliiketutkimuslaite 

Ergoneers 13410

Muu rahoitus (esim. SA:n tai EAKR 

investointiavustus) 0

JY:n perusrahoitus 0 13 410 0 0 0 0 13 410

INFRAN INVESTOINTIMENO* 0 13 410 0 0 0 0 13 410

INVESTOINNIT YHTEENSÄ 0 13 410 0 0 0 0 13 410

POISTO‐ JA YLLÄPITOKULUT

Poistokulu JY:n investointimenon 

osuudesta** 0 2 682 2 682 2 682 2 682 2 682 13 410

Ylläpito‐ ja käyttökulut
pienhankinnat 0

henkilöstökulut 0

INFRAN VUOSITTAISET KULUT 0 2 682 2 682 2 682 2 682 2 682 13 410

* rehtorin päätöksellä investointivaltuus, tulee sisältymään yliopistotason investointisuunnitelmaan

** yksikön omavastuu ja rehtorin mahdollinen omavastuu

Kognitiivinen musiikkitiede, hyvinvointi-, terapia- ja vaikuttavuustutkimus sekä 
musiikkiteknologia.

TUTKIMUKSEN INFRASTRUKTUURIT : INVESTOINTI‐  JA YLLÄPITO ‐ ja KÄYTTÖSUUNNITELMAT

Infrastruktuurilla tarkoitetaan tutkimusvälineiden, laitteistojen, aineistojen ja palveluiden varantoa, 

joka mahdollistaa tutkimus‐ ja kehitystyön innovaatiotoiminnan eri vaiheissa, tukee organisoitunutta 

tutkimustyötä sekä ylläpitää ja kehittää tutkimuskapasiteettia (Suomen Akatemian määritelmä). Uuden 

tutkimusryhmän muodostaminen, tutkimushenkilökunnan tai tutkimusta avustavan henkilökunnan 

Tiedekunta: Humanistis‐yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Laitos/tila, johon tutkimuslaitteisto on sijoitettu: Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos

Kuvaus tutkimuksesta, johon laitteistoa käytetään/voidaan käyttää:
Mahdollistaa samanaikaisesti tehtävän silmäliiketutkimuksen sekä liike että fysiologisten 
mittausten kanssa. Käytetään myös instrumenttitekniikan ja esiintymisen tutkimuksessa. 



Investointitarpeen liittyminen tiedekunnan/laitoksen strategiaan: 

RAHOITUSSUUNNITELMA
Tutkimusinfrastruktuurin nimi 2017 2018 2019 2020 2021 2022 YHT
Kuulokevahvistinjärjestelmä 

Äänilaboratoriot‐Studio: Hearback, In Air 

monitoring laitteisto Shure PSM 300 

Premium SE215 T11, Amphion One18 

kaiutinjärjestelmä sis. Amphion 

päätevahvistimen  +kaapelit 11 779

0

JY:n perusrahoitus 11 779 0 0 0 0 0 11 779

INFRAN INVESTOINTIMENO* 11 779 0 0 0 0 0 11 779

INVESTOINNIT YHTEENSÄ 11 779 0 0 0 0 0 11 779

POISTO‐ JA YLLÄPITOKULUT

Poistokulu JY:n investointimenon 

osuudesta** 1 571 2 356 2 356 2 356 2 356 785 11 779

Ylläpito‐ ja käyttökulut
pienhankinnat 0

henkilöstökulut 0

INFRAN VUOSITTAISET KULUT 1 571 2 356 2 356 2 356 2 356 785 11 779
* rehtorin päätöksellä investointivaltuus, tulee sisältymään yliopistotason investointisuunnitelmaan
** yksikön omavastuu ja rehtorin mahdollinen omavastuu

Soveltava musiikkiteknologia, vaikuttavuus- ja hyvinvointitutkimus sekä oppimisen tutkimus.

