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Jyväskylän yliopisto      
HUMANISTINEN TIEDEKUNTA  
Toimintakertomus vuodesta 2014     
 
Hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 28.1.2015 
 
 
 
1. Selvitys olennaisista tapahtumista toimintavuonna 

 
Tutkimus 
 
Toimintavuonna jatkettiin tiedekunnan tutkimustoiminnan kehittämistä sekä osana laitosten 
normaalia toimintaa että kohdentamalla strategista rahoitusta tutkimustoiminnan 
kansainvälistymisen edistämiseen, tutkimusverkostojen luomiseen ja hankkeiden 
suunnitteluun ja täydentävän rahoituksen hankehakemusten laadintaan. Lisäksi 
parannettiin tutkimusedellytyksiä kohdentamalla voimavaroja tutkimusavustajien 
palkkaukseen.  
 
Tiedekunnan laitokset fokusoivat toimintavuonna tutkimusalueitaan, käynnistivät 
tutkimusstrategioidensa päivitystyön ja pohtivat profiloitumistaan.  Esimerkiksi historian ja 
etnologian laitos on mm. luopunut kokonaan merkittävistä tutkimusalueista, kuten antiikin 
filosofian historian tutkimuksesta ja karttatutkimuksesta, ja laitoksen laatima strateginen 
profilointihanke (”Yhteiskunnalliset kriisit ja muutokset – pitkän aikavälin vertailut”) 
ennakoi tulevia strategisia painotuksia. Musiikin laitos, taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen 
laitos sekä viestintätieteiden laitos ovat jäsentäneet tutkimusalueitaan laajemmiksi, 
yhtenäisiksi tutkimusalueiksi. Kielten laitos ja soveltavan kielentutkimuksen keskus taas 
täsmensivät ja vankensivat tutkimusalueitaan yhteisen profilointihankkeen ”Applied 
language studies for the changing society” avulla. Hanke valittiin yhdeksi yliopiston 
viidestä profiloitumishankkeesta, joille haetaan rahoitusta Suomen Akatemiasta. 
 
Laitokset ovat osallistuneet aktiivisesti tutkimusverkostojen luomiseen sekä yliopiston 
sisällä että muiden kotimaisten ja ulkomaisten yliopistojen kanssa. Laitokset ovat olleet 
aktiivisia esimeriksi aivotutkimuslaboratorion suunnittelutyössä, pelitutkimusverkoston 
kehittämisessä, Koulutuksen, työelämän ja integraation tutkimuksen tutkimusympäristön 
kehittämisessä sekä Lapset, nuoret ja kasvamisen ympäristöt (LaNKa) -osaamiskeskittymän 
ja Oppimisvaikeuksien tutkimuksen verkoston toiminnassa Jyväskylän yliopistossa.  
Musiikkikampuksella järjestettiin seminaaripäivä, jossa musiikin laitoksen tutkijat esittelivät 
tutkimusteemojaan ja etsivät musiikkikampuksen henkilökunnan kanssa erilaisista 
opetuksen ja tutkimuksen välisistä yhteistyömahdollisuuksista. Laitokset ovat myös 
edistäneet tutkimusaineistojen käytettävyyttä saattamalla ne jäsentyneeseen muotoon ja 
aloittamalla korpusten rakentamista esimerkiksi valtakunnalliseen CLARIN -tietokantaan. 
 
Tiedekunnan keskeisenä tavoitteena on jo pitkään ollut täydentävän tutkimusrahoituksen 
osuuden kasvattaminen. Tutkijat ovat osallistuneet aktiivisesti rahoitushakuja koskeviin 
tilaisuuksiin ja hakijoille on järjestetty mentorointitilaisuuksia. Vuoden aikana 
tiedekunnassa valmistui 122 rahoitushakemusta. Toimintavuonna tiedekunnassa oli 
käynnissä yli 100 ulkopuolista rahoitusta saanutta hanketta, uusia rahoituspäätöksiä saatiin 
yli 40, mitä voidaan pitää hyvänä saavutuksena.  
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Tiedekunnassa on pyritty laajentamaan rahoitusinstrumenttien valikoimaa. Uusia 
rahoitusavauksia olivat suuret monivuotiset säätiörahoitukset kuten historian ja etnologian 
laitoksen saama rahoitus Jane ja Aatos Erkon säätiöltä ja kielten laitoksen rahoitus Svenska 
litteratursällskapet i Finlandilta sekä taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen saamat 
kansainväliset rahoitukset (Horizon 2020, ERC) ja Tekes -rahoitus RECENART -hankkeelle 
sekä soveltavan kielentutkimuksen keskuksen saama Marie Curie Fellowship -rahoitus. 
Myös musiikin laitos sai Tekes-rahoituksen SmartHand -hankkeelle.  Historian ja etnologian 
laitos sai myös merkittävän lastensuojelun historiaa koskevan tilaustutkimusrahoituksen 
sosiaali- ja terveysministeriöstä. Ensimmäistä kertaa tiedekuntaan saatiin 
akatemiaprofessuuri musiikin professori Petri Toiviainen tultua nimitetyksi. 
 
Tiedekunta on jo vuosia menestynyt erinomaisesti Suomen Akatemian rahoitushauissa, ja 
toimintavuonna uusia päätöksiä saatiin 12. Lisäksi vuoden aikana varmistui jatkorahoitus 
Yhteiskunnan historia -huippuyksikölle kolmivuotiskaudeksi 2015 – 2017. Kolme 
tiedekunnan professoria sai vuonna 2014 professoripoolipaikan. Kokonaisuudessaan 
tiedekunnan tilanne täydentävän tutkimusrahoituksen kerryttämisessä näyttää varsin 
hyvältä, vaikka kansainvälisen rahoituksen määrän kasvattamisessa onkin vielä tehtävää. 

 
Julkaisutoiminta, erityisesti kansainvälisen julkaisutoiminnan kehittäminen on ollut useiden 
laitosten kehittämiskohteena. Erityisesti huomiota on kiinnitetty yhteisjulkaisemiseen. 
Toimintavuoden aikana tutkijat ovat mm. julkaisseet kansainvälisten, arvostettujen 
kustantajien sarjoissa kirjoja ja lehtien teemanumeroita. Toimintavuoden aikana on 
keskusteltu paljon JUFO -luokituksesta ja sen vaikutuksista tiedekunnan julkaisutoiminnan 
tuloksellisuuteen. Tutkijat ovat varautuneet luokittelujärjestelmän aiheuttamiin muutoksiin 
valitsemalla entistä tarkemmin julkaisukanavansa. Näyttää kuitenkin siltä, että JUFO -
luokittelun käyttö rahoitusmallissa heikentää jatkossa tiedekunnan resurssitilannetta.   
 
