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JOHDANTO

Auditoinnin valmistelukokous yksikössä pidettiin 9.9.2011. Kokouksessa käsiteltiin sisäisen auditoinnin
menettelyohjeessa mainitut asiat. Auditointiteema on henkilöstöjohtaminen ja —prosessit. Auditoinnin
ajankohdaksi sovittiin 30.9.2011.

Auditointiraportin julkisuudesta sovittiin, että raportti on julkinen. Auditoinnista raportoidaan
johtoryhmälle. Kaikkien auditointiraporttien yhteenveto on julkinen. Tarkastusvaliokunta käsittelee
yhteenvetoraportin ja tarvittaessa esittää yliopiston hallitukselle käynnistettäviä kehittämishankkeita.

Auditointimateriaaliksi sovittiin seuraavat dokumentaatiot:

O Tiedekunnan laatukäsikirja yhtenä tiedostona (myös laitosten, jos on omia)
O Tiedekunnan kokonaisstrategia
O Tutkimusstrategia

O Koulutusstrategia

O rrs — tiedekunnan ja laitosten, kaksi viimeisintä kultakin
O Henkilöstäohjelma, tiedekunta & laitokset
O Herikilöstösuunnitelmat
O Koulutussuunnitelmat

O Mahdolliset muut itsearviointidokumentit (henkilöstöjohtamiseen liittyen)
O Työtyytyväisyys- ja työhyvinvointikyselyjen tulokset kolmen viime vuoden ajalta
O Osaamisen kartoitukset 3 viime vuoden ajalta
O Henkilöstörekrytoinnin dokumentaatiot (esim. palkkaukset)
O Henkilökunnan perehdytysmateriaalit 3 vuoden ajalta
O Yksikön sisäisen viestinnän suunnitelmat

Aineistoon kuuluu lisäksi tiedekunnan toiminnan itsearviointi, jonka yksikkö on toimittanut laatupäällikölle
ja hän edelleen auditoijille. Yksikkö on toimittanut auditointiaineiston auditoijille muistitikuilla 15.9.2011.
Laatupäällikkö lisäsi auditointiaineistoon kahden viimekertaisen auditoinnin raportin sekä
kehittämiskohteista laaditun parantamissuunnitelman.

Auditoinnin kulku:

Auditointi toteutettiin siten, että ensin todettiin läsnäolijat, sen jälkeen esiteltiin lyhyesti auditointiprosessi,
koska paikalla oli henkilöitä, jotka eivät olleet valmistelukokouksessa, Käytiin lävitse nopeasti edellinen
auditointi kehittämiskohteineen ja tämän jälkeen pidettiin noin 2 tunnin keskustelu auditoitavasta teemasta.

Haastattelujen jälkeen auditoijat pitivät tunnin keskinäisen yhteenvetoneuvottelun. Yksikön osallistujat
palasivat tunnin kuluttua auditointipaikalle. Tällöin auditoijat antoivat välittömän palautteen
pääkehittämiskohteista sekä hyvistä käytänteistä. Raportissa hyvät käytänteet kuvataan havaintojen
yhteydessä ja loppuosan yhteenvedossa. Sovittiin lisäksi, miten tiedekunta vie auditointipalautteen koko
tiedekunnan tietoon ja miten palaute prosessoidaan tiedekunnassa.
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1. HENKILÖS-rÖJ0HTAMIsEN JA -PROSESSIEN SUUNNITTELU

Ky5ymykset

1.1 Miten yksikkö osallistui yliopistotason henkilöstöohjelman laatimiseen?
1.2 Onko yksiköllä oma henkilösLöohjelma? Miten se on syntynyt?
1.3 Mitkä ovat yksikön henkilöstöjohtamisen tavoitteet?
1.4 Millainen on yksikön johtamisrakenne?
1.5 Millaiset ovat henkilöstöjohtamisen vastuut yksikössänne?
1.6 Miten ja millä perusteilla henkilästöä rekrytoidaan?
1.7 Miten yksikkö osallistaa henkilöstön kehittämissuunnitelmien, strategioiden tai prosessien

suunnitteluun ja parantamiseen?
1.8 Missä roolissa ammattiyhdistykset ja -liitot ovat yksikön henkilöstöjohtamisessa?

Havainnot

1.1 Yliopiston henkilöstöohjelma tunnetaan tiedekunnassa, sillä ohjelman painopistealueet on
huomioitu tiedekunnan ja laitosten omassa ohjeistuksessa. Tiedekunnan henkilöstö käsitteli
henkilöstöohjelmaa palvelukeskuksen tiimeissä, laitosten henkilöstösuunnitelmien teon
yhteydessä ja laitoskokouksissa, lähinnä tiedekunnan hallintopäällikkö välitti näkemyksiä
yliopistotasolle. Hallintopäällikkö Oikari osallistui vararehtori Helena Rasku-Puttosen vetämään
henkilöstöohjelman kirjoittamiseen ja kommentointiin. Ks. kohta 4.1

Henkilöstön osallistuminen oli mahdollista myös foorumin kautta. Prosessin ei ollut
tarkoituskaan olla tiedekuntatasoinen ja jäi yksittäisen henkilön vastuulle, halusiko osallistua vai
ei. Miten ulkopuolisella rahoituksel]a toimivien ääni tuli kuulluksi tässä prosessissa jäi
tarkemmin määrittämättä. Henkilöstö oli siten osallinen sekä yhteisen keskustelun että
henkilökohtaisen palautteen kautta. Laitoskokouksista kertovat myös kohdat 1.3. ja 1.7.

1.2 Tiedekunnassa on tehty yliopiston henkilöstöohjelman edellyttämä henkilöstösuunnitelma, joka
on vuodelle 2011 hyväksytyn TTS-tarkisteen liitteenä. Samoin laitoksilla on omat
henkilöstösuunnitelmat. Tiedekunnan suunnitelmasta vastaavat dekaani ja hallintopäällikkö,
laitosten suunnitelmista puolestaan ko. laitoksen johtaja, jossa johtaja käyttää johtoryhmää
apunaan. YT-lain mukainen kuulemismenettely toteutetaan yleensä laitoskokouksena, joissa
asioista keskustellaan ja saatu palaute vaikuttaa henkilöstösuunnitelmien laatimiseen. Ks. myös
kohdat 3.2 ja 3.9.

Henkilöstöohjelmien laatimisessa pyritään turvaamaan eri tavoin kaikkien henkilöiden
vaikuttamismahdollisuudet, laitosten koko näkyy käytännön toimintatavoissa. Henkilöstön
näkemykset oli myös otettu huomioon suunnitelmissa. Käytettävissä olleiden dokumenttien
perusteella käytössä ovat eri termit (henkilöstöohjelma tai —suunnitelma) ja osalla laitoksista
suunnitelma on osa toimintasuunnitelmaa. Henkilöstöohjelmaan liitettävä koulutussuunnitelma
on tiedekunnassa tekeillä.
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1.3 Tavoitteet on kirjattu tiedekunnan ja laitosten henkilöstösuunnitelmiin. Tiedekunnan
suunnitelmassa tavoitteita tuodaan esille henkilöstöjohtamisen eri osa-alueilla (mm. rekrytointi,
urakehitys, tukitoimet henkilöstölle ja työhyvinvointi) ja otetaan myös kantaa tuleviin
tarvi ttaviin henkilöstöresursseihin.