TUTKIMUKSEN INFRASTRUKTUURIT : INVESTOINTI‐  JA YLLÄPITO ‐ ja KÄYTTÖSUUNNITELMAT

Infrastruktuurilla tarkoitetaan tutkimusvälineiden, laitteistojen, aineistojen ja palveluiden varantoa, joka 

mahdollistaa tutkimus‐ ja kehitystyön innovaatiotoiminnan eri vaiheissa, tukee organisoitunutta tutkimustyötä 

sekä ylläpitää ja kehittää tutkimuskapasiteettia (Suomen Akatemian määritelmä). Uuden tutkimusryhmän 

muodostaminen, tutkimushenkilökunnan tai tutkimusta avustavan henkilökunnan palkkaaminen ei ole tässä 
Tiedekunta: Humanistis‐yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Laitos/tila, johon tutkimuslaitteisto on sijoitettu: Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Tutkimusinfrastuktuurin nimi: Kuulokevahvistinjärjestelmä, Liiketutkimus ja fysiologisten mittausjärjestelmien  

(EEG, HRV, EMG, EKG) sekä äänilaboratoriolaitteiden päivitys

Kuvaus tutkimuksesta, johon laitteistoa käytetään/voidaan käyttää:

Soveltavan musiikkiteknologian tutkimus- ja opetusalue, tietokonemallinnus ja -laskenta. 
Monikanavainen kuulokejärjestelmä ja korkealaatuinen tarkkaamokuuntelu musiikin äänilaboratorion 
kuuntelupisteeseen. 



Tutkimusinfrastuktuurin nimi: Kiihtyvyyssensorijärjestelmä

Investointitarpeen liittyminen tiedekunnan/laitoksen strategiaan: 

RAHOITUSSUUNNITELMA
Tutkimusinfrastruktuurin 
nimi 2017 2018 2019 2020 2021 2022 YHT

Kiihtyvyysensorijärjestelmä 12 200

Vuorovaikutteinen ja 

mallintava 

liiketutkimusjärjestelmä, 

esitystekniikka ja oheislaitteet 151 100 0

JY:n perusrahoitus 12 200 0 0 0 151 100 0 163 300

INFRAN INVESTOINTIMENO* 12 200 0 0 0 151 100 0 163 300

INVESTOINNIT YHTEENSÄ 12 200 0 0 0 151 100 0 163 300

POISTO‐ JA YLLÄPITOKULUT

Poistokulu JY:n 

investointimenon 

osuudesta** 1 627 2 440 2 440 2 440 32 660 31 033 72 640

Ylläpito‐ ja käyttökulut
pienhankinnat 0

henkilöstökulut 0

INFRAN VUOSITTAISET KULUT 1 627 2 440 2 440 2 440 32 660 31 033 72 640

* rehtorin päätöksellä investointivaltuus, tulee sisältymään yliopistotason investointisuunnitelmaan

** yksikön omavastuu ja rehtorin mahdollinen omavastuu

Kognitiivinen musiikintutkimus, hyvintointi-, terapia- ja vaikuttavuustutkimus sekä oppimisen tutkimus.

TUTKIMUKSEN INFRASTRUKTUURIT : INVESTOINTI‐  JA YLLÄPITO ‐ ja KÄYTTÖSUUNNITELMAT

Infrastruktuurilla tarkoitetaan tutkimusvälineiden, laitteistojen, aineistojen ja palveluiden varantoa, joka mahdollistaa 

tutkimus‐ ja kehitystyön innovaatiotoiminnan eri vaiheissa, tukee organisoitunutta tutkimustyötä sekä ylläpitää ja 

kehittää tutkimuskapasiteettia (Suomen Akatemian määritelmä). Uuden tutkimusryhmän muodostaminen, 

tutkimushenkilökunnan tai tutkimusta avustavan henkilökunnan palkkaaminen ei ole tässä tarkoitettu infrastruktuuri.

Tiedekunta: Humanistis‐yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Laitos/tila, johon tutkimuslaitteisto on sijoitettu: Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos

Kuvaus tutkimuksesta, johon laitteistoa käytetään/voidaan käyttää:

Kiihtyvyyssensorijärjestelmä v. 2017 liikkeen sekä mekaanisen ja akustisen värähtelyn ja kehollisten 
vasteiden tutkimukseen. Laitteistoa käytetään perustutkimuksessa sekä hyvinvoinnin seurannassa ja terapian 
vaikuttavuustutkimuksessa. Vuoden 2021 hankinta laajempi vuorovaikutteinen liiketutkimusjärjestelmä ja 
esitystekniikka oheislaitteineen. Soveltava käyttö liiketutkimuksessa, tanssi- ja kävelytutkimuksessa, 
instrumentinhallinan ja esiintymisjännistyksen tutkimuksessa sekä puettavan teknologian ja 
virtuaaliteknologian tutkimuksessa. Pienhankinnat: tutkimuslaitteet ja tarvikkeet, ohjelmapäivitykset ja -
lisenssit, Musiikki- ja virtuaaliteknologian laitteistoa, tietokoneet,  musiikkikasvatuksen opetuksen tarvikkeet, 
ylläpito: mm. huollot ja viritykset.