Kansainvälistyminen edistyi toimintavuonna hyvin. Laitosten henkilökunnan 
kansainvälisten, vähintään 5 työpäivän pituisten vierailujen yhteiskesto oli alustavien 
arvioiden mukaisesti 44 kuukautta ja vastaava kansainvälisten tutkijoiden vierailujen kesto 
33 kk.  Vierailujen aikana edistettiin erityisesti tutkimus- ja julkaisuyhteistyötä. Laitosten 
tutkijat toimivat aktiivisesti mm. kansainvälisten lehtien toimitus- ja refereetehtävissä sekä 
tieteellisissä seuroissa. 
 
Toimintavuonna laitokset järjestivät jälleen aktiivisesti seminaareja ja kongresseja.  Yhteensä 
tapahtumia järjestettiin 13 ja niistä kansainvälisiä oli 9. Tapahtumat onnistuivat hyvin myös 
taloudellisesti. Suurin järjestetyistä tieteellisistä symposiumeista oli kesäkuussa kielten 
laitoksen isännöimä Sociolinguistics Symposium 20 (SS20), johon osallistui yli 800 
osallistujaa 52:sta eri maasta. Kongressille myönnettiin rehtorin kannustepalkinto ja JCB:n 
vuoden merkittävin kongressi -palkinto. 

 
Koulutus  
 
Kulunutta vuotta on leimannut osaltaan laatutyö ja auditointiin on valmistautuminen. 
Tiedekunnassa aloitettiin keväällä 2014 uusien opetussuunnitelmien 2015 – 2017 valmistelu. 
Opintojen etenemisen systemaattinen seuranta laitoksittain ja vuosikursseittain aloitettiin 
tietovarastosta sekä palautejärjestelmistä saatujen tietojen avulla. AHOT -käytänteitä on 
selkiytetty, ja useilla laitoksilla on kiinnitetty erityistä huomiota opiskelijoiden ohjaukseen 
sekä nykyisen opetussuunnitelman puitteissa että suunniteltaessa uutta 
opetussuunnitelmaa. Esimerkiksi musiikin laitos on seurannut eri opintojaksojen laajuuksia 
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suhteessa osaamistavoitteisiin ja kielten laitos on laatinut opinto- ja urapolkukartan. Näiden 
toimien tavoitteena on varmistaa jatkossa opintojen sujuva eteneminen. 

Opiskelijavalintoja kehitettiin mm. kiinnittämällä erityistä huomiota Opintopolku -
järjestelmään vietävien kuvausten houkuttelevuuteen ja kiinnostavuuteen. Uuteen 
valintajärjestelmään valmistauduttiin yksinkertaistamalla valintaperusteita.  Historian ja 
etnologian laitos luopui historian hakukohteista ensimmäisenä Suomessa pääsykokeesta ja 
haastatteli parhaimmilla taustapisteillä opinto-oikeutta hakeneet. Hakijoiden määrä 
historiaan oli ennätyssuuri ja uudistus sai positiivista palautetta ja julkisuutta. 

Kaikkiin tiedekunnassa toimiviin kansainvälisiin maisteriohjelmiin valittiin toimintavuonna 
uusia opiskelijoita. Esimerkiksi musiikin laitoksen maisteriohjelmiin valitut opiskelijat 
edustavat 18:aa eri kansalaisuutta ja kulttuurienvälisen viestinnän ohjelmaan valitut 
opiskelijat tulevat kolmelta eri mantereelta ja 6 eri maasta. Lisäksi usealla laitoksella oli mm. 
North-South-South -ohjelman puitteissa kansainvälistä opiskelija- ja opettajavaihtoa. 

Opiskelijoiden työelämävalmiuksia on tuettu vahvistamalla opintojen työelämäyhteyttä.  
Laitoksilla järjestettävät portfoliokurssit ja alumnien uratarinat sekä erityyppiset 
työelämätilaisuudet ovat tästä hyviä esimerkkejä. Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen 
laitoksella käynnistynyt Kulttuuriympäristön maisteriohjelma täyttää jo edeltä käsin 
maamme hallituksen hyväksymää kulttuuriympäristöstrategiaa, jonka toimeenpano-
ohjelman laatimiseen laitos on osallistunut. 

Musiikin laitoksella toimivan eEducation -kehittämishankkeen Mobile Music Education tuella 
otettiin käyttöön uusia teknologiapohjaisia oppimisalustoja ja työskentelytapoja, jotka 
mahdollistavat uudella tavalla pienryhmissä toimimista ja uusia oppimisen tapoja.  
Opetussuunnitelmatyön yhteydessä useilla laitoksella on lisätty oppiaineiden yhteistä 
opetusta. Tämä ei vielä varsinaisesti yhtenäistä kandidaattikoulutusta, mutta seuraavalla 
opetussuunnitelmakierroksella kahden vuoden kuluttua yhteisessä opetuksessa on tarkoitus 
edetä tähän suuntaan.  Hakukohteiden määrää pyritään vähentämään vuoden 2016 
opiskelijavalinnoissa. 

Tiedekunnan tohtorikoulun johtoryhmänä toimivan Wolmar Schildt -instituutin 
johtoryhmässä keskityttiin vuonna 2014 erityisesti väitöskirjavaatimusten, 
ohjauskäytänteiden ja seurantaryhmän käytänteiden kehittämiseen. Jatko-opinto-oikeuden 
hakuaika järjestettiin vuonna 2014 kahdesti. Hakemuksia jätettiin 73, ja jatko-opinto-oikeus 
myönnettiin 53 hakijalle. Tiedekunta järjesti tohtorikoulutettaville opetusta ja post doc -
päivän jatko-opintojensa loppuvaiheessa oleville. Tilaisuuksissa keskityttiin erityisesti 
tutkijanuralla etenemisen ja rahoituksen haun teemoihin. Lisäksi järjestettiin tiedekunnan 
väitöskirjaohjaajien tapaaminen.  
  