Laitoksen suunnitelmissa keskitytään käytännön linjauksiin. Esimerkkinä voi mainita sen
näkyvän siinä, että vapautuvan tehtävän täytöstä ja mahdollisesta painopisteen muutoksesta
dekaani keskustelee laitoksen edustajien kanssa. Tiedekunnan ja laitosten välillä käydään
keskustelua esimerkiksi tehtävien täytöstä ja mahdollisista painopistealueiden muutoksista.
Dekaanin laitosvierailut ovat tässä keskustelussa tärkeässä asemassa, laitoksilla kootaan tietoja
ja tarpeita, jotka välittyvät eteenpäin. Yliopistotason strategiatyö ja prosessien kuvaus on yhä
kesken ja yksikkö koki, että tarvitaan selkeytystä siltä osin. Ks. kohdat 1.1, 1.7 ja 2.13

1.4 Johtamisrakenne kuvataan mm. tiedekunnan verkkosivuilla ja laatukäsikirjassa. Se on kuvattu
hyvin tiedekunnan verkkosivuilta löytyvässä dokumentissa (HTK•organisaatiorakenne.pdf).
Samoin kielten laitoksen aineistosta löytyy erillinen, laitoksen johtamisrakennetta ja
päätöksentekoa hyvin kuvaava dokumentti (Kieltenlaitoksenpäätöksentekojavalmistelu.09n.doc)

HYVÄ KÄYTÄNNE: Tiedekunnan johtamisen organisoituminen on selkeästi esitetty.

1.5 Henkilöstöjohtamisen vastuut on kuvattu humanistisen tiedekunnan laatukäsikirjassa.
Päävastuu on dekaanilla ja varadekaaneilla sekä hallintopäälliköllä, laitoksissa laitosjohtajilla.
Palvelukeskuksen henkilöstötiimi avustaa henkilöstöhallinnossa. Kielten laitoksen dokumentti
kuvaa tätä osuutta hyvin. Henkilöstötiimin toimintaa arvioidaan myös kohdassa 4.1.

1.6 Tiedekunnan ja laitosten toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä erityisesti henkilöstösuunnitelmat
sisältävät kuvaukset henkilöstön rekrytoinnin periaatteista. Nämä kuvaukset ovat luonteeltaan
aika yleistasoisia, eivätkä sisällä käytännön toimia. Kielten laitoksen henkilöstösuunnitelmassa
on pohdittu eläköitymisen vaikutuksia toiminnan painopisteiden näkökulmasta, samoin
tiedekunta nostaa kielten laitoksen ja palvelukeskuksen esiin omassa
henkilöstösuunnitelmassaan. Tiedekunnan suunnitelmassa kielten laitoksen henkilöstön
uudelleen suuntausta katsotaan vähän eri tavalla kuin laitoksen omassa suunnitelmassa. Ks.
kohdat 2.1 ja 2.2

1-FYVÄ KÄYTÄNNE: TDK:n rekrytointiprosessikuvaus on hyvä.

1.7 Itsearvioinnissa mainitaan, että dekaanin ja henkilöstön välisissä laitostapaamisissa henkilöstön
kehittämissuunnitelmista, strategioista ja prosesseista keskustellaan. Laitostapaamisissa on
määrätty agenda, joka on kaikilla laitoksilla sama (esim. henkilöstö- ja taloussuunnittelu).
Laitostapaamisissa ovat mukana laitosjohtaja, pedagoginen johtaja, muutama professori,
dekaani ja toinen varadekaaneista, hallintopäällikkö ja muita tarpeellisiksi katsottuja henkilöitä.
Esimerkiksi historian ja etriologian laitoksella on viikkopalavereja, joissa näitä asioita käsitellään
ja kielten laitoksella näitä käsitellään oppiainekokouksissa. Laitosjohtajien vastuu on suuri näissä
asioissa, samoin talouden suunnittelussa, jossa ministeriöiden ja rahoittajien periaatteilla on
myös merkitystä. Ks. kohdat 1.1, 1,3 ja 2.13
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1.8 Tiedekunnan tason YT-henkilöt eli henkilästöjärjestöjen edustajat osallistuvat strategisten
tavoitteiden suunnitteluun toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelun aikana käytävässä yt
neuvottelussa sekä muiden vastaavantasoislen strategioiden, suunnitelmien ja ohjelmien
valmisteluprosessissa. Ks. kohdat 2.14 ja 4.3

Kehittämiskohteet

1. On tärkeää, että yliopisto kuvaisi strategisten asioiden suunnitteluprosessin tarkasti ja viestisi
sen tehokkaasti ja ymmärrettävästi yksiköille. Tämä tukisi yksikön omaa henkilöstöjohtamista,
koska yleisemminkin olisi tiedossa, mitkä strategiset asiat koskevat koko henkilökuntaa ja mitkä
yhteiset asiat olisi syytä käsitellä kaikkien kesken. Ks. kohta 1.3

2. Auditoinnin aikana kävi ilmeiseksi, että yksikössä on tarvetta pohtia erilaisilla rahoituksilla;
apurahoilla, hankerahoituksilla ja muilla ulkopuolisilla rahoituksilla toimivien henkilöiden
asemaa ja osallisuutta yksikön suunnittelussa ja kehittämisessä. TäLä työtä on tärkeää jatkaa,
koska yliopistojen ulkopuolisen rahoituksen merkitys kasvaa edelleen ja on tärkeää myös
yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kannalta. Kohta 1.1.

3. Yliopistouudistuksessa syntyi tarve pikaiselle johtajakoulutukselle, ja tuolloin reagoitiin
nopeasti muuttuneeseen tilanteeseen. Yleinen koulutussuunnittelu toimii laitostasolla
kehityskeskustelujen ja YT-menettelyn kautta, joiden kautta laitosjohLaja saa tietoonsa laitoksen
koulutustilanteen. Yleinen koulutussuunnitelmien teko on vielä kesken eri laitoksilla ja työ on
aloitettu. Valmista dokumentaatiota on tiedekunnan mukaan tulossa vuoden 2012
kevätkaudella. Tämä osa-alue vaatii siis jatkotoimia. Ks. kohdat 1.2 ja 1.3

4. Dekaanin laitostapaamisten, laitosjohdon ja henkilökunnan sekä opiskelijoiden välisen
toiminnan logiikan kirjaaminen auki, koska rehtorin delegointipäätöksen ja muiden
yliopistollisten ratkaisujen, kuten uuden yliopistolain ja johtosäännön, vuoksi laitosjohtajien
merkitys on kasvanut jo vuoden 2010 alusta alkaen ja tulevaisuudessa laitosjohtajien asema
korostuu. Joko osana yleisempää laatujärjestelmätyötä tai muun henkilöstöjohtamisen
yhteydessä on hyvä kirjata nämä menettelytavat yleisestikin tarkasteltavaan muotoon. Ks. myös
kohdat 2.12 ja 3.9

2. HENKILÖSTÖJOHTAMISEN JA -PROSESSIEN TOTEUTUS

Kysymykset

2.1 Mitkä ovat yksikön tärkeimmät tekijät, joilla se voi houkutella huippuosaajia?
2.2 Millä yksikkö pitää kiinni avainhenkilöistään?
2.3 Miten työntekijän päämäärät asettuvat yksiköiden tavoitteiden mukaisiksi?
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2.4 Miten yksikkö varmistaa johtamisen ammattimaisuuden?
2.5 Miten strategiset tavoitteet näkyvät operatiivisessa työssä?
2.6 Miten yliopistojen erityisluonne akateemisena työyliteisönä näkyy yksikön ja yliopiston

henkilöstöpolitiikassa?

2.7 Miten henkilöstön koulutus- ja kehittämissuunnitelmat laaditaan yksikössänne?
2.8 Miten työntekijät kehittävät osaamistaan?
2.9 Miten yksikkö perehdyttää tehtävässään uuden työntekijänsä työhön?
2.10 Miten yksikkö pitää yllä henkilöstön liikkuvuus- ja työllistyvyysmahdollisuutta?
2.11 Miten yksikön sisäinen tieto välittyy työntekijöiden välillä, työntekijöiltä johdolle ja johdolta

työntekijöille?

2.12 Miten yliopistotason tieto välittyy yksikön johdolta työntekijöille?
2.13 Miten johtajat (yliopisto-, tiedekunta- ja laitostason) perustelevat päätöksensä henkilöstölle?
2.14 Miten yksikkö toteuttaa kehityskeskustelut ja YPJ-keskustelut?
2.15 Miten arjessa näkyy, että yksikkö arvostaa henkilöstöään?
2.16 Mistä rakentuu luottamus?

