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TAVOITETILA 2020

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta on vahva ihmistieteisiin keskittyvä toimija, jolla on

keskeinen rooli inhimillisen toiminnan ja yhteiskunnallisten rakenteiden ymmärtämisessä ja ke-

hittämisessä.

Uuden tiedekunnan toimintatavat ovat yhtenäistyneet ja vakiintuneet ja laitokset työskentelevät

yhteisten tavoitteiden suuntaisesti. Kaikilla toiminnan osa-alueilla panostetaan toiminnan arvioin-

tiin, laadun kehittämiseen ja tiedekunnan ydintoimintojen tukemiseen. Tiedekunnan henkilöstö

viihtyy työssään ja on sitoutunut työnsä kehittämiseen ja työyhteisöönsä.

Tiedekunta on omaleimainen, vahvasti profiloitunut yksikkö, jossa tehdään monitieteistä, kan-

sainvälisesti arvostettua ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tutkimusta. Tiedekunta tunnetaan kan-

sallisesti ja kansainvälisesti arvostettuna yhteistyökumppanina. Tiedekunnassa on suunnittelu-

kauden lopussa 1-2 huippuyksikköä.

Tiedekunnan tarjoama jatkokoulutus on laadukasta ja hyvin organisoitua ja mahdollistaa laaduk-

kaan tohtorintutkinnon suorittamisen yliopiston asettamassa tavoiteajassa eli neljässä vuodessa.

Tiedekunta saavuttaa määrälliset tohtorintutkintotavoitteensa.

Tiedekunta tunnetaan nykyaikaisena ja suosittuna opiskelupaikkana, jonka koulutus on työelä-

män, yhteiskunnan ja kansainvälistymisen kannalta relevanttia ja antaa monipuolisen yleissivis-

tyksen. Tiedekunnan tarjoama perustutkintokoulutus on laadukasta ja opintopolut joustavia.

Opiskelijat ovat sitoutuneita opintoihinsa ja saavat riittävästi tukea opintoihinsa. Tiedekunta on

löytänyt sopivan koulutusvolyymin alan tutkintotavoitteisiin nähden. Tiedekunta on edelleen val-

takunnallisesti merkittävä aineenopettajien kouluttaja.

Tiedekunnan laitokset ja tutkijat ovat näkyvä ja haluttu yhteistyökumppani, jonka asiantuntijuutta

arvostetaan ja hyödynnetään yhteiskunnallisten kysymysten ratkaisussa ja kehittämishankkeissa

alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.



TUTKIMUKSEN ASEMA KANSALLISESSA JA
KANSAINVÄLISESSÄ TIEDEYHTEISÖSSÄ

2.1 Johtopäätökset tiedekunnan tutkimuksen tilasta

Kuvataan tiiviisti keskeiset tulokset ja merkittävät saavutukset tutkimuksen vahvistumiseksi 2017 erityi-
sesti seuraavista näkökulmista: Tutkimuksen organisointi ja tutkimusryhmien toiminta, ulkopuolinen tut-
kimusrahoitus, tohtorikoulutus, tutkimusinfrastruktuurit sekä tutkimusjulkaisut.

Tutkimuksen tila

Tiedekunnan kehittämistoimenpiteet tavoitetilan saavuttamiseksi ovat edenneet suunnitellussa

aikataulussa, osittain jopa edellä aikataulua. Uusi tiedekunta on alkanut vahvasti rakentaa omaa

entistä monialaisempaa profiiliaan sekä tutkimuksessa että koulutuksessa. Ensimmäisen uuden

tiedekunnan toimintavuoden aikana on jo syntynyt uusia tieteenalat ja laitosrajat ylittäviä tutki-

musryhmiä ja verkostoja, esimerkiksi profilointihanke “Crises Redefined” ja yli 40 tutkijan moni-

tieteinen sukupuolentutkimuksen verkosto.

Soveltavan kielentutkimuksen profilointihanke ReCLaS on vuoden 2017 aikana vankentanut ase-

maansa ja näkyvyyttään alan merkittävänä tutkimuskeskittymänä sekä kansallisesti että kansain-

välisesti. Tiedekunta asetti tavoitteekseen 1-2 huippututkimusyksikköä vuoteen 2020 mennessä

ja tämä tavoite on jo saavutettu, sillä tiedekunta sai vuonna 2017 myönteiset rahoituspäätökset

kahden uuden huippututkimusyksikön perustamiseen.

Humanistis-yhteiskunnallisessa tiedekunnan tutkimustoiminnan tasosta ja arvostuksesta ovat

osoituksena myös akatemiaprofessuurit filosofian (Sara Heinämaa) ja musiikin (Petri Toiviainen)

aloilla. Tiedekunnassa on myös FiDiPro professuuri (Niilo Kauppi) ja ERC-rahoituksella toimivia

tutkijoita (Tuuli Lähdesmäki ja Jari Kaukua). Vuonna 2017 saatiin rahoituspäätös kahdesta huip-

pututkimusyksiköstä (”Ikääntyminen ja hoiva”, Teppo Kröger ja Sakari Taipale) ja ”Pelikulttuurien

tutkimus”, Raine Koskimaa). Tiedekunnan tutkimuksen tasosta kertoo huippututkimusyksiköiden

saamisen lisäksi myös menestys profilointihankehauissa ja muissa tutkimusrahoitushauissa. Tie-

dekunnan henkilökunnan asiantuntemuksen arvostuksesta kertovat lukuisat luottamustehtävät

eri alojen kansainvälisissä tutkimusjärjestöissä, verkostoissa ja julkaisusarjoissa.

Tiedekunnan humanistiset tieteet sijoittuivat vuonna 2017 Times Higher Education – World Uni-

versity Rankingin Arts & Humanities –tieteenalalistalla sijoille 201-250 kaikkiaan 400 yliopistosta.



Suomesta listaukseen nousi seitsemän yliopistoa, joista tiedekuntamme sijoitus oli kolmas Hel-

singin ja Aalto yliopistojen jälkeen. Myös tiedekunnan yhteiskuntatieteelliset alat sijoittuivat THE-

arvioinnissa omalla listallaan sijoille 201-250. Arviointiperusteina olivat opetus, tutkimus, viittauk-

set julkaisuihin, ulkoinen rahoitus ja kansainvälisyys. Yhteiskuntatieteelliset alat menestyivät erin-

omaisesti myös julkaisu- ja sitaatiotietoihin perustuvassa NTU-arvioinnissa, jossa tiedekun-

tamme sijoittui sijalle 297. Arviointiperusteina olivat tutkimuksen volyymi, vaikuttavuus ja laatu.