Soveltavan kielentutkimuksen keskus käynnisti tiedekunnan rahoituksella jatko-opintojen 
kehittämishankkeen, jolla tehostetaan ohjauskäytänteitä ja kehitetään mahdollisuuksia 
monimuoto-opiskeluun esim. uudenlaisia viestintäteknologioita hyödyntäen. Pilottivaiheen 
jälkeen oppimisympäristö on tarkoitus saattaa kaikkien tiedekunnan laitosten käyttöön.  
 
 
Yhteiskunnallinen vuorovaikutus 

 
Laitokset osallistuivat aktiivisesti yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen mm. toimimalla 
asiantuntijoina erilaisissa työryhmissä (esimerkiksi Tieteellisten seurain valtuuskunta, 
Suomen Akatemian toimikunnat, JUFO -paneelit, OPH:n OPS -työryhmät, säätiöt ja 
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tieteelliset seurat). Laitokset ovat myös järjestäneet täydennyskoulutusta omilla 
painoaloillaan. Esimerkiksi musiikin laitos järjesti yhdessä Eino Roiha -säätiön kanssa 
musiikkiteknologiakurssin ja musiikkiterapian opetus- ja tutkimusklinikka tuotti 
opiskelijatyönä terapiapalveluja, jotka ovat täydentäneet alueen sosiaali- ja 
terveydenhuollon toimintaa. Kielikampus järjesti kesällä Suomen kulttuurirahaston tuella 
suuren suosion saaneen 9-12 v. lapsille tarkoitetun kielileirin, jossa opiskeltiin saksaa, 
ruotsia, englantia ja venäjää. Kielileiri palkittiin Eurooppalaisella laatuleimalla 
marraskuussa.  
 
Solkin valtakunnallisiin tehtäviin kuuluva Yleiset kielitutkinnot täytti 20 vuotta ja tätä 
juhlistettiin mm. valtakunnallisen tapahtuman ja juhlakirjan avulla.  Kielikoulutuspolitiikan 
painoaluetta vahvistettiin perustamalla alalle Suomen ainoa professuuri. Lisäksi 
toimintavuoden aikana toteutettiin työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama selvityshanke 
”Kielitaidon arvioinnin kehittäminen aikuisten maahanmuuttajien 
kotoutumiskoulutuksessa”, jonka avulla tavoitellaan toiminnan koordinointivastuuta 
Solkille.  
 

2. Arvio tulevasta kehityksestä  

Tiedekunnan tulos on edelleen resursseihin nähden erinomainen, joten kokonaistavoitteena 
on saavutetun tason säilyttäminen ja toiminnan vakaana pitäminen. Samalla panostetaan 
kaikilla osa-alueilla laadun kehittämiseen, tiedekunnan ydintoimintoihin ja niiden 
tukemiseen. Tiedekunta huolehtii jatkossakin huippututkimuksesta, korkealuokkaisesta 
koulutuksesta ja valtakunnallisista erityistehtävistä. Toimintavuoden aikana tiedekuntaan 
on rekrytoitu 5 uutta professoria, 5 yliopistonlehtoria ja -opettajaa ja mm. 4 määräaikaista 
yliopistotutkijaa ja 12 tutkijatohtoria. Dosentin arvoja myönnettiin 14 henkilölle. Näiden 
rekrytointien avulla tiedekunta on pyrkinyt vankentamaan toimintaansa. 
 
Tulevien vuosien toimintaan tulee vaikuttamaan erityisesti koko yliopistolaitosta koskeva 
odotus profiloitumisesta. Tiedekunta jatkaa strategiatyötään ja analysoi omaa toimintaansa 
profiloitumisen vankentamiseksi. Työssä otetaan huomioon Jyväskylän yliopiston strategian 
tarkennus ja toimenpideohjelma ja erityisesti yliopiston linjaukset profilointikohteista, joista 
yksi, soveltava kielentutkimus, sijoittuu tiedekuntaan. Lisäksi meneillään oleva kieliaineiden 
tarjontaa koskeva UNIFIn selvitys ja mahdolliset muut tulevat, tiedekunnan aloihin liittyvät 
selvitykset on strategiatyössä ja henkilöstösuunnitelmissa otettava huomioon.  
Tiedekunnalla on hyvät mahdollisuudet säilyttää edelleen asemansa yhtenä maan 
tuloksekkaimmista ja tehokkaimmista humanistisista tiedekunnista.  Yliopiston 
profiloitumiskohteekseen nimeämän soveltavan kielentutkimuksen alueen kehittäminen 
edellyttää yliopistolta lisäpanostusta. Tiedekunta ei pysty yksin kokonaan toteuttamaan sitä 
nykyisillä voimavaroillaan ja suuntaamalla uudelleen henkilöstöresurssejaan. 
 
Toinen keskeinen tiedekunnan tulevaan kehitykseen vaikuttavista tekijöistä on kiristyvä 
taloustilanne perusrahoituksen ja kilpailun koveneminen täydentävän rahoituksen osalta. 
Perusrahoituksen varmistamisen edellytyksenä on se, että tutkintotavoitteet saavutetaan 
tulevina vuosina. Osa laitoksista pystynee säilyttämään nykyisen perustutkintovolyyminsa, 
osalla tilanne näyttää jossain määrin haastavammalta.  
 
Tohtoritutkintotavoitteeseen pyritään, mutta tason ylläpito voi olla tulevina vuosina 
vaikeaa. Tiedekunta on pyrkinyt viimeisten vuosien aikana pyrkinyt optimoimaan 
tutkijakoulurahoituksen mahdollisimman hyvän määrällisen tuloksen saavuttamiseksi ja 
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rahoittanut aikaisemmin valtaosan tutkijakoulutettavistaan apurahojen avulla. Tiedekunta 
on nyt kuitenkin lisännyt työsuhteisten tutkijakoulutettavien määrää, mikä väistämättä 
tarkoittaa sitä, että rahoitusta on tarjolla harvemmille. Kun samalla on yhä vaikeampi löytää 
jatko-opiskelijoille täydentävää rahoitusta, on selvää, että tiedekunnan tohtoritavoitteen 
saavuttaminen tulee todennäköisesti olemaan entistä vaikeampaa. 
 