Havainnot

2.1 Korkeatasoiseen tutkimukseen liittyy oleellisesti tieteenalan huippuosaajien rekr tointi ja
heidän osaaniisestaan kiinnipitäminen. Tiedekunnan rekrytointiprosessi kuvaa toimen
täyttämiseen liittyvät vaiheet, eikä siinä dokumentoida keinoja huippututkijoiden rekrytointiin.
Tiedekunta itse nostaa rekrytoinnissa keskeisiksi vetovoimatekijöiksi tiedekunnan toiminnan
korkean tason ja eteenpäin suuntautuneisuuden.

Henkilöstöjohtamisen keinojen hyödyntäminen huippututkijoiden rekrytoinnissa ja
sitouttamisessa jää löyhästi määritellyksi, joten olisi tarpeen kirjata ylös ne periaatteet, joilla eri
laitokset voivat esim. käyttää rahaa huippututkijoiden rekrytointiin ja heidän talossa pitämiseen.
Tämä liittyy erityisesti YPJ-arvioinnin kautta tapahtuvaan palkkaukseen ja sen perusteluihin.
Yliopistotason linjaukset näiltä osin ovat jäykät ja epäjohdonmukaiset. Rekrytointiin liittyy
oleellisesti myös tiedekunnan ja laitosten verkkosivujen sisällöt, joissa erityisesti
englanninkielisellä sivuilla havaittiin pientä puutteellisuutta. Ks. kohta 2.2 ja 3.3

2.2 Avainhenkilöt sitoutuvat parhaiLen hyvien työolojen ammatillisen kehittymisen ja työtehtäviin
vaikuttamisen sekä YPJ-arvioinnin kautta tapahtuvalla rahallisella palkitsemisella. Keinot ovat
perinteisiä henkilöstöjohtamisen keinoja ks. myös kohta 2.1 ja 3.3

2.3 Työntekijän ja yksikön tavoitteet yhdenmukaistetaan perehdyttärnisen, työsuunnitelmien ja
kehityskeskustelujen avulla. Työhyvinvointibarometrin mukaan henkilöstö onkin kohtalaisen
hyvin perillä näistä tavoitteista. Ks. kohta 2.5, 2.8, 2.14 ja 3.9

2.4 Johtamisen tärkeys tunnistetaan tiedekunnassa ja sen laadun varmistamiseksi esimiehet ovat
osallistuneet yliopiston järjestämiin johtamiskoulutuksiin. Johtamisen ammattimaisuutta tämän
ei kuitenkaan katsottu taanneen, vaan ongelmana koettiin se, että järjestetty koulutus ei
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välttämättä sisällöltään vastannut niitä tarpeita, joita käytännön työssä kohdattiin. Alaiset
pääsevät arvioimaan esimiesten onnistumista kehityskeskustelun yhteydessä, mutta avoimeksi
jää, kuinka luotettavaa palautetta tätä kautta saadaan. Laitoksilla on varajohtajat ja
oppiaineiden pääedustajat, joiden kautta viestit myös kulkevat.

Isoksi puutteeksi koettiin se, ettei yliopistolla ole yksikköä, jonne olisi koottu asiantuntijoita
esim. konfiikteihin, häirintään ym. liittyen. Samoin työpaikkakiusaamiseen liittyvien tilanteiden
ratkaisuun pitäisi saada koulutusta esim. johtamiskoulutuksessa. Asioihin liittyvää tutkimusta
tehdään kuitenkin esim. humanistisen tiedekunnan laitoksilla, joten osaamista olisi saatavilla.
Ks, kohta 3.2 ja 3.10

2.5 Tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilöstön strategiset tavoitteet konkretisoidaan henkilöstön
työsuunnitelmissa. Niiden avulla opetusta ja tutkimusta ohjataan tiedekunnan strategian
periaatteiden mukaisesti tutkimuksen ja opetuksen vahvuusalueille sekä kehitettäviin
hankkeisiin. Nämä periaatteet on tuotu esiin toiminta- ja taloussuunnitelmassa ja
henkilöstösuunnitelmassa. Tiedekunta on luonut yhteisen työsuunnitelmapohjan ja kattavasti
muuta ohjeistusta. Ohjeistuksen lisäksi esimerkiksi Sovel tavan kielentutkimuksen keskuksessa
työsuunnitelma laaditaan tiiviissä yhteistyössä esimiehen kanssa ja käytäntö on pitkälti sama
myös muilla laitoksilla. Ks. kohta 2.3

2.6 Yliopiston erityisluonne akateemisena työyhteisönä rinnastetaan tiedekunnassa tyypillisiksi
asiantuntijaorganisaation piirteiksi. Tiedeyhteisöön kuuluvat ulkopuolisen rahoituksen
vaatimukset nostettiin esiin. Tiedekunnassa on havaittu ongelmallisuuksia erityisesti jatko-
opiskelijoiden käytännön asioiden hoitamisessa (esimerkiksi puhelinuudistuksen yhteydessä
apurahoitetut tutkijat oli unohdettu).

2.7 Yliopiston henkilöstöohjelmassa mainittuja koulutussuunnitelmia ei ole laadittu tiedekunnassa
eikä laitoksilla. Niitä valmistellaan paraikaa ja ne valmistuvat tämän lukuvuoden aikana. Tällä
hetkellä koulutussuunnittelu pohjautuu kehityskeskusteluissa ja YT-toiminnassa esiin
nousseisiin asioihin.

2.8 Tiedekunnan henkilöstöohjelmassa todetaan, että henkilöstön osaaminen pidetään ajan tasalla
jatkuvalla koulutuksella ja että kehityskeskustelut toimivat koulutustarpeiden
kartoitusvälineenä. Esiin nousseita koulutustarpeita ei kuitenkaan kerätä koordinoidusti laitos-
ja tiedekuntatason yhteenvedoiksi, mikä toisaalta voisi olla avuksi esim, koulutussuunnitelmia
laadittaessa Ks. kohta 2.3

2.9 Tiedekunnan ja laitosten perehdytysmateriaali on varsin kattavaa. Perehdytys hoidetaan
kaksivaiheisesti; Keskitetty, teknisluonteinen perehdytys tapahtuu tiedekunnassa, sisällöllinen ja
tarkempi, laitoksilla. Materiaalia löytyy yliopiston, tiedekunnan ja laitosten verkkosivuilta ja
erillisistä perehdyttämisdokumenteista suhteellisen helposti käytettävässä muodossa.
Vaihtoehtoisten kanavien suuri määrä aiheuttaa pientä kirjavuutta sisältöihin ja myös ongelmia
sisältöjen ylläpidon näkökulmasta.
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HYVIÄ KÄYTÄNTEITÄ OLI USEITA: Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen kohdennettu
Arjen aakkoset -dokumentti oli kattava ja toimiva; Kielten laitos järjestää kaksi kertaa
lukuvuodessa erillisen perehdyttämispäivän uudelle henkilöstölle. Tätä kannattaisi monistaa
muillekin laitoksille ja vaikka koko tiedekunnalle; myös Musiikin laitoksen vuoden kierron
sisältävä suunnittelukalenteri on hyvältä vaikuttava malli, jota voisi kopioida muille.
Perehdyttämisen muistilista on myös hyvä käytänne

2.10 Tiedekunta noudattaa näissä asioissa yliopiston periaatteita, auditoinnin aikana jäi tarkemmin
selvittämättä, mitä tiedekunta näillä periaatteilla tarkoittaa.

2.11 Tiedekunta ja laitokset tiedostavat sisäisen viestinnän merkityksen johdon ja alaisten välillä
sekä alaiselta toiselle. Sisäisen viestinnän toteutusta vastuineen kuvataan laajasti verkkosivuilla
ja laatukäsikirjassa. Samoin viestintään liittyvät asiat ovat mukana uusien työntekijöiden
perehdytysprosessissa. Viimeisimmässä työhyvinvointibarometrissa viestintä arvioidaan
yleisesti ottaen onnistuneeksi, vaikka eroja löytyy eri henkilöstöryhmien ja laitosten tuloksissa.