Tutkimusryhmien toiminta ja infrastruktuurit

Laitokset ovat tunnistaneet omat tutkimukselliset vahvuutensa, täsmentäneet profiiliaan ja mää-

ritelleet tutkimuksensa painoalat suhteessa yliopiston strategiaan. Erityisesti uudet yhdistyneet

laitokset ovat löytäneet uudenlaisia yhteisiä tutkimusalueita ja -teemoja. Myös laitosrajat ylittäviä

tutkimushankkeita ja -verkostoja on syntynyt. Laitoksen tutkimustoiminta on organisoitu paino-

alojen mukaisesti ja yhä suurempi osa tiedekunnan tutkimuksesta tehdään laajoissa, usein mo-

nitieteisissä tutkimusryhmissä. Tutkimusinfrastruktuurin osalta vuonna 2017 otettiin koko tiede-

kunnassa käyttöön systemaattinen infrastruktuurien tarkastelu- ja päivittämissykli, joka yhdistet-

tiin vuosittaiseen budjetointiin.

Tutkimuksen kansainvälisyys

Tutkimuksen kansainvälisyyden vankentaminen on yksi tiedekunnan kehittämiskohteista, mutta

toisaalta se on luonnollinen osa tutkimustoimintaa ja valtaosalla tiedekunnassa käynnissä ole-

vista hankkeista on kansainvälisiä kumppaneita ja verkostoja.  Kansainvälistymistä on vuonna

2017 edistetty sekä rekrytointien että verkostoitumisen edistämisen avulla. Opetus- ja tutkimus-

henkilöstön rekrytoinnit ovat yliopiston linjausten mukaisesti pääsääntöisesti kansainvälisiä. Hen-

kilöstön vähintään viiden työpäivän ulkomaan vierailujen määrä on pysynyt lähes samana viimei-

set vuodet, mutta toisaalta niiden yhteiskesto kuukausina on jonkin verran lyhentynyt. Toisaalta

on huomattava, että yhteydenpito kansainvälisten kumppaneiden kanssa ei nykyisin välttämättä

edellytä vierailuja. Tutkan tietojen mukaan ulkomaisten vierailijoiden määrä on vähentynyt ja vie-

railujen kesto on lyhentynyt viime vuosina selvästi. Toisaalta samaan aikaan järjestettyjen kan-

sainvälisten konferenssien järjestäminen, tutkimusverkostoihin osallistuminen ja kansainvälinen

julkaisuyhteistyö on lisääntynyt, joten tilasto ei anna kokonaiskuvaa tiedekunnan tutkimustoimin-

nan kansainvälisyydestä. Lisäksi tiedekunnan laitokset ovat aktiivisesti järjestäneet kansainvä-

listymistä tukevia konferensseja ja seminaareja, ks. esimerkkejä luvusta 4.1.



Esimerkkejä tutkimuksen kansainvälistymisen edistymisestä vuonna 2017

Historian ja etnologian laitoksella (HELA) yhteistyötä kehitettiin kansainvälisessä MeMiBas:

Media and Migration in the Baltic Sea Region –tutkimusprojektissa Hampurin ja Lundin yliopisto-

jen kanssa. Lisäksi vakiintuneita yhteistyökumppaneita ovat lukuisat eurooppalaiset ja venäläiset

yliopistot, joiden kanssa yhteistyö on vahvistunut entisestään viime vuonna. Laitoksella on myös

meneillään useita kansainvälisiä julkaisuhankkeita yhteistyössä eri yliopistojen kanssa, mm. Pa-

ris Lodron University (Salzburg), German Historical Instutute (Washington DC). Professori Mark

Kuhlberg (Laurentian University, Canada) teki kevätlukukaudella laitokselle 2,5 kk mittaisen tut-

kimusvierailun.

Kieli- ja viestintätieteiden laitoksella (KIVI) keskeinen rooli tutkimuksen vahvistamisessa on

ollut ReCLas-profilointihankkeella Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa, jota toteutetaan aktiivisesti

yhteistyössä Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen kanssa. Vuonna 2017 on lähdetty toteut-

tamaan kansainvälisen advisory boardin kanssa sovittuja toimenpiteitä tutkimusalueen kehittä-

miseksi. Kansainvälistä yhteistyötä vankennettiin järjestämällä konferensseja ja tuomalla laitok-

seen 1-2 alan johtavaa kansainvälistä tutkijaa vuosittain. ReCLaS rekrytoi kaksi kansainvälistä

apulaisprofessoria ja professori Srikant Sarangin osa-aikaiseksi professoriksi vuosiksi 2018–

2019.

Musiikin, taiteen ja kulttuurintutkimuksen laitos (MUTKU) järjesti vuonna 2017 useita konfe-

rensseja, työpajoja ja kansainvälisiä vierailuja kahden ERC-hankkeen (EUROHERIT ja BABE)

edistyessä. Kansainvälisiä kontakteja muiden hankkeiden kautta on mm. Amsterdamin ja Torinon

yliopistoon sekä Euroopan parlamenttiin, Euroopan komissioon ja eurooppalaisiin kulttuuriperin-

töorganisaatioihin. Laitoksen hankkeet tekevät myös yhteistyötä, mm. EUROHERIT, Arts of Be-

longing ja Intersecting Mobilities -hankkeiden yhteistyö kohdistui Lundin ja Tarton yliopistoihin.

Myös STEAM-tutkimus lisäsi kansainvälistä yhteistyötä mm. seuraavien yliopistojen kanssa:

Cambridge, Harvard, Inha University (Korea), Massachusetts Institute of Technology (MIT, USA)

ja California State University (Fresno, USA).

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen (SOLKI) nykykumppanuuksia vahvistettiin henkilö-

kunnan tekemillä vierailuilla mm. Oxfordin  ja Astonin yliopistoon, joista jälkimmäisessä profes-

sori Nikula-Jäntti mentoroi Centre for Language Research in Aston (CLaRA) -keskuksen toimin-

nan käynnistämistä. Lisäksi matkoilla pohjustettiin yhteistyötä Britannian Content and Language

Integrated Learning (CLIL) ja kaksikielisen opetuksen tutkimusyhteisöön. Keskus jatkoi peliym-

päristön kehittämistä kielen ja luetun ymmärtämisen alueille GraphoWORLD-toiminnan avulla.



Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella (YFI) kansainvälistymisen painopisteet vastaavat

tutkimuksen painopistealueita tavalla, joka antaa tilaa myös uusille avauksille sekä nouseville ja

vahvistuville aloille. Uudet avaukset kytkeytyvät ensi sijassa uusiin mittaviin hankkeisiin: muun

muassa Suomen Akatemian Ikääntymisen ja hoivan huippuyksikkö (Kröger), fenomenologian

alaan liittyvä akatemiaprofessuuri (Heinämaa), kriiseihin liittyvä profilointiala (Ojakangas), islami-

laisen filosofian historiaan liittyvä ERC-consolidator (Kaukua) -hanke sekä Euroopan poliittisen

yhteisön FiDiPro hanke (Kauppi).

Täydentävä tutkimusrahoitus

Rahoitusmallin mukaisen ulkoisen rahoituksen osuus on tiedekunnassa noin 20 %, ja se on säi-

lynyt tasaisena viime vuodet. Tutkijat ovat jo pitkään menestyneet erittäin hyvin erityisesti Suo-

men Akatemian rahoituksen hankinnassa. Vuonna 2017 tiedekunnassa oli käynnissä 65 Akate-

mian rahoittamaa hanketta.

Rahoitusmallin mukainen ulkoinen rahoitus ei kuitenkaan anna kokonaiskuvaa täydentävän ra-

hoituksen merkityksestä tiedekunnan tutkimustoiminnassa, sillä esimerkiksi vuonna 2016 OKM:n

rahoitusmallin ulkopuolelle jäi 4 miljoonaa euroa tiedekunnan täydentävästä rahoituksesta.  Kun

täydentävää tutkimusrahoitusta tarkastellaan kokonaisuutena, ulkopuolisen rahoituksen osuus

kokonaisrahoituksesta on tiedekunnan viidestä laitoksesta kolmella yli 45 % ja tiedekuntatasol-

lakin n. 33 % kokonaisrahoituksesta.  Vuonna 2017 tiedekunnassa oli käynnissä yhteensä 202

ulkoisella rahoituksella rahoitettua hanketta. Esimerkiksi säätiöt ovat tiedekunnan kannalta kes-

keinen rahoittajataho - vuonna 2017 säätiöt rahoittivat 47:ää hanketta. Suuri osa esimerkiksi tie-

dekunnan julkaisuista ja tohtorintutkinnoista tehdään täydentävän rahoituksen turvin. Valtaosa

tiedekunnan ulkopuolisesta tutkimusrahoituksesta on vielä toistaiseksi ollut kotimaista, ja kan-

sainvälisen rahoituksen osuudessa on vielä paljon kasvattamisen varaa.

Ulkopuolisen rahoituksen hankkimista on tuettu mm. tiedekunnan ja laitosten strategisella rahoi-

tuksella. Laitoksittain tarjolla on vertaistukea, mentorointia, kirjoitusklinikoita ja uusien hankkei-

den ideointitilaisuuksia. Rahoituksen hakemista tuetaan myös rahoittamalla kansainvälisiä vie-

railuja ja verkostoitumista edistäviä matkoja. Myös Tutkimus- ja innovaatiopalvelujen palveluja

hyödynnetään aktiivisesti ja tutkijoita on kannustettu erityisesti kansainvälisen rahoituksen han-

kintaan.



Julkaisutoiminta

Alustavan tiedon mukaan tiedekunnan vertaisarvioitujen julkaisujen määrä ylittää 500 kappaletta

vuositasolla, mitä on pidettävä hyvänä. On myöskin huomattava, että julkaisujen joukossa on

huomattava määrä monografioita, joita merkittävät tieteelliset kustantajat ovat julkaisseet. Tiede-

kunta on asettanut tavoitteekseen JuFo 2- ja 3-tasoisten julkaisujen määrän kasvattamisen ja

tämä näyttää toteutuvan hyvin. Alustavien vuoden 2017 tietojen mukaan JuFo 0-tasoisten julkai-

sujen määrä on neljässä vuodessa lähes puolittunut ja vastaavasti JuFo 3-tasoisten julkaisujen

määrä viisinkertaistunut.

Tohtorikoulutus

Tiedekunta on vuoden 2017 aikana yhdenmukaistanut ja kehittänyt tohtorikoulutustaan yliopiston

tutkijakoulun kehittämissuunnitelman mukaisesti. Vuonna 2017 tiedekunnassa suoritettiin 44 toh-

torintutkintoa, eli tavoite (45) lähes saavutettiin. Tiedekunnan tohtorikoulu noudattaa yliopiston

tohtorikoulutuksen kehittämissuunnitelmaa vuosille 2016-2020 niin haku- ja valintaprosessien,

ohjauksen, ohjausasiakirjojen, urasuunnittelun, rahoituksen ja yhdenvertaisuuden kuin laadun-

hallinnankin osalta.

Tiedekunnan läsnäolevaksi ilmoittautuneiden jatko-opiskelijoiden kokonaismäärä on varsin suuri

(707). Suurin osa heistä on kieli- ja viestintätieteiden (224) tai yhteiskuntatieteiden (207) jatko-

opiskelijoita. Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen jatko-opiskelijoita on 187 ja historian 89 -

molemmat määrät ovat varsin suuria suhteutettuna laitosten kokoihin ja ohjaajaresursseihin. Lai-

tokset ovat myös kiinnittäneet erityistä huomiota jatko-opiskelijoiden rekrytointiin, sillä tavoitteena

ei ole kasvattaa jatko-opiskelijoiden määrää. Osa laitoksista on jo ryhtynyt vähentämään myön-

nettyjen opinto-oikeuksien määrää. KIVI-laitoksen poikkeuksellisen suuri sisäänottomäärä

vuonna 2017 selittyy Vaasan liikkeenluovutuksella.

Noin puolet tiedekunnan jatko-opiskelijoista on päätoimisia, mutta osuus vaihtelee ohjelmittain.

Osassa päätoimisten osuus on laskenut viime vuosina (HELA, MUTKU, SOLKI), osassa taas

hieman kasvanut (KIVI, YFI). Sivutoimisten opiskelijoiden suuri määrä heijastuu myös tohtorin-

tutkinnon suorittamisaikoihin, jotka ovat tiedekunnassa selvästi neljän vuoden tavoiteaikaa pi-

demmät (6 - 7 vuotta, SOLKIssa jopa 9 - 10 vuotta). Tavoiteajassa ei valmistu juuri kukaan. Tämä

pulma on tiedostettu, ja siihen on pyritty tarttumaan sekä ohjauksellisin keinoin että opetussuun-

nitelmaa uudistamalla. Näyttää kuitenkin siltä, että suurin syy pitkittyneisiin valmistumisaikoihin

löytyy osa-aikaisuudesta ja rahoitukseen liittyvistä vaikeuksista.