Toinen perusrahoitukseen vaikuttava tekijä on rahoitusmallin JUFO-luokituksen 
käyttöönotto, jonka vaikutuksia tiedekunta seuraa tarkasti. Julkaisujen määrä tulee 
todennäköisesti vähenemään lähivuosina, sillä Helan pitkään jatkunut, suurivolyyminen 
Talouselämän vaikuttajat -hanke on käytännössä saatu päätökseen. Tilannetta pyritään 
korjaamaan tehostamalla julkaisutoimintaa kaikilla laitoksilla ja keskittämällä julkaisuja 
erityisesti JUFO-luokituksen tason 2 julkaisuihin. Laitokset ovat tiedostaneet hyvin 
taloustilanteen näkymät ja pyrkivät tasapainottamaan tilannetta toiminnan suunnittelun ja 
tilakustannusten karsimisen avulla. Taloustilanne edellyttää kaikilta laitoksilta myös 
vähintäänkin nykyistä aktiivisuutta täydentävän rahoituksen hankinnassa. 
 
Soveltavan kielentutkimuksen valtakunnallisten tehtävien rahoitus on jäänyt jälkeen 
erityisesti Yleisten kielitutkintojen suorittajamäärien kasvaessa. Vuodeksi 2014 myönnettiin 
pienehkö lisärahoitus tehtävien hoitoon ja käynnistettiin neuvottelut OKM:n ja OPH:n 
kanssa kielitutkintojen rahoituksen vakauttamisesta vuonna 2015.  Lisäksi tavoitteena on 
vakiinnuttaa osaksi valtakunnallisia tehtäviä vastuu maahanmuuttajien 
kotoutumiskoulutuksen lähtötasoarviointimallista. Työ- ja elinkeinoministeriöstä on saatu 
alustava lupaus 2-vuotisesta rahoituksesta, joka myöhemmin muuttuu todennäköisesti 
pysyväksi.  

 
 

3. Arvio merkittävimmistä (toiminta-/talous-) riskeistä   

Humanistisen tiedekunnan yliopistolta saama rahoitus on edelleen niukentunut. Lisäksi 
toimintaan vakautta tuovan perusosan osuus on tiedekunnan rahoituksessa muita 
tiedekuntia pienempi. Tilannetta on korjattu lyhytkestoisella strategisella rahoituksella, 
mikä on ongelmallista, koska se ei mahdollista toiminnan pitkäjänteistä suunnittelua. 
Tiedekunnan toiminnan kehittämisen kannalta olisi erityisen tärkeää sijoittaa voimavaroja 
esimerkiksi post doc -tutkijoiden lyhytaikaisiin tehtäviin, joiden aikana he voisivat 
valmistella hankehakemuksia tai rakentaa tutkimusprojekteja. Pidempiaikaiset, 
neliportaisen tutkijauramallin mukaiset rekrytoinnit muodostavat selkeästi taloudellisen 
riskin tilanteessa, missä strategista rahoitusta on käytettävissä vain yhden vuoden ajan. 
Tiedekunta tiedostaa pyrkimyksen vähentää määräaikaisia työsuhteita, mutta toisaalta pitää 
niitä toimintansa kehittämisen kannalta tärkeinä. 
 
Tiedekunnassa on onnistuttu laajentamaan rahoituspohjaa, mikä on johtanut hyvään 
tulokseen täydentävän rahoituksen saamisessa. Tällöin kuitenkin laitosten toiminta on 
entistä enemmän ulkopuolisen rahoituksen varassa, mihin itsessään sisältyy riskejä. Kun 
joillakin laitoksilla hankerahoituksen määrä on jo yli 40 prosenttia, rahoituksen määrässä 
tapahtuvat suuretkin vuosittaiset vaihtelut voivat horjuttaa laitosten perustoimintaa. Lisäksi 
laitokset ovat yhä riippuvaisempia täydentävästä rahoituksesta myös opetuksen ja 
ohjauksen osalta, ja laitosten tutkimustoiminta ja sen tuloksellisuus on jo nyt suurelta osin 
ulkopuolisten hankkeiden varassa. Oman pulmansa muodostaa sekin, että kokeneiden 
tutkijoiden työpanoksesta yhä suurempi osuus menee rahoitushakemusten laadintaan. 
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Tiedekunnassa tiedostetaan niukkeneva talous suhteessa henkilöstö- ja tilakustannuksiin ja 
pyritään proaktiiviseen ja kustannustietoiseen toiminnan suunnitteluun.  
 
Toinen vuonna 2014 aktualisoitunut talouteen liittyvä riski on tiedekunnan 
palvelukeskuksen haavoittuvuus laitosten taloushallinnon osalta. Henkilövaihdokset ovat 
johtaneet tilanteeseen, jossa laitostasolla ei ole ollut käytössään luotettavaa arviota talouden 
seurannasta. Lisäksi budjetoinnissa on ollut vakavia ongelmia. Ongelmia on yritetty ratkoa 
aktiivisesti, mutta tilanne ei korjaannu vielä tämän lukuvuoden aikana.  
 
Edellä kuvatut rahoitukseen liittyvät riskit heijastuvat väistämättä yksiköiden 
henkilöstövoimavaroihin liittyviin riskeihin. Tiedekunnassa ollaan huolestuneita 
henkilöstön rekrytointiin ja jaksamiseen liittyvistä kysymyksistä. Rahoituksen heilahtelut ja 
työuran epävarmuus ovat vaarassa johtaa siihen, että yksikkö menettää toimintansa 
kannalta keskeisiä henkilöitä. 
 
Kolmas tiedekunnan ja laitosten havaitsemista riskeistä liittyy tiloihin. Tilakustannukset 
kasvavat jatkuvasti ja laitokset pyrkivät mahdollisuuksien mukaan tiivistämään tilojaan ja 
luopumaan niistä. Suurin osa tiedekunnan laitoksista on viimeisten vuosien aikana joutunut 
siirtymään väistötiloihin sisäilmaongelmien vuoksi, muutamat useita kertoja, ja nämä 
pulmat näyttävät jatkuvan tulevinakin vuosina. Muutot ja työyhteisöjen hajoaminen 
kuormittavat henkilöstöä ja haittaavat työskentelyä ja tuloksentekoa selvästi. 
Sisäilmaongelmat ja niistä aiheutuneet tilajärjestelyt vaikuttavat myös tutkijoiden 
työskentelyedellytyksiin. Esimerkiksi tutkimuksen ja opetuksen kannalta keskeisiä 
materiaaleja on jouduttu poistamaan käytöstä. Näiden rakennusten kuntoon liittyvien 
riskien poistamiseen ei tiedekunnalla ole mahdollisuuksia. 
 