Sisäinen viestintä tapahtuu kuitenkin useiden eri kanavien kautta, jolloin perehdytyksessä tulee
varmistaa, että tieto kaikista käytettävistä kanavista varmasti tavoittaa uuden työntekijän.
Myöskään ns. hiljaisen tiedon siirto ei tiedekunnassa vielä ole systemaattista, vaikka tiettyjä
avauksia onkin jo tehty.

2.12 Laitoskokoukset ja henkilökuntakokoukset ovat keskiössä yliopiston suunnalta tulevan
informaation välittämisessä henkilökunnalle. Viestinnässä onnistuminen riippuu siis siitä, miten
usein kokouksia pidetään ja niihin osallistutaan sekä niistä tehtyjä muistioita luetaan. Myös
henkilöiden välisellä viestinnällä on merkitystä.

2.13 Myös johdon tekemien päätösten perustelu tapahtuu laitos- ja henkilökuntakokouksissa, joissa
henkilöstöllä on myös mahdollisuus antaa suoraa palautetta päätöksistä. Avoimessa tilanteessa
kaikki eivät välttämättä kuitenkaan kykene palautetta antamaan. Heitä varten voisi olla tarpeen
tarjota vaihtoehtoinen, virallinen väylä palautteen antoon. Laitosjohtajia koskevaa palautetta voi
antaa suoraan dekaanille.

2.14 Kehityskeskustelu nousee tärkeään rooliin niin tiedekunta- kuin laitostason henkilöstö- ja TTS -

suunnitelmissa. Kehityskeskusteluissa toimitaan täsmälleen Jyväskylän yliopiston ohjeiden
mukaan, kuitenkin toimintamallit ovat vasta kehittymässä. Kehityskeskusteluilla pitäisi kerätä
monentyyppistä tietoa laitos- ja tiedekuntatason suunnittelun avuksi, niille ei kuitenkaan ole
tiedekunnan tai laitosten puolelta määritetty yhtenäistä rakennetta. Myöskään yliopiston
henkilöstöpalvelujen luomaa ohjemateriaalia ei käytetä kuin ehkä kursorisesti.

Esimiehillä itsellään on pohja, jonka avulla omien alaisten kanssa käytyjen keskustelujen sisällöt
pidetään yhtenevinä. Tästä syntyy tietty ristiriita kehityskeskusteluiden eri laitos- ja
tiedekuntatason käyttötarkoitusten ja sitä varten kehityskeskusteluilla kerättävän tiedon
käyttökelpoisuudesta, koska kerätyn tiedon luonne vaihtelee esimieskohtaisesti. Myöskään
yksittäisten esimiesten omissa lomakkeissaan mahdollisesti käyttämät hyvät toimintamallit eivät
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tällä tavoin tule laajempaan tietoisuuteen. Toisaalta kehityskeskustelujen yhdenmukaistamista ei
laitoksilla nähty tarpeellisena, vaan yhdenmukaisen mallin koettiin muuttavan liikaa
kehityskeskustelujen luonnetta.

HYVÄ KÄYTÄNNE: Viestintätieteiden laitoksella käytössä oleva tiimikehityskeskustelu on
ohjeiden mukainen ja hyvä väline toimintojen suunnitteluun tarvittavan tiedon keruuseen.
Nykyisin tiimikehityskeskustelut ovat käytössä myös muilla laitoksilla. Ks. kohta 2.3.

2.15 Itsearvioinnissa luottamuksen todetaan näkyvän, kun henkilöstö kokee tulleensa kuulluksi ja
voi vaikuttaa asioihin. Työhyvinvointibarometrin lisäksi tässä onnistumista ei arvioida muulla
tavalla. Barometrin mukaan tässä on onnistuttu kohtalaisesti.

2.16 Itsearvioinnin mukaan tähän vaikuttavat samat asiat kuin yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon
kohdallakin, mutta tärkeä rooli on myös tiedottamisella, vastuuttamisella ja hyvällä asioiden
valmistelulla. Myös henkilöstöllä itsellään on suuri rooli luottamuksen rakentumisessa.
Kysymyksessä on prosessi, joka rakentuu yksittäisten henkilöiden ja johdon välisen
vuorovaikutuksen kautta.

Kehittämiskohteet

1. Tarjolla olevan perehdyttämismateriaalin selkeämpi jäsentäminen voisi tuottaa laadukkaampaa
materiaalia ja samalla helpottaa sisältöjen ylläpitoa. Ks. kohta 2.1 ja 2.9.

2. Tiedekunnan ja laitosten verkkosivujen englanninkielisen sisällön kehittäminen on
kansainvälisen henkilökunnan rekrytoinnin kannalta tärkeää. Nykyisellään sivut tarjoavat

suppean kuvan yksikön toiminnasta. Lisäksi sivuilla on vanhentunutta materiaalia ja
toimimattomia linkkejä, eli ylläpitoprosessissa on vielä kehittämistä. Kohdat 2.1 ja 2.9.

3. Sisäinen viestintä on keskiössä henkilöstöjohtamisen prosesseissa. Sitä tehdään useiden eri
kanavien kautta tiedekunta- ja laitostasolla. Näistä eri kanavista löytyy kuvauksia
perehdytysmateriaaleissa ja yksiköiden verkkosivuilla, mutta niiden vielä tarkempi kuvaaminen
erityisesti perehdytysmateriaaleissa voisi olla tarpeen. Hyvänä esimerkkinä voisi toimia Kielien
laitoksen perehdyttämispäivän materiaalin viestinnän kuvaus. Samoin materiaalien ylläpitoon
tulisi kiinnittää huomiota. Ks. kohta 2.11 ja 2.12.

4. Historian ja etnologian laitos on ulottamassa kehityskeskustelut myös apurahatutkijoihin. Tämä

on yksi keino kehittää ko. henkilöstöryhmän yleisesti heikoksi koettua asemaa osana
henkilöstöä. Ks. kohta 2.14

5. Tiedekunnan esimiesrekrytoinnin avuksi ollaan käynnistämässä systemaattista perehdyttämistä
hallinto- ja johtamistehtäviin, jonka avulla potentiaalisista esimiehistä vähitellen kokeneempien
johtajien tukemana kasvatetaan uusia esimiehiä. Ks. kohta 2.8. ja 2.14.
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6. Yliopistoissa toteutetaan nykyisin opetus- ja tutkimustoimintaa yliopiston kantahenkilökunnan,
sivutoimisten ja osa-aikaisten työntekijöiden, hankkeissa työskentelevien ja apurahoituksella
toimivien henkilöiden kautta. Ulkopuolisella rahoituksella toimivien toimintaedellytyksien
turvaamiseen on kiinnitettävä huomiota, koska vallitsevan yhteiskunnallisen tilanteen vuoksi
näiden henkilöiden merkitys korostuu tulevaisuudessa. Ks. kohta 2.6.

3. HENICRÖsTÖJ0HTAMISEN JA -PROSESSIEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

Kysymykset

3.1 Miten yksikkö arvioi henkilöstönsä saavuttamia tuloksia?

3.2 Miten henkilöstö voi antaa palautetta yksikön johtamisesta?

3.3 Miten yksikkö palkitsee henkilöstöä?
3.4 Miten yksikkö tukee ja edistää henkilöstön kansainvälistymistä ja kansainvälisyyttä?
3.5 Miten yksikön kokonaisosaaminen tunnistetaan?
3.6 Miten yksikkö arvioi työntekijöiden koulutuksen ja kehittämisohjelmien kustannus

hyötysuhdetta?

3.7 Millaiseksi yksikkö arvioi kokonaisosaamisensa kehittymisen viimeisen 3-5 vuoden aikana?
3.8 Miten paljon yksikkö käyttää osaamisen kehittämiseen taloudellisia voimavaroja?
3.9 Miten yksikkö osallistaa henkilöstön kehittämissuunnitelmien, strategioiden tai prosessien

suunnitteluun ja parantamiseen?
3.10 Miten yksikkö edistää työhyvinvointia?
3.11 Miten yksikkö edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa?