Vuonna 2017 tiedekunnassa valmisteltiin siirtymistä tohtorikoulutukseen osoitetun rahoituksen

osalta neljän vuoden työsuhteisiin. Vuoden 2018 alusta on luovuttu 1+3- eli osittain apurahara-

hoitteisesta mallista. Laitokset tarjoavat edelleenkin lisäksi lyhyitä apurahoja väitöskirjatyön edis-

tämiseen ja ylimenokauden mahdollisten katkojen paikkaamiseen.

Tiedekunta on saanut viimeisimmässä tohtoriohjelmien opiskelijoille tehdyssä kyselyssä hyvää

palautetta erityisesti tutkimusympäristön tieteellisestä laadusta ja väitöskirjan ohjauksesta. Yli-

opiston muihin tohtoriohjelmiin verrattuna tiedekunta sai parhaat arviot ohjauksesta ja toiseksi

parhaat arviot osaamistavoitteiden selkeydestä sekä valintajärjestelmän selkeydestä ja läpinäky-

vyydestä. Eniten kehitettävää on vielä eri työtehtäviin valmistavien opintojen sisällyttämisessä

jatko-opintoihin.

2.2 Tarkastelu tohtoriohjelmittain

Taulukko 1 Historian ja etnologian laitoksen tohtoriohjelma

Lähde: JY Tietovarasto.
Opiskelijamäärässä huomioitu kaikki kalenterivuoden aikana läsnäoleviksi ilmoittautuneet opiskelijat.

Taulukko 2 Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen tohtoriohjelma

2014 2015 2016 2017
Myönnetyt jatko-opiskeluoikeudet, lkm.
 - joista ulkomaisia

11
9 %

12
8 %

14
14 %

5
0 %

Läsnäolevat tohtoriopiskelijat, lkm.
 - joista ulkomaisia
 - joista päätoimisia

96
5 %
72 %

96
5 %
64 %

100
6 %
60 %

89
6 %
57 %

Tutkinnot, lkm.
- joista ulkomaisia
- joista päätoimisia
- joista miehiä
- joista naisia

9
11 %
100 %
48 %
52 %

6
0 %
67 %
50 %
50 %

8
0 %
88 %
46 %
54 %

4
0 %
25 %
49 %
51 %

Valmistuneiden osuus läsnäolevista opiskelijoista 9 % 6 % 8 % 4 %
Tutkinnon suoritusaika, mediaani 6,1 7,8 7,2 6,8
4-vuoden tavoiteajassa valmistuneet (vain päätoimiset) 1,4 % 0 % 0 % 2 %

2014 2015 2016 2017
Myönnetyt jatko-opiskeluoikeudet, lkm.
 - joista ulkomaisia

16
38 %

14
21 %

12
8 %

34
15 %

Läsnäolevat tohtoriopiskelijat, lkm.
 - joista ulkomaisia
 - joista päätoimisia
 - joista miehiä
 - joista naisia

157
21 %
53 %
22 %
78 %

170
21 %
56 %
24 %
76 %

152
22 %
49 %
24 %
76 %

171
21 %
63 %
25 %
75 %

Tutkinnot, lkm.
- joista ulkomaisia

8
13 %

14
14 %

6
50 %

15
33 %



Lähde: JY Tietovarasto.
Opiskelijamäärässä huomioitu kaikki kalenterivuoden aikana läsnäoleviksi ilmoittautuneet opiskelijat.

Taulukko 3 Musiikin, taiteen ja kulttuurintutkimuksen laitoksen tohtoriohjelma

Lähde: JY Tietovarasto.
Opiskelijamäärässä huomioitu kaikki kalenterivuoden aikana läsnäoleviksi ilmoittautuneet opiskelijat.

Taulukko 4 Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tohtoriohjelma

Lähde: JY Tietovarasto.
Opiskelijamäärässä huomioitu kaikki kalenterivuoden aikana läsnäoleviksi ilmoittautuneet opiskelijat.

- joista päätoimisia 38 % 57 % 33 % 67 %
Valmistuneiden osuus läsnäolevista opiskelijoista 5 % 8 % 4 % 9 %
Tutkinnon suoritusaika, mediaani 7,0 6,3 7,9 6,0
4-vuoden tavoiteajassa valmistuneet (vain päätoimiset) 0 % 0 % 0 % 1 %

2014 2015 2016 2017
Myönnetyt jatko-opiskeluoikeudet, lkm.
 - joista ulkomaisia

22
50 %

23
22 %

26
27 %

8
25 %

Läsnäolevat tohtoriopiskelijat, lkm.
 - joista ulkomaisia
 - joista päätoimisia
 - joista miehiä
 - joista naisia

203
17 %
54 %
27 %
73 %

189
17 %
45 %
30 %
70 %

206
18 %
43 %
30 %
70 %

187
19 %
47 %
30 %
70 %

Tutkinnot, lkm.
- joista ulkomaisia
- joista päätoimisia

7
29 %
71 %

14
29 %
79 %

13
23 %
46 %

16
31 %
38 %

Valmistuneiden osuus läsnäolevista opiskelijoista 3 % 7 % 6 % 9 %
Tutkinnon suoritusaika, mediaani 7,9 5,3 7,1 6,3
4-vuoden tavoiteajassa valmistuneet (vain päätoimiset) 0,9 % 3,3 % 1,1 % 0 %

2014 2015 2016 2017
Myönnetyt jatko-opiskeluoikeudet, lkm.
 - joista ulkomaisia

7
14 %

6
0 %

3
67 %

5
40 %

Läsnäolevat tohtoriopiskelijat, lkm.
 - joista ulkomaisia
 - joista päätoimisia
 - joista miehiä
 - joista naisia

50
26 %
52 %
18 %
82 %

50
24 %
40 %
16 %
84 %

52
27 %
35 %
15 %
85 %

53
26 %
47 %
17 %
83 %

Tutkinnot, lkm.
- joista ulkomaisia
- joista päätoimisia

3
0 %
67 %

2
0 %
0 %

1
100 %
0 %

2
0 %
0 %

Valmistuneiden osuus läsnäolevista opiskelijoista 6 % 4 % 2 % 4 %
Tutkinnon suoritusaika, mediaani 6,4 8,0 9,2 10,9
4-vuoden tavoiteajassa valmistuneet (vain päätoimiset) 0 % 0 % 0 % 0 %



Taulukko 5 Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen tohtoriohjelma

Lähde: JY Tietovarasto.
Opiskelijamäärässä huomioitu kaikki kalenterivuoden aikana läsnäoleviksi ilmoittautuneet opiskelijat.