 
4. Arvio taloudellisesta asemasta ja saavutetuista tuloksista 

Tiedekunnan taloudellinen asema on suhteellisen vakaa. Budjetointi on lähtenyt siitä 
ajatuksesta, että kaikki laitokset tekevät vähintään nollatuloksen. Yksiköt tiedostavat 
täydentävän rahoituksen keskeisen merkityksen taloudellisen aseman kannalta, ja 
työskentelevät aktiivisesti laajentaakseen rahoitusinstrumenttien valikoimaa.  
 
Kokonaisuudessaan tiedekunnan tutkimustoiminta saavutti hyvin sille asetetut tavoitteet. 
Erityisesti kansainvälistyminen, täydentävän rahoituksen hankinta ja kansainvälinen 
julkaisutoiminta edistyivät oikeaan suuntaan. Tiedekunnassa valmistui 27 tohtorintutkintoa, 
joten määrällinen tavoite jäi lievästi tavoitteen alle. Tulosta on kuitenkin valtakunnallisessa 
vertailussa pidettävä varsin hyvänä. Maisterintutkintotavoite ylitettiin, tutkintoja 
suoritettiin edellisen kerran vuotta 2014 enemmän vuonna 2008. Kandidaatintutkintojen 
tavoite alitettiin lievästi. Muita yksityiskohtaisempia määrällisiä tietoja ei tässä vaiheessa 
vielä ole käytettävissä. Tiedekunnan yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen vahvuus on sen 
laaja-alaisuus. Tiedekunnan asiantuntemus on valtakunnallisesti tunnustettua ja YVV-
toiminta vakiintunutta. Kokonaisuudessaan tiedekunnan tulos suhteessa muihin alalla 
toimiviin yksiköihin on edelleen erinomainen. 

Tiedekunta asetti vuotta 2014 varten laaditussa toiminta- ja taloussuunnitelman 
tarkisteessaan tavoitteet toiminnalleen ja kuvasi niiden edellyttämät toimenpiteet. 
Liitteeseen 1 on koottu tiedekunnan itsearvio niiden toteutumisen asteesta 
toimintakertomusvuonna. 
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LIITE 1. Tiedekunnan itsearvio vuoden 2014 toiminnasta 

 

Tavoitteet ja toimenpiteet vuonna 2014 ei 

toteute

ttu  

käynnis-

tetty 

toteu-

tunut 

Tutkimus    

Tutkimuksen kärkialojen ja tutkimustoiminnan johtamisen 

kehittäminen  

• Tiedekunta (WSI) arvioi tutkimukselliset vahvuudet. Tarvittaessa 

vahvuudet määritellään uudelleen. Vahvuuksille määritellään 

kriteerit, jotka noudattelevat yleisesti hyväksyttyjä arvioinnin 

kriteerejä (esim. julkaisut, tutkimusrahoitus, menestys 

kansallisissa ja kansainvälisissä arvioinneissa sekä 

tutkimusryhmän koostumus). Nousevat alat tunnistetaan 

uusiutumisen varmistamiseksi.  

• Resursseja suunnataan tutkimuksen painoaloille ja tulevaisuuden 

innovatiivisille avauksille. Hankkeiden suunnittelua, 

käynnistämistä ja hankkeisiin osallistumista tuetaan esimerkiksi 

tiedekunnan kannustusrahoituksella ja hallinnollisella tuella.  

• Tiedekunnan tutkimustoimintaa kansainvälistetään edelleen. 

Tiedekunta tunnistaa kaikkein tärkeimmät strategiset 

kumppaninsa sekä etsii ja rakentaa entistä aktiivisemmin uusia 

strategisia kumppanuuksia. Strategisten kumppaneiden kanssa 

vahvistetaan tiedekunnan tutkimus- ja julkaisutoimintaa 

(yhteisjulkaisut, liikkuvuus, yhteiset konferenssit, 

tutkimushankkeet ja rekrytoinnit). Yhteistyön tavoitteet on 

määritelty ja yhteistyö on monialaista ja monimuotoista.  

• Tehostetaan monitieteistä tutkimusta ja tuetaan sitä. Yhteistyön 

tiivistämisellä löydetään uusia monitieteisiä avauksia ja 

saavutetaan myös tieteenalarajoja ylittäviä synergiaetuja 

(esimerkiksi ”Oppimisvaikeuksien tutkimuksen verkosto – 

Network of Learning Disability Research”).  

• Tutkimustoiminnan johtamista vahvistetaan ottamalla käyttöön 

tulevien hankejohtajien mentorointi, kehittämällä 

ohjaajakoulutusta sekä kehittämällä edelleen hankesalkkuja 

tutkimustoiminnan strategisen johtamisen välineenä.  

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

Kansainvälisten julkaisujen määrän lisääminen ja niiden 

julkaiseminen ensisijaisesti vähintään julkaisufoorumin tasolle 2 

sijoitetuissa tieteellisissä lehdissä  

• Tiedekunnan tutkimustulokset julkaistaan parhailla 

vertaisarvioiduilla, kansainvälisillä ja kotimaisilla foorumeilla. 

Julkaisut ovat pääsääntöisesti julkaisufoorumin tason 2 tai tason 1 

julkaisuja, mutta myös muut julkaisuväylät huomioidaan. 

Tiedekunnassa tunnustetaan myös tieteen popularisoinnin 

merkitys.  

• Tutkimus- ja julkaisutoimintaa vahvistetaan yhdessä tiedekunnan 

strategisten kumppaneiden kanssa (yhteisjulkaisut, yhteiset 

konferenssit ja tutkimushankkeet).  

• Suositaan Open Access -periaatteen mukaista julkaisemista ja 

hyödynnetään JYX -julkaisuarkistoa.  

  

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 
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• Henkilökuntaa kannustetaan tieteellistä panosta edellyttäviin 

toimituksellisiin tehtäviin julkaisusarjoissa ja toimituskunnissa.  

• Kansainvälistä julkaisemista ja yhteistyöverkostojen kehittämistä 

tuetaan, mm. tukemalla kielentarkastusta ja julkaisuprosessien 

sujuvuutta.  