Havainnot

3.1 Itsearviointivastauksessaan tiedekunta kuvaa arvioirniprosessin, joka muodostuu arviointi- ja
kehiLyskeskusteluista sekä TLJTKAn Lallennettujen tietojen arvioinnista. Prosessi on kirjattu
myös tiedekunnan aikaisempiin auditointien dokumentteihin ja tutkimuksen arviointiin.
Hallintokeskus ohjeistaa yleiset käytännöt, mutta kuten jo aiemmin on todettu, esim.
kehityskeskusteluilla ei ole yhtenäistä rakennetta. Jos kehityskeskustelulla on henkilöstön
tulosten arvioinnissa näin tärkeä rooli, tämä asettaa henkilöstön tasavertaiselle kohtelulle
melkoisen haasteen. Muun kuin opetus- ja tutkimushenkilöstön arviointimenetelmä jäi
auditoinnin aikana tarkemmin määrittelemättä.

3.2 Dokumentaation perusteella keskeisin kanava, jolla henkilökunta voi antaa palautetta
lähiesimiehistään, on palautteen anto osana kehitys- ja arviointikeskusteluja. Saadaanko tällä
tavalla esiin todellinen tilanne, riippuu paljolti yksikön työskentelyilmapiirin avoimuudesta ja
esimies-alainen suhteesta. Vaikka palautetta saataisiinkin, siitä ei kuitenkaan tehdä
systemaattista yhteenvetoa, eivätkä laitokset ja tiedekunta edellytä sen toimittamista eteenpäin.
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Myös LyöhyvinvoinLiharometrissä kerätään esimiestyöskentelyyn liittyvää palautetta. Tämä
palaute käsitellään laitoksilla ja tiedekunnassa, ja annettujen suositusten toteutumisen seuranta
toteutuu seuraavassa työhyvinvointibarometrissa. Sitä, miten ksittäinen työntekijä lähtee
mahdollisessa ristiriitatilanteessa asiaa purkamaan, ei ole dokumentoitu, vaan kyse on
suullisesta tiedosta, joka ei välttämättä tavoita kaikkia.

3.3 Työehtosopimukset ovat ylin taso, joka ohjaa esim. YPJ:n kautta tapahtuvaa palkanmaksua.
Myös muut yleisperiaatteet tulevat yksikön yläpuolelta, joten palkitsemistavat ja kriteerit näille
ovat ainakin yleistasolla olemassa ja dokumentoituina, Ohjeistuksia toki noudatetaan, mutta
paikoitellen epäselvä ohjeistus pakottaa tekemään tiedekuntatasolla omia tulkintoja.
Auditoinnin perusteella avoimeksi jää se, millä tavalla eri laitokset ja esimiehet soveltavat
ohjeishiksia. Yksikkötason kirjattua ohjeistoa emme läpikäymästämme auditointiaineistosta
löyLäneet ja jos YPJ:tä hyödynnetään esimerkiksi avainhenkilöiden sitouttamisessa yksikköön,
voisi sellaisen laatimista olla syytä pohtia. Ks. kohta 4.4

3.4. Tiedekunta ja laitokset korostavat kansainvälisen toiminnan merkitystä ja tuovat esiin keinoja
sen toteuttamiseen mm. toiminta- ja taloussuunnitelmissaan. Käytännön toimia ovat mm.
matka-avustukset ja pyrkimys tehdä esim. professorirekrytoinnit aina kv. hauilla. Vaikka esim.
matka-avustusten hakeminen tapahtuu yleisellä lomakkeella, eivät laitosten johtajien tekemät
päätökset välttämättä toteudu yhtenäisillä kriteereillä, vaan esim. tulosta tekevät tutkijat ovat
muita paremmassa asemassa matkarahoituksissa. Koska henkilöstön kansainvälistyrriisen on
tarkoitus koskea koko henkilöstöä, tiedekunnalle on luotu yhtenäiset ja kaikkia koskevat
kriteerit tähän toimintaan osallistumiseen.

3.5 Itsearvioinnissa kuvataan tiedekunnan muutosjohtamisen ja tulevaisuuden johtamisen
perustuvan toimivaan vuorovaikutukseen tiedekunnan johdon ja ainelaitosten vähllä.
Johtamisen perustana on riittävän pitkällä ajalta käytettävissä oleva toiminnasta kertova
monipuolinen fakta-aineisto, jota analysoidaan huolellisesti nimenomaan niin, että yksittäiset
tapahtumat tai indikaattorit eivät vaikuta tehtäviin päätöksiin. Tiedekunnalla olisi hyvä olla
tulevaisuuden ja muutoksen johtamisesta selkeä prosessikuvaus.

Tutkimushenkilöstön kokoriaisosaamisen tunnistamisessa tämän todettiin tarkoittavan
TLJTKAa sekä kansallisia että kansainvälisiä tutkimuksen kokonaisarviointeja ja muita
selvityksiä. Laitoksen johdon tehtävä on seurata, että henkilöstöllä on työssään tarvittava
osaaminen ja jos puutteita on, huolehdittava koulutukseen ohjaamisesta. Tässäkin apuna ovat
kehityskeskustelut. Palvelukeskuksessa puolestaan tiimit tuntevat oman osaamisensa ja
osaamistarpeet. Ks. kohdat 1.1 ja 4.1

Ulkopuolinen arviointi epäilemättä kuvaa laitoksen tekemän tutkimuksen tasoa ja TUTKAsta
saatava tieto antaa puolestaan kuvan henkilöstön tekemän työn tasosta. Voidaanko niiden ja
kehityskeskusteluiden avulla muodostaa kattava yhteenveto henkilöstön kokonaisosaamisesta,
jää avoimeksi. Kokonaisosaaminen sisältää toki muitakin elementtejä, kuin tutkimuksen
tulokset ja nämä elementit jäävät tässä piiloon. Kehityskeskustelut kattavat huomattavan paljon
muutakin kuin tutkimustulokset, eikä yksikössä tässä suhteessa nähdä erityistä ongelmaa.

-
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Tiedekunnan palvelukeskuksen tiimit ovat tiiviitä kokonaisuuksia, että niissä voidaan olettaa
kokonaisosaamisen olevan tiedossa. Kokonaisosaamisen tunnistamisen kannalta on hyvä asia,
että yliopiston henkilöstöohjelman edellyttämät koulutussuunnitelmat saadaan käyttöön jo
kuluvana lukuvuonna.

3.6 Harkittaessa koulutusta selvitetään tarkasti, millainen koulutus, mikä hyöty, miten suhtautuu
aiempaan kouluttautumiseen jne. Tasa-arvonäkökulma huomioidaan myös. Kaikille pyritään
löytämään koulutusta, joka kasvattaa osaamista, edistää työhyvinvointia tai pätevöittää lisää.
Tiedekunta kertoo ilsearvioinnissaan, että koulutuksista on laadittava raportti, jonka esimies
tarkastaa ja koulutuksen tulokset on voitava esitellä laajemmin tiedekunnassa. Esimerkiksi
palvelukeskuksen henkilökunnan raportit käydään lävitse tiimipalavereissa.

3.7 Tutkimuksen arvioinnin hyvät tulokset ja menestyminen kansallisissa vertailuissa kertovat, että
kokonaisosaaminen noussut merkittävästi. Myös palvelukeskuksen ja sen sisäisten tiimien
toiminta on kehittynyt. Tiedekunnan vetovoimaisuutta kuvaa myös se, että laitoksille on viime
vuosina kyetty rekrytoimaan runsaasti erittäin pätevää henkilöstöä.