Taulukko 6 Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tohtoriohjelmien opiskelijapalaute
2016 2019

Vastaajamäärä * 136
K1: Tohtorikoulutukseen hakeutuvien neuvonta ja ohjaus **
- sijoittuminen suhteessa muihin tiedekuntiin

6,8
3

K2: Valintajärjestelmän selkeys ja läpinäkyvyys **
-  sijoittuminen suhteessa muihin tiedekuntiin

6,5
2

K3: Tohtorikoulutuksen osaamistavoitteiden selkeys **
-  sijoittuminen suhteessa muihin tiedekuntiin

6,8
2

K4: Väitöskirjan ohjaus **
-  sijoittuminen suhteessa muihin tiedekuntiin

7,9
1

K5: Eri työtehtäviin valmistavien opintojen **
-  sijoittuminen suhteessa muihin tiedekuntiin

6,0
4

K6: Tutkimusympäristön tieteellinen laadukkuus **
-  sijoittuminen suhteessa muihin tiedekuntiin

8,0
3

* vastaajina vuosina 2012–2015 opintonsa aloittaneet jatko-opiskelijat
** asteikko: 1–10, lisäksi vaihtoehto en osaa sanoa

2.3 Kansainvälistyminen

Taulukko 7 Henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus
2014 2015 2016 2017

Tutkimus- ja opetusvierailujen lukumäärä ulkomaille* 138 135 124 126
Tutkimus- ja opetusvierailut ulkomaille yhteiskesto (kk)
(kaikki matkavuorokaudet / 30)

116 115 99 82

Ulkomaisten tutkimus- ja opetusvieraiden lukumäärä* 49 47 25 17
Ulkomaisten tutkimus- ja opetusvieraiden vierailujen
yhteiskesto (kk) (kaikki vuorokaudet / 30)

51 36 12 16

2014 2015 2016 2017
Myönnetyt jatko-opiskeluoikeudet, lkm.
 - joista ulkomaisia

22
32 %

34
26 %

29
17 %

27
33 %

Läsnäolevat tohtoriopiskelijat, lkm.
 - joista ulkomaisia
 - joista päätoimisia
 - joista miehiä
 - joista naisia

187
17 %
64 %
40 %
60%

198
19 %
55 %
43 %
57 %

200
17 %
55 %
43 %
57 %

207
19 %
60 %
44 %
56 %

Tutkinnot, lkm.
- joista ulkomaisia
- joista päätoimisia

10
20 %
80 %

15
33 %
73 %

7
14 %
29 %

7
0 %
14 %

Valmistuneiden osuus läsnäolevista opiskelijoista 5 % 8 % 4 % 3 %
Tutkinnon suoritusaika, mediaani 7,3 5,9 5,6 6,7
4-vuoden tavoiteajassa valmistuneet (vain päätoimiset) 0,8 % 3,7 % 1,8 % 1 %



Lähde: TUTKA 1.2.2018

* Vähintään viiden työpäivän vierailut

2.4 Julkaisut

Katso julkaisujen käsitemäärittely liitteessä 2.

Taulukko 8 Julkaisujen lukumäärät
2014 2015 2016 2017*

JuFo 0 (A, C) 74 101 44
JuFo 1 (A, C) 260 237 251
JuFo 2 (A, C) 175 98 148
JuFo 3 (A, C) 16 62 50
B, D1-4, E1 459 452 398

Lähde: OKM-raportointi

* Alustava tieto. JuFo 0 sisältää myös arvioimattomissa julkaisukanavissa julkaistut julkaisut. JuFo-kanavien lopulli-
nen arviointitieto valmistuu loppukeväisin.

Taulukko 9 Julkaisujen lukumäärät (ajantasaistettu vuoden 2017 tiedot)
2014 2015 2016 2017*

JuFo 0 (A, C) 82 88 49 47
JuFo 1 (A, C) 260 276 282 240
JuFo 2 (A, C) 180 108 155 141
JuFo 3 (A, C) 17 61 52 81
B, D, E 511 517 453 454

Lähde: TUTKA 1.2.2018. Huom! Luvut sisältävät myös myöhässä raportoidut julkaisut ja siten poikkeavat rahoitus-
mallin luvuista.

* Alustava tieto. JuFo 0 sisältää myös arvioimattomissa julkaisukanavissa julkaistut julkaisut. JuFo-kanavien lopulli-
nen arviointitieto valmistuu loppukeväisin.

2.5 Kilpailtu tutkimusrahoitus (rahoitusmallin mukainen)

Rahoitusmallin mukainen kilpailtu tutkimusrahoitus tarkoittaa tutkimusmenoja vastaavaa ra-
hoitusta tietyistä rahoituslähteistä. Katso käsitemäärittely liitteessä 2.

Taulukko 10 Kilpailtu tutkimusrahoitus (rahoitusmallin mukainen)
2014 2015 2016 2017

Kotimainen 6 329 041 6 718 400 6 194 441 6 429 834
Ulkomainen 669 444 595 846 548 796 811 435
Yhteensä 6 998 485 7 314 246 6 743 237 7 241 269
%-osuus koko rahoituksesta 20 % 20 % 19 % 21 %



KOULUTUKSEN ASEMA KANSALLISESSA JA
KANSAINVÄLISESSÄ TIEDEYHTEISÖSSÄ

3.1 Johtopäätökset tiedekunnan koulutuksen tilasta

Kuvataan tiiviisti keskeiset tulokset ja merkittävät saavutukset koulutuksen vahvistumiseksi 2017.

Perustutkintokoulutuksen suurimmat uudistukset vuonna 2017 liittyivät opetussuunnitelmatyö-

hön, hakukohteiden määrän vähentämiseen ja laaja-alaisten tutkinto-ohjelmien käynnistämi-

seen. Samalla sisäänottoja on ryhdytty sopeuttamaan tutkintokattojen suuntaisiksi erityisesti yh-

teiskuntatieteellisellä ohjausalalla. Toimintavuonna on tehty uusia laitosrajat ylittäviä avauksia,

esimerkiksi esitys kahden laitoksen yhteisen “Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa” –

maisteriohjelman käynnistämisestä, ja osallistuttu tiedekuntarajat ylittävien ohjelmien suunnitte-

luun kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan ja informaatioteknologian tiedekunnan

kanssa.