  

X 

 

X 

Täydentävän rahoituksen määrä pidetään korkeana ja rahoituksen 

laatuun kiinnitetään erityistä huomiota. Erityisesti kansainvälisen 

tutkimusrahoituksen määrää lisätään.  

• Laaditaan kokonaissuunnitelma (kansainvälisen) rahoituksen 

määrän nostamiseksi. Suunnitelma sisältää mm. työsuunnitelmiin, 

hankesalkkuihin, hankehallinnon tukeen ja 

tutkimusrahoitusasiantuntemukseen liittyvät elementit.  

• Kaikki laitokset lisäävät Suomen Akatemian, Tekesin, EU:n ja 

muuta kilpailtua tutkimusrahoitusta (erityisesti yksityinen sektori, 

EU-rahoitus). Tämä edellyttää tehostettua hakuaktiivisuutta 

jokaiselta yksiköltä. Erityinen huomio suunnataan kansainvälisen 

kilpaillun tutkimusrahoituksen lisäämiseen.  

• Tiedekunta tavoittelee kahta tutkimuksen huippuyksikköä, kahta 

FiDiPro -tutkimusprofessuuria ja kahta akatemiaprofessoria sekä 

ERC -rahoituksen saamista tiedekuntaan.  

• Tiedekunnassa hyödynnetään entistä systemaattisemmin 

säätiöiden ja rahastojen tarjoamaa rahoitusta. 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

Luodaan laadukkaita tutkimusympäristöjä  

• Kehitetään tiedekunnalle yhteisiä tutkimusinfrastruktuureja  

• Varmistetaan laitosten perusinfrastruktuurin, laadukkaiden 

laitteistojen ja ohjelmistojen saatavuus ja toimivuus sekä niiden 

yhteiskäyttö.  

• Infrastruktuurin kehittämisessä jatketaan yhteistyötä yliopiston 

muiden toimijoiden kanssa.  

• Tiedekunnassa haetaan aktiivisesti infrastruktuurirahoitusta.  

• Luodaan tiiviit yhteydet pohjoismaisiin humanistisiin 

tutkimuslaboratorioihin ja käynnistetään tähän liittyvä 

tutkijanvaihto.  

• Huolehditaan tutkimuksen tukihenkilöstön riittävyydestä 

rekrytoimalla JUHLA:aan tukihenkilöstöä.  

• Tutkimusedellytyksiä vahvistetaan edelleen kehittämällä 

tutkimuksen tukea WSC:n puitteissa. Tiedekuntaan rakennetaan 

systemaattinen tutkimusavustajajärjestelmä.  

• Lisätään tutkijavaihtoa sekä lähtevien että tulevien tutkijoiden 

osalta ja kehitetään valmiuksia vierailevien tutkijoiden sujuvaan 

vastaanottamiseen ja tutkijayhteisöön integroimiseen  

• Tiedekunta rekrytoi ulkomaisia tutkijoita ja osallistuu 

kansainvälisiin tutkimusohjelmiin tavoilla, jotka parhaiten 

edistävät tiedekunnan strategisia linjauksia siitä lähtökohdasta 

käsin, että kansainvälisen yhteistyön muodot valitaan toimijoiden 

tavoitteiden mukaan ottaen huomioon toiminnan laatu ja 

relevanssi tiedekunnan ja laitoksen kannalta  

• Kannustetaan laitoksia hyödyntämään kansainvälisiä 

tutkijavaihto-ohjelmia (esim. Fulbright)  

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 
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Strategisten tavoitteiden saavuttamista vahvistetaan rekrytoinneilla 

ja tutkijanuraa kehittämällä.  

• Kehitetään humanistisen alan tutkijakollegio Wolmar Schildt 

Collegium (WSC). WSC:hen kuuluu tiedekunnan tohtorikoulu, post 

doc -paja sekä varttuneiden tutkijoiden tutkimusmahdollisuuksia 

parantava tutkimusjaksojärjestelmä.  

• Tutkimushenkilöstön rekrytointi toteutetaan 

kokonaissuunnittelun osana.  

• Tiedekunta rekrytoi kansainvälisiä huippututkijoita ja osallistuu 

kansainvälisiin tutkimusohjelmiin. Kansainvälinen henkilökunta 

integroidaan entistä paremmin laitosten toimintaan mm. 

panostamalla suomen kielen osaamiseen ja kannustamalla 

kielitaidon kehittämiseen.  

• Kehitetään tiedekuntaan toimiva Visiting Fellow -järjestelmä  

• Työsuunnitelmatyö laajennetaan koskemaan kolmea seuraavaa 

vuotta. Pitkäjänteisellä suunnittelulla pystytään entisestään 

vahvistamaan tutkimustyötä ja julkaisemista.  

• Kehitetään tutkimusjaksojärjestelmää yhteistyössä yliopiston 

Academic Lifen tutkimusjaksojärjestelmän ja säätiöiden 

Professoripoolin kanssa.  

• Väittelynjälkeistä tutkijanuraa edistetään mm. suuntaamalla 

vapautuvia resursseja tutkimuspainotteisiin post doc -tehtäviin 

sekä tarjoamalla lahjakkaimmille tohtoreiksi väitelleille 

lyhytaikaisia rahoituksia tutkimussuunnitelman ja rahoituksen 

hankintaa varten.  

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

Perustutkintokoulutus    

Varmistetaan opintojen sujuva eteneminen ja tuetaan 

valmistumista tavoiteajassa, tavoitteena 55 op lukuvuodessa 

suorittaneiden opiskelijoiden määrän kasvu. 

• tietovaraston, koulutusbarometrin ja palautejärjestelmien 

tuottaman tiedon käyttöä koulutuksen kehittämisessä 

systematisoidaan  

•  opintojen sujumista tarkastellaan tietovaraston tuottamien 

tietojen pohjalta laitoksittain ja selkiytetään mahdollisia 

opintopolkujen pulmakohtia  

• varmistetaan opetuksen aikataulutus siten, että 55 opintopisteen 

suorittaminen lukuvuodessa mahdollistuu  

• kehitetään opintojen ohjauksen käytäntöjä opintojen kaikissa 

vaiheissa tukemaan tutkintojen valmistumista tavoiteajassa  

• sitoutetaan opiskelijat opintoihin etenkin ensimmäisen vuoden 

ohjausta jäntevöittämällä  

• siirtymää kandidaattitutkinnosta maisteritutkinnon 

suorittamiseen sujuvoitetaan  

• osaamistavoitteita hyödynnetään aiemman osaamisen 

tunnistamiseen ja tunnustamiseen (AHOT) liittyvien käytäntöjen 

kehittämisessä.  