3.8 Tiedekunta ja laitokset eivät seuraa tätä kokonaisuutena, koska eivät näe sitä mielekkäänä.
Menot on toki budjetoitu ja summat liikkuvat kymmenissä tuhansissa. Kaikille pyritään
antamaan mahdollisuus kehittää osaamistaan, mutta mitään määrällistä minimiä ei ole, vaan
tarve määritetään yksilökohtaisesti. Matka-apurahojen kohdalla anomisperiaatteet ovat
yhtenäiset, ovatko nämä päätösperiaatteet selkeästi henkilöstön tiedossa jää varmentumatta.
Yksikössä on meneillään koulutussuunnitelmien laatiminen, joka tukee osaamisen seuraamista.
Ks. kohta 2.7

3.g Itsearvioinnin vastauksessa todetaan: “Tiedekunnan strategisista tavoitteista ja linjanvedoista
keskustellaan laitosten henkilökunnan kanssa dekaanin ehdottamien teemojen pohjalta
dekaaneiden. päälliköiden ja henkilökunnan laitostapaamisissa, jotka dekaani kutsuu koolle
vähintään kerran lukuvuodessa.” Näissä ei kuitenkaan ole mukana koko henkilöstö, vain
laitosjohto sekä muutamia professoreita. He välittävät tiedekunnan suuntaan laitoskokouksissa
saamaansa tietoa ja vastaavasti laitoskokouksissa raportoivat tapaamisen kuulumisia. Dekaanin
tapaamisten sisältö on yhdenmukainen ja niistä tehdään muistiot. Tarpeen mukaan
strategiatyöryhmät, laaturyhmät, yleiset keskustelut ja tiedotukset yms. organisoidaan

laitoskohtaisesti. Ks. kohta 2.3

3.10 Toiminta- ja taloussuunnitelman mukaan työhyvinvointia seurataan kehityskeskusteluissa ja se
huomioidaan työsuunnitelmien teossa. Kehityskeskusteluissa esiin nousseita, työhyvinvointiin
liittyviä asioita ei kuitenkaan systemaattisesti koota yhteen tiedekuntatasoisesti tai muulla
tavalla. Keskeinen seurantaväline on myös työhyvinvointibarometri, jossa arvioidaan varsin
kattavasti toiminnan eri osa-alueet ja jonka mukaan lähes kaikki osa-alueet ovat parantuneet
edellisen, vuoden 2005, kyselyyn verrattuna.
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Työsuunnitelmien tekoon on olemassa ohjeistukset ja niitä noudatetaan hyvinkin samalla
tavalla joka paikassa. Dekaani tarkastaa kaikki työsuunnitelmat ja huomaa heti, jos jollain
laitoksella poiketaan systeemistä, silloin ne laaditaan uudelleen.

3.11 Henkilöstösuunriitelmassa kuvataan yleiset periaatteet mm. toisen työn arvostaminen,
kannustaminen, luottamus ja näiden periaatteiden mukaan myös pyritään toimimaan.
Yksittäisiä tilanteita varten on luotu toimintamalleja, joilla pyritään takaamaan yhdenvertainen
kohtelu.

Auditoinnin perusteella vaikuttaa siltä, että yksittäiset huippututkijat ja huippulaitokset ovat
eriarvoisessa asemassa verrattuna muihin. Tilanteen arvioitiin olevan laajemminkin tiedostettu
ja sen katsottiin kuuluvan osaksi akateemista arkea, koska lähtökohtaisesti tutkijat ja ryhmät
saavat menestyä kilpaillun rahoituksen hankkimisessa ja tätä kautta parantaa
toimintaedellytyksiään. Tämä on ilmiö, joka voi näkyä yksittäisen tiedekunnan kohdalla,
yliopistotasolla ja myös valtakunnallisella tasolla, auditointi ei ole siltä osin riittävä foorumi
asian pohtimiseksi.

‘Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisessä onnistumista arvioidaan
työhyvinvointibarometrissä, mutta siinä keskitytään vain sukupuolten ja ikäryhmien väliseen
yhdenvertaisuuteen, joka sekin toki on tärkeää. Lisäksi humanistisessa tiedekunnassa
turvallisuusasioista ja riskikartoituksista järjestetään yleiset palautepäivät.

Kchi itämiskohteet

Palkitsemis- ja muiden perusteiden läpinäkyvyyttä voisi parantaa dokumentoimalla ne. Ks.
kohdat 1.3 ja 3.3.

2. Henkilöstön osaamisen varmistaminen ja kehittäminen voidaan taata parhaiten pyrkimällä
ottamaan käyttöön tiedekunnan ja laitoksen koulutussuunnitelmat. Ks. kohta 3.5, 3.7 ja 3.8.

3. Henkilöstön yhdenvertaisuuden vuoksi voisi olla tarpeen jonkinlaisen yhtenäisen mallin
rakentaminen kehityskeskusteluiden viitekehykseksi. Jos tässä ei haluta hyödyntää
yliopistotason ohjeistusta, se voisi olla tiedekunnan omaa. Tämä tukisi osaltaan myös sitä, että
kehityskeskusteluissa suunnittelun tueksi kerättävä tieto olisi sisällöltään yhteismitallista.
Vaihtoehtoinen tapa ovat viestintätieteiden laitoksella ja muilla laitoksilla käytetyt
tiimikehityskeskustelut, joiden avulla voidaan kerätä tietoa suunnittelun avuksi ilman
henkilökohtaisiin kehityskeskusteluihin liittyvää riskiä luottamuksen vaarantamisesta. Ks. kohta
3.11

4. Tvöhyvinvoinnin prosessikuvaus on dokumentoitava yksikössä, joko osana omaa johtamistyötä
tai yhteistyössä yliopistohallinnon kanssa, Ks. kohdat 3.10 ja 2.4
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4. TuKIPALvELuT

Kysymykset

4.1 Miten yksikön tukipalvelut palvelevat yksikön ydintoimintaa?
4.2 Miten yliopiston henkilöstöpalvelut tukevat yksikön toimintaa?
4.3 Millaisena yksikkö näkee vliopistotason työnantajapolitiikan toimivuuden?
4.4 Millaiseksi yksikkö kokee yksikön ja yliopistotason vuorovaikutuksen henkilöstöasioissa?
4.5 Miten yksikkö arvioi tukipalvelujaan?

Havainnot

4.1 Tiedekunnan palvelukeskuksen henkilöstötiimi tukee tiedekunnan ja laitosten johtoa
henkilöstöjohtamiseen liittyvissä asioissa. Tässä tehtävässä sen koetaan onnistuneen hyvin. Ks.
kohta 1.1

4,2 Yliopiston henkilöstöpalvelujen rooli on tarjota henkilöstökoulutusta ja neuvoa
ongelmatapauksissa. Keskusteluissa nousi esiin, että henkilöstöpalveluista saatava tuki ei ole
tasalaatuista. Asioiden eteneminen ja palvelu riippuu henkilöstä ja asiasta. Vastuusuhteetkin
koettiin epäselviksi. Ylipäänsä koettiin, että asioiden käsittelyn hitaus henkilöstöpalveluissa
aiheuttaa turhaa viivettä esim. toimien täytössä. Ks. kohta 2.4

4.3 Tiedekunnassa koetaan, että yliopisto ei informoi tulevista työnantajalinjauksista riittävästi ja
niiden toteutus on hitaanlaista. Tällöin yksiköt joutuvat tekemään päätöksiä ilman koko
yliopistotason linjauksia ja ohjeistusta. Tyytyväisyyttä herättivät viimeaikaiset toimenpiteet
kuten laaja tehtävien vakinaistaminen sekä keväällä koko henkilöstölle jaettu bonuspalkkio. Ks.
kohta 1.3 ja 3.3

4.4 Vuorovaikutuksen koetaan kehittyneen parempaan suuntaan. Vuoropuhelun muotoja voisi
kehittää edelleen ja yksikölle on epäselvää mm. se, mikä vaikutus tiedekunnan ja tiedekunta-
neuvoston esityksillä, päätöksillä ja lausunnoilla yliopistotasolla on. Lisäksi epäselvyyttä on
siitä, kuinka päätöksiä valmistellaan hallinnon tasojen välillä ja sisällä. Ks. kohta 3.3

4.5 Dekaanin johtama tiedekunnan johtoryhniä arvioi tiedekunnan palvelukeskuksen toiminnan.
Palvelukeskus hallintopäällikön johdolla tekee myös itsearviointia saadun palautteen pohjalta.
Miten järjestelmällistä ja dokumentoitua tämä itsearviointi samoin kuin johtoryhmän arviointi
on, jää auditoinnissa tarkemmin selvittämättä.