Vuonna 2017 tiedekunnassa suoritettiin 437 ylempää tutkintoa ja 361 alempaa tutkintoa. Ylem-

pien tutkintojen tavoite (425) ylitettiin lievästi. Humanistisen alan tutkintoja suoritettiin yliopiston

asettamaa ylempien tutkintojen sisäistä tavoitetta vähemmän, mutta yhteiskuntatieteellisen oh-

jausalan tavoite ylittyi selvästi. Perustutkinto-opiskelijoiden määrää on vähennetty pienin askelin.

Vuonna 2017 tiedekunnassa opiskeli noin 200 opiskelijaa vähemmän ja aktiivisia opinto-oikeuk-

sia oli peräti noin 500 vähemmän kuin vuonna 2014. Opiskelijamäärien väheneminen ei vielä

toistaiseksi näy tutkintomäärissä, joten sopeutuminen mataliin valtakunnallisiin tutkintokattoihin

vie aikansa. Vuonna 2017 yksi tiedekunnan yhteiskuntatieteellisen ohjausalan koulutuksista, yh-

teisöviestintä, siirrettiin kauppakorkeakouluun ja tälläkin tavalla tiedekunta pyrkii sopeutumaan

valtakunnallisten tutkintotavoitteiden supistumiseen.

Koulutusta kehitetty myös rakentamalla muille tiedekunnille avoimia opintokokonaisuuksia. Tau-

lukon 11 tiedot eivät käytännössä anna kuvaa tämän toiminnan lisääntymisestä, sillä vuosien

2014 - 2016 luvuissa on todennäköisesti mukana myös humanistien tarjoamat opintopisteet en-

tiselle yhteiskuntatieteelliselle tiedekunnalle, jotka nykylaskelmissa eivät enää ole tiedekuntarajat

ylittäviä pisteitä. Siitä huolimatta vuoden 2017 määrä on lähes sama kuin aikaisempina vuosina,

eli suoritettujen opintopisteiden määrä on käytännössä lisääntynyt. 55 opintopistettä suorittanei-

den määrä näyttää laskevalta, mutta sen taustalla on ainakin osittain se, että myös opiskelijoiden

ja aktiivisten opinto-oikeuksien määrä on vähentynyt selvästi.



Vuosi 2017 on ollut tiivistä opetussuunnitelmatyötä uusissa laitosrakenteissa ja uudessa tiede-

kunnassa. Perustutkintokoulutuksen suurimmat uudistukset liittyivät hakukohteiden määrän vä-

hentämiseen ja laaja-alaisten tutkinto-ohjelmien käynnistämiseen. Tiedekunnan hakukohteita on

vähennetty huomattavasti (27 > 14) ja yhteiskuntatieteiden ja filosofian hakukohteet yhdistettiin

yhdeksi laaja-alaiseksi ohjelmaksi. Myös kielten erilliset hakukohteet yhdistettiin. Koulutusraken-

teen muuttuminen on edellyttänyt mittavaa valmistelua etenkin sellaisissa tutkinto-ohjelmissa,

joissa on useita opintosuuntia. Ohjaus on integroitu opetussuunnitelmiin laadukkaan ohjauksen

periaatteiden mukaisesti.

Uusien tutkinto-ohjelmien mukaiset hakukohteet pääsääntöisesti toimivat hyvin ja hakijamäärissä

oli tavanomaista vuosittaista vaihtelua. Kuitenkin kielten aineenopettajakoulutuksen, monialaisen

kieliasiaintuntijakoulutuksen sekä yhteiskuntatieteiden ja filosofian tutkinto-ohjelmien hakijamää-

rät laskivat edellisen vuoden erillisten hakukohteiden yhteenlasketusta määrästä, mikä kertoo

siitä, että hakijat eivät välttämättä ole löytäneet näitä koulutuksia niin hyvin kuin aiemmin. Rekry-

tointimarkkinointia tiedekunnan hakukohteista tehtiin osana yliopiston markkinointia sekä myös

laitosten voimin.

Uusien tutkinto-ohjelmien myötä on myös aiemmin aloittaneiden opiskelijoiden sujuva opintojen

jatkaminen ollut turvattava. Tämä on vaatinut paljon neuvonta- ja ohjausresurssia ja osittain opis-

kelijoiden saamassa neuvonnassa on ollut viivettä. Opetussuunnitelmatyötä sävytti myös uuden

tietojärjestelmän käyttöönotto. Voidaan todeta, että tehtyjen muutosten hallittu ja kaikkien kan-

nalta (opiskelijat, opettajat, tukihenkilöstö) sujuva toteuttaminen olisi vaatinut enemmän tukea.

Uusien opetussuunnitelmien toteuttaminen ja opiskelijoiden siirtymävaihe jatkuvat koko opetus-

suunnitelmakauden ajan.

Väliaikaisten kansainvälisten maisteriohjelmien arviointia ja uudelleensuunnattujen ohjelmien

valmistelua on tehty muusta opetussuunnitelmatyöstä erillisessä aikataulussa. Uusista ohjel-

mista tulee yksikkörajat ylittäviä monitieteisiä ohjelmia, joilla on omat rakenteelliset haasteensa

mm. koulutusalamäärittelyjen ja ansaintalogiikan suhteen.

Kielikoulutuksen siirto Vaasan yliopistosta Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteelli-

seen tiedekuntaan oli merkittävä kansallinen korkeakoulupoliittinen linjaus, joka vahvisti yliopis-

ton asemaa alan toimijana. Vuonna 2017 Vaasan liikkeenluovutuksen mukaiset opiskelijoiden

siirtymät olivat odotettua vähäisempiä, ja suuri osa henkilökunnasta työskentelee toistaiseksi

vielä Vaasassa.  Jyväskylään siirtyneet ovat sopeutuneet hyvin ja ovat tyytyväisiä ratkaisuunsa.