• tuetaan monipuolisesti opintojen sujumisen näkökulmasta 

opiskelijoiden hyvinvointia osallistumalla mm. Student Life -

hankkeisiin  

  

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

X 
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X 

Varmistetaan parhaiden ja motivoituneiden perusopiskelijoiden    
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rekrytointi. 

• tiedekunta ja laitokset selkeyttävät hakuväyliä ja -kohteiden 

profiileja  

• tiedekunta kehittää rekrytointiin liittyvää viestintää ja 

markkinointia osana yliopiston yhteistä rekrytointimarkkinointia 

sekä itsenäisesti toimien kehittäen tiedekunnan hakusivustoa  

• erityisesti turvataan opiskelijoiden rekrytointi erillisten väylien 

kautta kandidaatin tutkintotavoitteiden saavuttamiseksi  

• valintaperusteet arvioidaan siirryttäessä KSHJ-järjestelmään ja 

mahdollisuuksien mukaan valintakokeisiin sisällytetään entistä 

enemmän soveltuvuutta mittaavia ja motivaatiota ennustavia 

osioita (esimerkiksi haastattelut)  

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

Kasvatetaan kansainvälisten perustutkinto-opiskelijoiden määrää, 

kasvatetaan vaihto-opiskelijoiden määrää molempiin suuntiin sekä 

tehostetaan kotikansainvälistymistä. 

• tiedekunta on mukana aktiivisena toimijana yliopistotason 

kansainvälisten koulutusten markkinointi- ja valintayhteistyössä. 

• englanninkielistä maisterikoulutusta kehitetään strategisten 

tavoitteiden mukaisesti.  

• tiedekunta kehittää kansainvälisille opiskelijoille suunnattua 

koulutustarjontaansa.  

• kehitetään kansainvälistymisen suunnitelmallisuutta sekä 

vakiinnutetaan kansainvälistyminen osaksi opintojen ohjausta 

(HOPS-ohjaus).  

• opiskelijavaihtoa lisätään erityisesti kehittämällä 

koulutusyhteistyötä strategisten kumppanuuksien kanssa.  

• kehitetään kotikansainvälistymisen erilaisia keinoja.  

 

  

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

Vahvistetaan opiskelijoiden työelämävalmiuksia sekä tuetaan 

työllistymistä koulutustasoa vastaaviin tehtäviin laadukkaalla 

koulutuksella ja tehokkaalla henkilökohtaisella ohjauksella (Hops).  

• opiskelijoita ohjataan työllistymistavoitteiden kannalta 

mielekkään tutkintokokonaisuuden suunnitteluun, jossa 

huomioidaan kansainvälistyminen sekä työelämävalmiuksien 

kehittäminen.  

• tuodaan selkeästi esiin jo nykyisellään koulutuksen myötä 

kehittyvät työelämätaidot.  

• tutkimus- ja muita työelämävalmiuksia kehittävää koulutusta 

järjestetään kaikilla tutkintojen tasoilla sekä integroimalla 

oppiaineiden substanssikursseihin että erillisillä opintojaksoilla 

(esim. yrittäjyyskoulutus).  

• työssäoppiminen kytketään osaksi opintojen kokonaisuutta.  

• työharjoittelun käytäntöjä yhtenäistetään yliopiston yhteisten 

linjausten mukaisesti.  
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X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

Vankennetaan tiedekunnan asemaa maan merkittävimpänä 

aineenopettajakoulutusyksikkönä. 

• tiedekunta ottaa aiempaa suuremman vastuun omasta 

aineenopettajakoulutuksestaan.  

• aineenopettajille pyritään takaamaan työllistymistä edistävät 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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toisen opetettavan aineen opinnot sivuaineena.  

• kehitetään aineenopettajakoulutuksen opetussuunnitelmia 

yhteistyössä OKL:n ja Normaalikoulun kanssa siten, että 

opetusaineiden substanssin sisällöllinen merkitys tutkinnossa 

vahvistuu ja opiskelijan valmistuminen tavoiteajassa ja 55 

opintopisteen suorittaminen lukuvuodessa on mahdollista.  

 

 

 

X 

 

Tarkastellaan mahdollisuudet yhtenäistää kandidaattikoulutusta.  

 

 X  

Vahvistetaan täydennyskoulutusta 

• opetussuunnitelman mukainen perustutkinto- ja 

jatkotutkintokoulutus toimivat myös täydennyskoulutuksena.  

• vahvistetaan täydennyskoulutusta kursseilla, jaksoilla ja 

kokonaisuuksilla, jotka vastaavat yhteiskunnan ja työelämän 

ajankohtaisiin tarpeisiin.  

• tiedekunta kehittää edelleen laitosten yhteistyönä monitieteisen, 

työelämän ja yhteiskunnan monikulttuurisuuteen keskittyvää 

opintokokonaisuutta, jota hyödynnetään myös osana 

täydennyskoulutustarjontaa (Kulttuurisesti moninainen 

yhteiskunta -opintokokonaisuus).  

 

   

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

Jatkokoulutus    

Rekrytoidaan lahjakkaita ja motivoituneita jatko-opiskelijoita ennen 

muuta tiedekunnan ja sen laitosten tutkimuksen painoalueille. 

• Valinnassa otetaan huomioon yliopiston ja tiedekunnan 

strategiassa mainitut painoalat.  

• Valintakäytänteitä yhtenäistetään ja valintavaiheeseen 

sisällytetään motivaatiota kartoittava keskustelu oman 

(haettavan) oppiaineen professorin kanssa.  

• Ulkomaalaisia jatko-opiskelijoita rekrytoidaan erityisesti 

maisterikoulutusta ja tutkimusyhteistyötä hyödyntäen.  

 

  

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

Taataan jatko-opiskelijoille korkeatasoinen ohjaus sekä metodisesti 

vankka ja työelämään valmentava tohtorikoulutus 

• Jatkokoulutusta toteutetaan yliopiston tutkijakoulun linjausten ja 

tiedekunnan omien tavoitteiden mukaisesti. Jatkokoulutusta 

kehitetään Wolmar Schildt -instituutin johdolla yhteistyössä 

laitosten ja yliopiston eri toimijoiden kanssa.  