Auditoinnissa ei havaittu mitään systemaattista tapaa, jolla koko henkilöstö voisi osallistua
tukipalvelujen arviointiin tiedekunta-ja yliopistotasolla. Tiedekunta koki kuitenkin auditoinnit
ja niihin liittyvät itsearvioinnit edustuksellisten ryhmien hyviksi refiektoinnin paikoiksi.

14(18)
[Iunrnnistinen tiedekunla auditointiraportti / Mirja Airos 26.10.2011



J’I \.i\SK’ IÄ\ ()IISI(I 26.10.2(111

Sisijiset uliIojiiiiii 2011 l ftiiiijiiisiicieii IiedLk1lllla

Kehi ttämiskohteel

1. Koska yliopistohallinto koettiin hitaana tai muuten toimintaa vaikeuttavana, koettiin tärkeäksi,
että yliopiston yhteisten järjestelmien kehitystyötä jatketaan. Esim. edellisen auditoinnin
kehittämiskohteena esiin nostettu koulutuksen palautejärjestelmän kehittäminen on edelleen
kesken ja odottaa yliopistotason palautejäz-jestelmän kehittämistä. Tämä puolestaan ei käynnisty
ennen kuin yliopistotason yhteistyö pedagogisten johtajien keskeen saadaan käynnistyrnään. Ks.
kohdat 2.13, 3.2 ja 4.5

2. Yliopiston toimittamiin tietojärjestelmiin ei myöskään oltu täysin tyytyväisiä. Erityisesti esiin
nousi se, että samaa data on useissa eri järjestelmissä, mutta ne eivät ole yhteiskäyttöisiä ja tiedot
on poimittava erikseen. Samoin liedekunnassa on koettu, että järjestelmistä annettua palauLetta
ei huomioida tarpeeksi. Tämän takia tietojärjestelmien kehittäminen on edelleen yliopistotasolla
tärkeä tehtävä. Ks. kohta 2.1

5. YHTEENvET0

1-lenkilöstöjohtamisen ja prosessien auditointia pidetään humanistisessa tiedekunnassa tärkeänä, koska
tiedeyhteisö on asiantuntijaorganisaatio, jossa tuloksia ei voi mitata pelkästään laskennallisesti. Dekaanien ja
laitosjohtajien näkökulmasta laatutyön merkitys on korostunut ja dokumentoinnin systematisointi on
helpottaa työskentelyä. Työhyvinvoinnin kannalta on välttämätöntä saada prosessit näkyviksi, sen avulla
löydetään kehittämistarpeita. Organisaatio tarvitsee prosessikuvaukset, joiden varassa toiminta tapahtuu,
vaikka Jyväskylän yliopisto ei toistaiseksi olekaan prosessiorganisaatio. Prosessien kuvaamista on tehty jo
ennen laatuprojektin istuttamista yliopistoon.

Henkilöstöjohtamisen haasteena on osallisuuden ja osallistuvuuden turvaaminen kaikille
henkilöstöryhmille. Työyhteisöissä on nykyisin paljon variaatiota: eri-ikäisyyttä, ulkomaisia työntekijöitä,
erilaisella rahoituksella olevia tutkijoita ja virkaiän mukaan erilaisuuksia. Yliopistouudistuksen mukanaan
tuoma murros on saanut aikaan, ettei pysytä perässä prosesseissa. Vanha laatuohjeistus ei päde enää
nykytilanteessa. Systeemin koetaan kuitenkin olevan selkäytimessä, kunhan muutos vain saadaan
päivitettyä. Tilanne on muuttunut, henkilöstösuunnittelu on erilaisessa asemassa, kun ei ole vakansseja,
vaan kaikki suunnitellaan tehtävien näkökulmasta. Kaikki lähtee perustoiminnasta, tutkijan urapolut yhtenä
osana tätä kehitystä.

Seuraavaksi on esitetty tämän, lyhyen ja tiukalla aikataululla toteutetun, auditoinnin pohjalta havaittuja
keskeisiä hyviä käytänteitä ja kehittämiskohteita. Yleisenä huomiona voidaan todeta, että auditoinnin
tuloksena syntyneiden oivallusten, hyvien käytänteiden ja kehittämiskohteiden, luonteeseen voi vaikuttaa
se, että auditointi toteutettiin rajatun henkilökuntajoukon keskuudessa, erityisesti keskiryhmien ja
nuorempien tutkijoiden mielipiteiden tarkempi kartoittaminen voisi tuoda lisäarvoa tähän työskentelyyn
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Keskeisiä hyviä käytäntöjä

Humanistisessa tiedekunnassa on hyvä rekrytoinnin prosessikuvaus ja selkeä avoimien
työpaikkojen hakuohjeistus, myös verkkosivuilla tämä on otettu huomioon. Näin ollen tiedekuntaan
tulijoiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus on lähtökohtaisesti turvattu.

Tiedekunnassa on kehitetty 3. pisteen urapolku-mallia, kokonaisvaltaista perus- ja jatkotutkinnot
läpäisevää järjestelmää, joka tukee humanistisen koulutuksen työelämärelevanssia. Polun
kolmannessa vaiheessa (maisteriseminaarin aikana) opiskelija hahmottaa selkeästi oman
osaamisensa ja siihen pohjautuvan asiant-untijuuden. Jatko-opintojen aikana tohtorikoulutettava
hahmottaa akateemisen asiantuntijuutensa mahdollisuudet sekä yliopistomaailmassa että sen
ulkopuolella. Tämä malli tukee osaltaan akateemista uraa suunnittelevien opiskelijoiden asettumista
osaksi tiedeyhteisöä ja tätä urapolkumallia voidaan hyödyntää rekrytoinnin prosessikuvauksen
ohella tiedottavana elementtinä myös opiskelijoiden suuntaan.

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksessa tvösuhteen tukena käytettävä Arjen aakkoset —

dokumentti on kattava ja toimiva. Arjen aakkoset —dokumentin tapaiset, yleisimpiä käytännön
asioita kokoavat ohjeet ansaitsevat paikkansa myös muiden laitosten henkilöstöjohtamisen
käytänteissä. Toki jokaisen yksikön ohjeet on varustettava tarkoituksenmukaisilla tietosisällöillä
yksiköiden omaleimaisuutta kunnioittaen.

Kielten laitos järjestää kaksi kertaa lukuvuodessa erillisen perehdyttämispäivän uudelle
henkilöstölle, jossa käydään läpi asioita yhteisesti. Tätä, kuten myös Arjen aakkoset -ohjeistusta
kannattaisi nionistaa muillekin laitoksille ja harkita molempien käytänteiden osalta myös
tiedekuntatasoisia toteutuksia.

Musiikin laitoksella käytössä oleva vuoden kierron sisältävä suunnittelukalenteri on myös hyvältä
vaikuttava malli, jota voisi kopioida muiden yksiköiden tarpeisiin. Viestintätieteiden laitoksella
työsuunnitelmat toteutetaan selkeästi kolmitahoisella tavalla: pedagogisen johtajan vastuulla on
opetuksen kokonaisuuden suunnittelu, oppiaineissa toteutuu oppiainekohtainen suunnittelu ja
kokonaissuunnittelua tehdään laitoksen johtajan kanssa. Tämä on hyvin kuvattu käytäntö ja jos ei
ole vielä kirjattu virallisesti, niin dokumentointi paikallaan.