Vaasan yliopiston kielten koulutuksen opiskelijoita siirtyi vuonna 2017 tiedekuntaan kohdennet-

tujen siirtohakujen kautta 132, joista 78 oli kandiopiskelijaa, 21 maisteriopiskelijaa ja 33 jatko-

opiskelijaa. Opiskelijoiden ohjaaminen tiedekunnan tutkinto-ohjelmiin ja opiskelijoiden huomioon

ottaminen opetuksen järjestämisessä on työllistänyt opetus- ja tukihenkilöstöä. Opiskelijoiden

Vaasan yliopiston suoritustietojen siirtämisen viivästyminen on vaikeuttanut ohjausta ja opintojen

sujuvaa jatkamista tiedekunnassa. Opetuksen järjestäminen myös Vaasan yliopistoon jääneille

opiskelijoille on ollut mittava tehtävä kieli- ja viestintätieteiden laitokselle.

Historian ja etnologian laitos päätti 2017 toimia edelläkävijänä siirtymällä todistusvalintaan his-

torian hakukohteessa vuoden 2018 opiskelijavalinnoissa. Historian ja etnologian laitos ja yhteis-

kuntatieteiden ja filosofian laitos valmistelevat uutta monitieteistä ja laitosrajat ylittävää Kulttuurit

ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa (KUMU) –tutkinto-ohjelmaa, joka on etnologian ja antropo-

logian sekä kulttuuripolitiikan yhteinen kandidaatti- ja maisteriohjelma. Lisäksi laitos on ollut

suunnittelemassa tiedekuntarajat ylittävää ja monitieteistä Turvallisuuden ja strategisen analyy-

sin maisteriohjelmaa yhteistyössä informaatioteknologian tiedekunnan kanssa. Violence Studies

–ryhmä on aloittanut lukuvuonna 2017-2018 monitieteisen Väkivalta-opintokokonaisuuden (30

op), joka sisältyy valinnaisina tarjottaviin opintoihin.

Kieli- ja viestintätieteiden laitoksella käynnistyi 2017 Kielitietoinen, monikielisyyttä tukeva pe-

dagogiikka (KIMO) -koulutuksen suunnittelu yhdessä kasvatustieteiden ja psykologian tiedekun-

nan kanssa. Opinnot tulevat tarjolle lukuvuonna 2018-2019 kielten aineenopettajille sekä var-

haiskasvatuksen ja luokanopettaja-opiskelijoille. Suuren panostuksen vaati Vaasan liikkeen-

luovutuksen myötä lisääntynyt kielten koulutus ja lisäksi laitos järjesti vuonna 2017 kielitietoisuu-

teen ja kielenoppimiseen liittyvää täydennyskoulutusta kolmen eri täydennyskoulutushankkeen

tiimoilta (KONE, OPH).

Musiikin, taiteen ja kulttuurintutkimuksen laitoksella lakkautettujen kansainvälisten maiste-

riohjelmien osaamisperustalle on aloitettu uuden Terveys-, hyvinvointi- ja aivotutkimus -alueen

monitieteisten maisteriopintojen suunnittelu. Lisäksi panostetaan koko laitosta yhdistävän sovel-

tavan taiteen ilmiöiden ottamiseen koulutuksen ja tutkimuksen kohdealueeksi.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella valmisteltiin laaja-alainen yhteiskuntatieteiden ja

filosofian kandidaatti- ja maisteriohjelma, jonka myötä laitoksen tutkinto-ohjelmat supistuivat kah-

teen kandidaatti- ja maisteritason ohjelmaan eli edellisen lisäksi on sosiaalityön kandidaatti- ja



maisteriohjelma. Opiskelijat saavat vapaasti valita opintosuuntansa laaja-alaisen ohjelman si-

sällä ja jakautumista opintosuuntiin tarkastellaan lähivuosina. Laitoksen väliaikaisten kansainvä-

listen maisteriohjelmien uudelleen suuntaamista on valmisteltu vuonna 2017.

3.2 Koulutuksen määrällinen tarkastelu

3.2.1 Tiedekunta

Taulukko 11 Koulutuksen määrällinen tarkastelu
2014 2015 2016 2017 Tavoite

Perustutkinto-opiskelijoiden lkm * 3 759 3 651 3 666 3 574 -
Aktiivisten opinto-oikeuksien lkm 4 428 4 288 4 222 3 887 -
Kaikki annetut perustutkinto-opiskelijoi-
den opintopisteet

104 727 105 989 103 503 97 990

Muiden tiedekuntien perustutkinto-
opiskelijoille annetut opintopisteet

10 756 10 412 90 66 10 599 -

Kielikeskukseen suoritetut opintopisteet 8 362 8 461 9 073 12 383 -
Avoimeen yliopistoon suoritetut
opintopisteet

Tiedot pyritään saamaan vuoden 2018
vuosiraporttiin

-

Edellisenä lukuvuotena 55 op suoritta-
neiden perustutkinto-opiskelijoiden
määrä

1 630 1 637 1 575 1 578 -

Ulkomaalaisten suorittamat ylemmät
korkeakoulututkinnot

35 34 33 29 -

Suoritetut alemmat korkeakoulututkinnot ohjauksenaloittain
Humanistiset alat 231 249 233 213 -
Taiteet ja kulttuurialat 52 43 26 35 -
Yhteiskunnalliset alat 142 125 106 112 -
Suoritetut ylemmät korkeakoulututkinnot ohjauksenaloittain
Humanistiset alat 242 230 219 204 310
Taiteet ja kulttuurialat 69 71 85 51
Yhteiskunnalliset alat 190 203 199 182 115

*Opiskelijamäärä lasketaan kaikista aktiivisista (läsnä- tai poissaoleviksi ilmoittautuneista ja ensisijaisista) opiskeli-
joista raportointipäivän 20.9. mukaan.

Tarkastelu oppiaineittain, koulutusohjelmittain tai tutkinto-ohjelmittain liitteessä 1.



YHTEISKUNNALLINEN VUOROVAIKUTUS JA VAIKUTTAVUUS

4.1 Johtopäätökset tiedekunnan yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen vahvistumisesta
vuonna 2017

Kuvataan keskeiset saavutukset yksikön kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön osalta.

Kuvataan osallistuminen ja saavutukset osaamiskeskittymien ja verkostojen vahvistamiseksi (esim KeHo,
EduFutura).

Kuvataan keskeiset saavutukset tiedeviestinnän sekä yksikön kansallisen ja kansainvälisen näkyvyyden ja
viestinnän vahvistumisen osalta.

Kansallinen yhteistyö

Sidosryhmille tuotettujen opinnäytetöiden määrä (taulukko 12) ei anna kuvaa tiedekunnan yh-

teiskunnallisesta vuorovaikutuksesta ja vaikuttavuudesta, sillä valtaosa tiedekunnan tutkimus- ja

koulutustoiminnasta liittyy siihen. Vaikuttavuus näkyy erityisesti tutkimusaiheiden valinnassa,

hanketoiminnassa, julkaisuissa, joita suunnataan myös muille kuin tiedeyhteisön toimijoille, sekä

kaikissa niissä asiantuntijatehtävissä, joissa tiedekunnan tutkijat ja opettajat toimivat.