Tutkimusinfrastuktuurin nimi: Tila‐akustiikan mallintava aktiivikaiutinjärjestelmä

Investointitarpeen liittyminen tiedekunnan/laitoksen strategiaan: 

RAHOITUSSUUNNITELMA
Tutkimusinfrastruktuurin nimi 2017 2018 2019 2020 2021 2022 YHT
Mallinnettavat aktiiviset DSP 

tarkkailukaiutinjärjestelmä: 6 kpl 

Genelec 8240 kaiuttimet,  2kpl 

Subwoofer Genelec 7260A 

kaiuttimet + kiinnitystelineet 13 300

0

JY:n perusrahoitus 13 300 0 0 0 0 0 13 300

INFRAN INVESTOINTIMENO* 13 300 0 0 0 0 0 13 300

INVESTOINNIT YHTEENSÄ 13 300 0 0 0 0 0 13 300

POISTO‐ JA YLLÄPITOKULUT

Poistokulu JY:n investointimenon 

osuudesta** 1 773 2 660 2 660 2 660 2 660 887 13 300

Ylläpito‐ ja käyttökulut
pienhankinnat 0

henkilöstökulut 0

INFRAN VUOSITTAISET KULUT 1 773 2 660 2 660 2 660 2 660 887 13 300

* rehtorin päätöksellä investointivaltuus, tulee sisältymään yliopistotason investointisuunnitelmaan

** yksikön omavastuu ja rehtorin mahdollinen omavastuu

Kognitiivinen musiikkitiede

TUTKIMUKSEN INFRASTRUKTUURIT : INVESTOINTI‐  JA YLLÄPITO ‐ ja KÄYTTÖSUUNNITELMAT

Infrastruktuurilla tarkoitetaan tutkimusvälineiden, laitteistojen, aineistojen ja palveluiden varantoa, joka mahdollistaa 

tutkimus‐ ja kehitystyön innovaatiotoiminnan eri vaiheissa, tukee organisoitunutta tutkimustyötä sekä ylläpitää ja kehittää 

tutkimuskapasiteettia (Suomen Akatemian määritelmä). Uuden tutkimusryhmän muodostaminen, tutkimushenkilökunnan 

tai tutkimusta avustavan henkilökunnan palkkaaminen ei ole tässä tarkoitettu infrastruktuuri.
Tiedekunta: Humanistis‐yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Laitos/tila, johon tutkimuslaitteisto on sijoitettu: Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos

Kuvaus tutkimuksesta, johon laitteistoa käytetään/voidaan käyttää:

Liikuteltava mallintava monikanavainen kaiutinjärjestelmä. Mahdollistaa optimaalisen kuuntelun ja kuuntelupisteen 
mallintamisen kohteen sijoittumisesta ja tilasta riippumatta. Sovelletaan akustiseen tilamallinnukseen 
äänenkulusta. Hyödynnetään liiketutkimuksen ja kuuntelukokeiden mittauksissa, signaalinkäsittelyssä ja 
tietokonemallinnuksessa. 



LIITE 4

HUMANISTIS‐YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA

ALUSTAVA LUONNOS
Nykytila 2017 2018 2019 2020 Huom.

Kokonaisbudjetti 29 743 031 €
Tuotot budjettitarkiste 20.9.2016. Jatkovuosien rahoitusta mahdotonta arvioida 

esim. Vaasan liikkeenluovutuksen vuoksi.

Henkilöstöbudjetti 20 053 583 €
Ei sisällä tuntiopetusta eikä palkkioita. Jatkovuosien henkilöstöbudjettia 

mahdotonta arvioida, esim. Vaasan liikkeenluovutuksen vuoksi.
Professorit kaikki (lkm)

69 70 66 65 65
Vuoden 2016 lukumäärä sisältää myös lepäävät henkilöt. 