Oppiaineittain aloitetut tiimikehityskeskustelut 5-7 hengen ryhmissä, joissa on mukana laitosjohtaja
ja varajohtaja ovat myös hyväksi havaittuja ja hyviä kokemuksia saavuttaneita tilaisuuksia.
Toimintamallia on hyvä edelleen jatkaa ja kehittää siten, että se ottaa huomioon myös apurahalla tai
muulla ulkopuolisemmaila rahoituksella yhteisöissä toimivat.

Viestintätieteiden laitoksella on kokeiltu tiedekunnan palveluksesta poistuneiden ja yli
puolivuotisessa työsuhteessa olleiden exit -lähtöhaastatteluita. Exit -keskusteluiden käyttöönotto on
hyvä aloittaa koko tiedekunnassa. Menettely toimii myös hiljaisen tiedon keruumenetelmänä.
Saadaan palautetta henkilöstöjohtamisesta ja samalla voidaan kartoittaa mahdollista tulevaa
yhteistyötä.
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Humanistisen tiedekunnan sekä kielten laitoksen johtajuusmallit on hyvin kuvattu.
Organisaatiorakenne voidaan kuvata ymmärrettävästi rakennekaaviolla, mutta voisi olla järkevä
laatia edellisten kaltaiset, johtamisrakennetta ja päätöksentekoa kuvaavat dokumentit kaikille
vksiköil le

Keskeisiä kehittämiskohteita

Se, miten henkilöstö voi tuoda esiin johtamisessa kokemaansa tyytvmättömyyttä, tulisi
dokumentoida. Prosessi, miten yksittäinen työntekijä voi ristiriitatilanteessa viedä asiaa eteenpäin,
on tärkeää kuvata yksikkölasolla ja tiedekunnassa koetaan, että tähän tarvitaan myös yliopisto-tason
ohjeet. Luottamushenkilö-instituutio on tällä hetkellä olemassa oleva keskeinen toimintamalli.
Johtamispalautteen prosessikuvaus toimisi sekä tiedekunnan sisäisen että yliopistollisen toiminnan
tukena.

Erilaisella rahoituksella töissä olevien aseman ja osallisuuden selkiyttäminen on tarpeen. Nykyisin
toiminta vaihtelee laitoksittain. Tiedekunnassa on olennaista myös jonkinlaisen yhtenäisyyden
rakentaminen kehityskeskusteluiden viitekehykseksi.

Henkilöstön osaamisen varmistaminen ja kehittäminen voidaan suunnitelmallisesti parhaiten taata
pyrkimällä ottamaan käyttöön tiedekunnan ja laitoksen koulutussuunnitelmat. Myös palkitsemisen
perusteiden läpinäkyvyyden parantaminen ja kirjaaminen ovat tärkeitä kehittämistehtäviä, Samoin
taloudellisten resurssien eli matkarahoituksen ja muiden rahoitusten jakoperusteiden avaaminen on
tärkeää työntekijöiden tasa-arvoisuuden ja yhdenarvoisen kohtelun toteutumisen vuoksi.

Tiedekunnan verkkosivujen kehittäminen vaatii panostuksia. Rekrytointiprosessissa kansainvälisyys
ja kansainvälistyminen ovat keskiössä. Verkkosivut ovat yksi tärkeä väylä tiedekunnan osaarnisen
markkinoimiseen esim. mahdollisille huippuosaajille. Englanninkielisten sivujen raportoivaa ilmettä
voisi kehittää myyvempään suuntaan ja kansallisia ja kansainvälisiä arvioita humanistisen
tiedekunnan korkeatasoisuudesta voisi nostaa esiin. Myös henkilöstöprosessien näkökulmasta lienee
tarpeen, että verkkosivujen ylläpidon prosesseja kehitetään edelleen.

Perehdyttämisaineistoa on tarjolla niin yliopiston, tiedekunnan kuin laitoksenkin tasolla. Tämä
aiheuttaa pientä kirjavuutta sisältöihin ja myös ongelmia sisältöjen ylläpidolle. Tarjonnan
paremmalla jäsentämisellä on mahdollista tuottaa laadukkaampaa materiaalia ja samalla helpottaa
sisältöjen ylläpitoa.

Sisäinen viestintä on keskiössä henkilöstölohtamisen prosesseissa. Sitä tehdään useiden eri kanavien
kautta tiedekunta- ja laitostasolla. Näistä eri kanavista löytyy kuvauksia perehdytysmateriaaleissa ja
yksiköiden verkkosivuilla, mutta niiden vielä tarkempi kuvaaminen erityisesti
perehdytysmateriaaleissa voisi olla tarpeen

Tiedekunnassa on myös aloitettu suunnitelmallinen hallinto- ja johtotehtäviin perehdyttäminen
substanssialoilla. Mahdolliset uudet laitosjohtajat saavat tilaisuuden pätevöityä järjestelmän kautta
johtajaksi jo tutkijauran aikana. Tämä voi osaltaan madaltaa kynnystä hakea johtavia tehtäviä.
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Yhtä lailla on tärkeää luoda tiedekunnalle selkeä työhyvinvoinnin prosessikuvaus, jotta kaikille
yhteisössä toimiville muodostuu yhtäläinen käsitys siitä, miten työympäristössä havaittavat fyysiset
ja henkiset työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät hoidetaan. Tiedekunta koki selkeästi, että tämä voi
olla olennainen asia yliopistotasollakin pohdittavaksi.

6. KEHITTÄMIST0IMIEN TOTEUTUMINEN JA SEURAAVA AUDITOINTI

Humanistisessa tiedekunnassa auditoitiin viimeksi tutkinlotavoitteinen peruskoulutus 2611.2009.
Kehittämisraportissa 20.1.2010 kehittämiskohteina hahmottuivat laatukäsikirjan ja muun
laatumateriaalin tarkoituksen selventäminenja systematisointi sekä laatukäsikirjan täydentäminenja
päivittäminen niin, että tiedekunnan ja laitosten väliset keskeiset prosessit, vastuut ja työnjako
kuvataan selvemmin. Lisäksi todettiin tiedekunnan laatukäsikirjan kaipaavan koulutuksen arvojen
sekä sidosryhmien kuvaamista ja määrittelyä. Yleisenä kehittämiskohteena nähtiin koulutukseen
liittyvien palautejäiestelmien kehittäminen.

Miten nämä tavoitteet ovat käytännössä toteutuneet?

Tiedekunta kirjoitti laatukäsikirjan opetuksen osa-alueen kokonaan uusiksi ja pyrki noudattamaan
yliopiston kiijauksia. Arvoista keskustellaan paraikaa ja pedagogisten johtajien foorumissa sovitaan
ensi kuussa, mitä toimia tämän lukuvuoden aikana tehdään tämän osa-alueen kehittämiseksi.
Palautejärjestelmien kehittämisessä tiedekunta odottaa yliopistotason järjestelmän valmistumista,
eikä järjestelmän uudistusta ei ole viety tiedekunnassa aktiivisesti eteenpäin Pedagogisten johtajien
toiminta näkyy laitoksilla, heillä on aina puheenvuoro kokouksissa ja he keräävät kurssipalautetta
yhdessä työntekijöiden kanssa.

Henkilöstöjohtamisen ja -prosessien sisäisen auditoinnin yhteydessä sovittiin, että hallintopäällikkö
Raija Oikari toimittaa varadekaani Raine Koskimaan allekirjoittaman raportin toteutetuista
kehittämistoimista laatupäällikölle 2111.2011 mennessä. Lisäksi varadekaani Raine Koskimaa lupasi
tiedottaa auditoinnin tuloksista Humanistisen tiedekunnan henkilökunnalle erikseen järjestetyssä
tilaisuudessa ja kehittämistoimet aloitetaan tämän tilaisuuden jälkeen.

Auditointiohjelma laaditaan vuosittain. Kuitenkin vuonna 2012 valmistaudutaan ulkoiseen
auditointiin. Tällöin sisäiset auditoinnit saatetaan korvata perusteellisella itsearvioinnilla.
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