• Jatko-opintojen ohjauksen työnjakoa selkeytetään. Wolmar 

Schildt -instituutti kehittää omalta osaltaan laadukasta jatko-

opintojen ohjausta.  

 

   

 

 

X 

 

 

 

X 

Tiedekunta tukee jatko-opiskelijan valmistumista tavoiteajassa.  

• Väitöskirjaohjaukseen kiinnitetään erityistä huomiota, mm. 

systemaattisen ohjaajakoulutuksen ja jatko-opintosuunnitelman 

jatkuvan päivittämisen ja seurannan keinoin.  

• Tuetaan sekä täysipäiväistä jatko-opiskelua että yliopiston 

ulkopuolella työssä olevien tohtorikoulutettavien mahdollisuuksia 

suorittaa jatko-opintoja.  

 

   

 

X 

 

 

X 
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Tiedekunta tukee tohtoroituneiden työllistymistä sekä tutkijanuralle 

yliopiston sisällä että yliopiston ulkopuoliseen työelämään.  

• Ura- ja työllistymissuunnitelmat otetaan osaksi 

ohjauskeskusteluja ja henkilökohtaisen jatko-opintosuunnitelman 

laatimista. 

• Tiedekunta tukee jatko-opiskelijoiden urasuunnittelua 

järjestämällä urasuunnitteluun liittyviä jatko-opintokursseja. 

Työelämäorientoitunutta jatkokoulutustarjontaa kehitetään myös 

yhteistyössä mm. yliopiston tutkijakoulun kanssa.  

 

   

X 

 

 

 

X 

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus    

Tiedekunta ja laitokset huolehtivat tarjoamansa koulutuksen 

työelämärelevanssista, seuraavat valmistuneiden sijoittumista 

työmarkkinoille. Tiedekunta osallistuu täydennyskoulutukseen. 

• Opintojen työelämärelevanssista ja koulutuksen vaikuttavuudesta 

huolehditaan vahvistamalla opintojen ohjauksen (HOPS) 

työelämäorientaatiota, tuomalla aiempaa selkeämmin esiin jo 

nykyisellään koulutuksen myötä kehittyvät työelämätaidot, 

vankentamalla opiskelijoiden työssä oppimista ja lisäämällä 

työelämään kohdistuvia opinnäytetöitä ja projektiopintoja.  

• Työelämävalmiuksien opetusta lisätään sekä integroimalla niitä 

oppiaineiden substanssikursseihin että erillisillä opintojaksoilla 

(esim. yrittäjyyskoulutus).  

• Henkilökuntaa tuetaan työelämäyhteyksien luomisessa ja 

vahvistamisessa  

• Tiedekunta osallistuu täydennyskoulutuksen järjestämiseen 

kehittämällä osaamisalueisiinsa liittyviä koulutuskokonaisuuksia, 

jotka vastaavat yhteiskunnan ja työelämän ajankohtaisiin 

tarpeisiin (esim. Kulttuurisesti moninainen yhteiskunta -

opintokokonaisuus). Opetussuunnitelman mukainen perus- ja 

jatkokoulutus toimivat myös täydennyskoulutuksena.  
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X 

 

 

 

X 

Tiedekunta parantaa tunnettuuttaan asiantuntijuuden yksikkönä 

sekä yhteiskunnallisena vaikuttajana. Henkilökunta osallistuu 

aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon.  

• Perustetaan HTK:n oma asiantuntijapankki.  

• Tiedeviestintää, muuta näkyvyyttä sekä tiedekunnan kuvaa 

kehitetään edelleen jo perustetun työryhmän koordinoimana. 

Pyritään vaikuttamaan yliopiston viestintäpolitiikkaan.  

• Humanistisen tiedekunnan näkyvyyttä ja tunnettuutta 

parannetaan osallistumalla erilaisiin yleisötilaisuuksiin (esim. 

koulutusmessut).  

• Henkilökuntaa kannustetaan osallistumaan 

asiantuntijakeskusteluun ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon 

esim. erilaisissa organisaatioissa (komiteat, toimikunnat, 

yhteistyöelimet). Osallistuminen merkitään Tutkaan ja se 

huomioidaan myös mm. kehityskeskusteluissa.  

• Tiedekunta osallistuu aktiivisesti yliopiston YVV -mittariston 

kehittämiseen mm. YVV -barometrin ja YVV -toiminnan 

itsearvioinnin kautta sekä pyrkii löytämään keinoja yksiköiden 
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palkitsemiseen ansaintalogiikan puitteissa.  

 

Tiedekunnassa julkaistaan humanistisen alan tutkimuksesta myös 

suomeksi ja suurelle yleisölle.  

• Tieteen popularisointiin kannustetaan, samoin Open Access –

julkaisemiseen sekä JYX -julkaisuarkiston hyödyntämiseen.  

 

   

 

 

X 

Tiedekunta kehittää yhteiskunta-, työelämä- ja kulttuurisuhteitaan 

sekä tutkimuksen että koulutuksen alalla aiempaa 

systemaattisemmin. Tiedekunta verkottuu vahvasti alueellisten, 

valtakunnallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. 

 

   

 

X 

Tiedekunta ja laitokset kehittävät alumnitoimintaansa.  

• Tiedekunnan alumnisuhteita vahvistetaan ja hyödynnetään 

entistä paremmin laitosten alumnivastaavien yhteistyötä 

kehittämällä.  

• Tietoja alumnien työllistymisestä käytetään opetuksen 

työelämäorientaation kehittämisessä esimerkiksi uratarinoiden, 

alumnipuheenvuorojen sekä työssäoppimis- ja 

projektityöyhteistyön muodossa sekä uusien opiskelijoiden 

rekrytoinnin tukena.  

• Tiedekunnassa ja laitoksilla järjestetään myös tilaisuuksia 

alumneille verkostojen ja yhteistyön vahvistamiseksi.  
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Innovaatiotoiminnan ja yrittäjyyden edistäminen  

• Humanistinen tiedekunta koordinoi Yrittäjäksi yliopistosta -

hanketta, joka edistää Jyväskylän yliopistossa ihmistieteiden 

aloilta valmistuvien tohtoreiden yrittäjyysosaamista.  
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