Vuoden 2016 tiedot päivämäärältä 1.9.2016.
Professorit kaikki (htv) 56,60 43,37 45,80 45,30 45,80 Vuoden 2016 tiedot päivämäärältä 1.9.2016.
Professorit profilointi (lkm) 16 22 22 22 22

Professorit profilointi (htv) 16 19,50 22 22 22

Professorit vahvuusalueet (lkm sis. profilointi) 56 52 48 47,00 47

Professorit vahvuusalueet (htv sis. profilointi) 43,60 43,39 42,80 42,80 42,80

Tenure track ‐apulaisprofessorit kaikki (lkm) 0 3 5 9 11 Vuoden 2016 tiedot päivämäärältä 1.9.2016.
Tenure track ‐apulaisprofessorit kaikki (htv) 0 2,42 5 10 11 Vuoden 2016 tiedot päivämäärältä 1.9.2016.
Tenure track ‐apuralaisprofessorit profilointi (lkm) 0 2 2 4 5

Tenure track ‐apulaisprofessorit profilointi (htv) 0 2 2 6 5

Tenure track ‐apulaisprofessorit vahvuusalueet (lkm sis. profilointi) 0 3 5 9 11

Tenure track ‐apulaisprofessorit vahvuusalueet (htv sis. profilointi) 0 2,42 5 10 12

Tohtorikoulutettavat kaikki (ts lkm) 54 52 50 48 46 Vuoden 2016 tiedot päivämäärältä 1.9.2016.
Tohtorikoulutettavat kaikki (ts htv) 38,59 52 50 48 46 Vuoden 2016 tiedot päivämäärältä 1.9.2016.
Tohtorikoulutettavat profilointi (ts lkm) 12 14 14 16 16

Tohtorikoulutettavat profilointi (ts htv) 11 14 14 16 16

Tohtorikoulutettavat vahvuusalueet (ts lkm sis. profilointi) 54 52 50 48 46

Tohtorikoulutettavat vahvuusalueet (ts htv sis. profilointi) 39,96 52 50 48 46

Kv‐henkilöstö (lkm) 35 41 42 44 44 Vuoden 2016 tiedot päivämäärältä 1.9.2016.
Kv‐henkilöstö (htv) 31,66 36,98 37,98 39,40 39,40 Vuoden 2016 tiedot päivämäärältä 1.9.2016.



Jyväskylän yliopisto

Yksikkö: Humanistinen tiedekunta

LIITE 5
Riski 
nro.

Riskin kuvaus Mahdolliset 
seuraukset

Riskityyppi Riskityyppi 2 Todennä-
köisyys

Vaikutus Vallitseva 
prioriteetti

Ehdotetut 
toimenpiteet

Toimenpiteiden 
kuvaus

Toimenpiteiden 
aikataulu

Tila Vastuu-
henkilö

Seurantapäivä

1

Täydentävän rahoituksen kotiuttaminen

Rahoituksen 
määrän 
pieneneminen

Taloudellinen Organisaation 
tehokkuus

S S 1 Vähennä Täydentävän 
rahoituksen 
hankkimisen 
tukeminen

Jatkuva A dekaani
laitosten 
johtajat
hallintopäälli
kkö

Joryssä 
puolivuosittain

2

Rakenteelliset muutokset

Toiminnan laadun 
ja tehokkuuden 
notkahtaminen, 
rahoituksen 
riittämättömyys

Taloudellinen Organisaation 
tehokkuus

S S 1 Vähennä Tiedottaminen
Muutosjohtaminen
Kehittämispäivät yms. 
Tilaisuudet
Valmistelutyöryhmätyö
Sopimusneuvottelut 
OKM:n ja Vaasan yo:n 
kanssa

Jatkuva ainakin 
vuoden 2017 ajan

A Dekaani
varadekaanit
laitosten 
johtajat
pedagogiset 
johtajat
opintoasianp
äällikkö
hallintopäälli
kkö

Joryssä 
jatkuvasti

3

Tiloihin liittyvät riskit

Lisäkustannukset 
(vuokrat, digitointi, 
uudelleen hankinta)
Sairauspoissaolot
Työn tehokkuuden 
aleneminen

Taloudellinen Organisaation 
tehokkuus

K K 4 Vähennä Ratkaisujen etsiminen 
yliopistopalvelujen 
kanssa
Tilankäytön 
tehostaminen

Jatkuva A Talous- ja 
tilapalvelut
dekaani
laitosten 
johtajat
hallintopäälli
kkö

Joryssä ja 
laitosten joryissä 
tarvittaessa

4

Opiskelijarekrytoinnin riskit

Vaarantaa 
monitieteisyyden ja 
koulutuksen laadun
Talouden 
heikkeneminen

Koulutus Taloudellinen K K 4 Vähennä Koulutuksen 
kehittäminen, 
uudistaminen ja 
markkinointi
Internet-sivujen 
ajantasaisuus
Rekrytointien 
kohdentaminen

Jatkuva
OPS-työprosessi
Hakuajat

A Yliopistopalv
elut
pedagogiset 
johtajat
Oppiaineinen
ja 
maisteriohjel
mien 
vastuuhlöt
Opintoasiain
päällikkö

Laitoksilla ja 
pedagogisten 
johtajien 
ryhmässä 
prosessien 
kuluessa

Riskilomake_HYTK.xlsx
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JYVÄsKYLÄN Yuoprsro

SETVITYS KAHDEN TAI USEAMMAN TIEDEKUNNAN VÃLISEN
TOHTORINTUTKINNON OHIAUKSESTA

Tutkintoa hakeva tohtoriopiskelii a

Nimi: Henna-Riikka Peltola

Tohtoriohielma: Musiikin tutkimus

Vastuuohjaaia: Tuomas Eerola

Tutkinnon myöntävä tiedekunta

Tiedekunta: Humanistinen tiedekunta

Ohjaaia(t) tutkinnon myöntävässä tiedekunnassa: Tuomas Eerola

Kompensaatiota hakeva yksikkö
Tutkinnon myöntävän tiedekunnan ohella ohjaukseen osallistunut tiedekunta tai muu
tohtorikoulutusta antava yksikkö (esim. Koulutuksen tutkimuslaitos, Agora Center, Kokkolan
yliopistokeskus Chydenius)

Yksikkö: Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos

Ohiaaja(t) kompensaatiota hakevassayksikössä: Tuija Saresma

Osuus ohjauksesta:

fr n.25"/o f n.50% { n.7S% f n.1.00%

Allekirioitukset

Kompensaatiota hakeva tiedekunta tai muu tohtorikoulutusta antava yksikkö
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Kompensaatiota hakeva tiedekunta täyttää lomakkeen ja toimittaa sen tohtorintutkinnon myöntävälle
tiedekunnalle. Tutkinnon myöntävä tiedekunta vahvistaa arvion ohjauksen osuudesta. Allekirjoitettu
lomake toimitetaan takaisin kompensaatiota hakevalle yksikölle. Hakemukset käsitellään
tiedekuntien ja erillislaitosten TTS-menettelyn yhteydessä. Menettelyohje ohjekeskuksessa:
https://www .jy u.fi I yliopistopalvelut/intra/laitoksille.



IYVASKYLAN YTIOPISTO

SELVITYS KAHDEN TAI USEAMMAN TIEDEKUNNAN VÄIISEN
TOHTORINTUTKINNON OHIAUKSESTA

Tutkintoa hakeva tohtoriopiskelii a

Nimi: Kreeta Niemi

Tohtoriohjelma: Click here to enter text.

Vastuuohjaaja: Anna-Maija Poikkeus

Tutkinnon myöntävä tiedekunta

Tiedekunta: Kasvatustieteiden tiedekunta

Ohiaaia(t) tutkinnon myöntävässä tiedekunnassa: Anna-Maija Poikkeus, Helena Rasku-Puttonen

Kompensaatiota hakeva yksikkö
Tutkinnon myöntävän tiedekunnan ohella ohjaukseen osallistunut tiedekunta tai muu
tohtorikoulutusta antava yksikkö (esim. Koulutuksen tutkimuslaitos, Agora Center, Kokkolan
yliopistokeskus Chydenius)

Yksikkö: Humanistinen Tiedekunta, Kielten laitos

Ohjaaja(t) kompensaatiota hakevassa yksikössä: Arja Piirainen-Marsh

Osuus ohjauksesta:

(in.25% f n.50% f n.75"/o fn.100%

Allekirioitukset

Kompensaatiota hakeva tiedekunta tai muu tohtorikoulutusta antava yksikkö
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Kompensaatiota hakeva tiedekunta täyttää lomakkeen ja toimittaa sen tohtorintutkinnon myöntävälle
tiedekunnalle. Tutkinnon myöntävä tiedekunta vahvistaa arvion ohjauksen osuudesta. Allekirjoitettu
lomake toimitetaan takaisin kompensaatiota hakevalle yksikölle. Hakemukset käsitellään
tiedekuntien ja erillislaitosten TTS-menettelyn yhteydessä. Menettelyohje ohjekeskuksessa:
https ://www .jyu.fi I yliopistopalvelut/intra/laitoksille.



JYVASKYLAN YLIOPISTO

SELVITYS KAHDEN TAI USEAMMAN TIEDEKUNNAN VALISEN
TOHTORINTUTKINNON OHJAUKSESTA

Tutkintoa hakeva tohtoriopiskelii a

Nimi:

Tiedekunta:

Tohtoriohjelma:

Vastuuohiaaia

Nimi:

Tiedekunta:

Laitos:

Tutkinnon myöntävä tiedekunta

Laasonen Kaisu

Liikuntatieteellinen tiedekunta

Click here to enter text.

Pauli Rintala

Liikuntatieteellinen tiedekunta

Click here to enter text.

Jatko-opinto-oikeuden myöntäneen tiedekunnan ohella ohiaukseen osallistunut
tiedekunta tai muu tohtorikoulutusta antava yksikkö (esim. Koulutuksen tutkimuslaitos,
Agora Center, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius)

Yksikkö: Psykologian laitos/Yht.tiet.tdk

Ohjaaja(t): Timo Ahonen

Yksikön osuus ohjauksesta:

f n.25 % {i n.50 % f n.75 "/o {* n. 100%

Allekirjoitukset .'

Kompensaatiota hakeva tiedekunta tai muu tohtorikoulutusta antava yksikkö
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Kompensaatiota hakeva tiedekunta täyttää lomakkeen ja toimittaa sen tohtorintutkinnon myöntävälle
tiedekunnalle. Tutkinnon myöntävä tiedekunta vahvistaa arvion ohjauksen osuudesta. Allekirjoitettu
lomake toimitetaan takaisin kompensaatiota hakevalle yksikölle. Hakemukset käsitellään
tiedekuntien ja erillislaitosten TTS-menettelyn yhteydessä. Menettelyohje ohjekeskuksessa:
https ://www.jyu.filyliopistopalvelut/intra/laitoksille.



JYvÄsKYLÄN yuoplsro

SELVITYS KAHDEN TAI USEAMMAN TIEDEKUNNAN VÄLISEN
TOHTORTNTUTKINNON OHIAUKSESTA

Tutkintoa hakeva tohtoriopiskelii a

Nimi: Tiina Föhr

Tohtoriohjelma: Liikuntalääketiede

Vastuuohiaaia: Urho Kujala

Tutkinnon myöntävä tiedekunta

Tiedekunta: Liikuntatieteiden tiedekunta

Ohjaaia(t) tutkinnon myöntävässä tiedekunnassa: Urho Kujala, Heikki Rusko

Kompensaatiota hakeva yksikkö
Tutkinnon myöntävän tiedekunnan ohella ohjaukseen osallistunut tiedekunta tai muu
tohtorikoulutusta antava yksikkö (esim. Koulutuksen tutkimuslaitos, Agora Center, Kokkolan
yliopistokeskus Chydenius)

Yksikkö:

Ohjaaja(t) kompensaatiota hakevassa yksikössä:

Osuus ohjauksesta:

Õ n.25 l" t^ n. 50 % ( n.75 % f n. 100%

Allekirioitukset

Kompensaatiota hakeva tiedekunta tai muu tohtorikoulutusta antava yksikkö

fyväskylässä "{+
E 204b

Ihmistieteiden metodikeskus

Asko Tolvanen

Tutkinnon myöntävä tiedekunta
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Kompensaatiota hakeva tiedekunta täyttää lomakkeen ja toimittaa sen tohtorintutkinnon myöntävälle
tiedekunnalle. Tutkinnon myöntävä tiedekunta vahvistaa arvion ohjauksen osuudesta. Allekirjoitettu
lomake toimitetaan takaisin kompensaatiota hakevalle yksikölle. Hakemukset käsitellään
tiedekuntien ja erillislaitosten TTS-menettelyn yhteydessä. Menettelyohje ohjekeskuksessa:
https ://www .jy u.fi I yliopistopalvelut/intra/laitoksille.

LisäÀvfu , Väitö sfä \rä 44 "tt' aalØ .
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