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta on koulutus- ja tutkimusalojensa luonteen vuoksi

merkittävä ja aktiivinen yhteiskunnallinen toimija. Vuonna 2017 tiedekunnan henkilökunta teki

aktiivisesti yhteistyötä mm. eri ministeriöiden, opetushallituksen, yliopppilastutkintolautakunnan,

kuntien, kansalaisjärjestöjen ja alueellisten toimijoiden kanssa ja toimi asiantuntijana erilaisissa

työryhmissä. Laitokset olivat mukana kehittämässä palveluja mm. hyvinvoinnin, kulttuurin, hallin-

non, koulutuksen, teknologian ja viestinnän aloilla. Paikallisesti yhteistyötä kehitettiin lukioiden

kanssa osana Omalle polulle korkeakouluun –hanketta. Valtakunnallisia tehtäviä hoitavat Sovel-

tavan kielentutkimuksen keskus ja Viittomakielen keskus olivat myös vuonna 2017 näkyviä omien

alojensa valtakunnallisia vaikuttajia. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen koordinoima Uni-

Pid-verkosto tuo yliopistolle kansallista näkyvyyttä tarjoamalla erilaisia palveluja ja tapahtumia,

jotka tukevat kansainvälisiin kehityskysymyksiin liittyvää tieteidenvälistä opiskelua ja tutkimusta

sekä yliopistojen yhteiskunnallista vaikutusta.

Esimerkkejä vuoden 2017 kansallisesta yhteistyöstä

Historian ja etnologian laitoksella oli käynnissä useita kansallisia julkaisuhankkeita yhteis-

työssä lähes kaikkien suomalaisten yliopistojen kanssa. Laitos koordinoi Hyvinvoinnin ja tervey-

den tutkimuksen verkoston (HYTTI) toimintaa yhteistyössä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja



muiden terveys- ja sosiaalialan toimijoiden, mm. Keski-Suomen Hyvinvoinnin osaamiskeskitty-

män (KeHo), kanssa.  Nos-HS-workshop toiminnan avulla vahvistettiin alan verkostoitumista ter-

veyden ja hyvinvoinnin tutkimuksessa. Lisäksi laitoksen johdolla perustettiin vuonna 2017 histo-

ria-alan kehittäjäopettajien Monilukutaidot ja tutkiva ote historian opetuksessa -verkosto.

Kieli- ja viestintätieteiden laitos teki lukioyhteistyötä osana Omalle polulle korkeakouluun –

hanketta ja yritysyhteistyötä Keskisuomalainen-konsernin kanssa JourLab-kehityskeskuksessa

ja -hankkeessa. SA-hankkeessa “Teatteri toipumisen välineenä” tutkitaan teatterin mahdollisuuk-

sia sosiaalipsykiatristen kuntoutuspalvelujen kehittämisessä. Laitos kehitti Opetushallituksen

kanssa puhe- ja vuorovaikutustaitojen arviointia (esim. toisen asteen koulutuksen puheviestinnän

koetta) ja opettajien täydennyskoulutusta sekä tehnyt tutkimus- ja kehittämisyhteistyötä myös

Jyväskylän kaupungin vammaispalveluiden kanssa.

Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen strategisia kumppaneita ovat paikalli-

sesti Gradia, JAMK (opetus- ja tutkimusyhteistyö, Musiikkikampus), kansallisesti useat suoma-

laiset korkeakoulut ja alan järjestöt, esim. Suomen taidekasvatuksen tutkimusseura. Laitos jat-

koi EduFutura -yhteistyötä osallistumalla Musiikkikampuksen toimintaan. Vuonna 2017 Musiikki-

kampuksessa jatkettiin mahdollisten yhteisten opintopolkujen kartoitusta, suunniteltiin ja toteu-

tettiin yhteisiä taidetuotantoja ja opiskelijoiden omia projekteja. Tiedekunta osallistui myös Mu-

siikkikampuksen uudisrakennuksen suunnitteluun. Syyskussa 2017 laitos järjesti yhdessä Jyväs-

kylän ja Helsingin yliopiston museoiden kanssa University Museums and Collections (UMAC) -

maailmankonferenssin Helsingissä ja Jyväskylässä. UMAC on yksi UNESCOn alaisen maailman

museoneuvosto ICOMin komiteoista.

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen valtakunnallisten tehtävien hoidon ydin on kansalli-

nen yhteistyö ministeriöiden, opetushallituksen ja kielikoulutuksen eri toimijoiden kanssa. Laitok-

sen koordinoima kielikoulutuspolitiikan tuo yhteen kielikoulutuksen toimijoita, lisää tietoisuutta

kielikoulutuksen moniulotteisuudesta ja vaikuttaa kielikoulutuspolitiikkaa koskeviin päätöksiin.

Vuonna 2017 edistettiin Opetushallituksen kanssa yleisten kielitutkintojen (YKI) digitalisointia ja

kehitettiin verkkoilmoittautumista. Uusi koulutuksellinen avaus vuonna 2017 oli kielitaidon, kieli-

tietoisuuden ja maahanmuuttajien kielikoulutukseen liittyvä ESR-rahoitteinen Perustaidot haltuun

-hanke. Lisäksi Kielikampus-yhteistyönä on aloitettu kielitaitoon, kielitietoisuuteen ja -pedagogiik-

kaan liittyvän täydennyskoulutuksen uudistaminen. Yhteistyötä on avattu myös uusiin suuntiin

käynnistämällä 2017 teatterintutkimusta, soveltavaa kielentutkimusta ja kansalaisaktivismia yh-

distävä Toinen koti -projekti, jossa yhteistyökumppaneina ovat Suomen kansallisteatteri ja Kult-

tuuripolitiikan tutkimuskeskus (CUPORE). Heinäkuussa 2017 solmittiin lukutaitotutkimukseen ja



pelillistämiseen liittyvät kaupallistamissopimus GraphoGame -lukutaitopelistä Grapho Group

Oy:n, yliopiston ja Niilo Mäki Instituutin kanssa.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos tekee yhteistyötä kansalaisjärjestöjen, sairaanhoitopii-

rien, Jyväskylän kaupungin ja seutukunnan, ministeriöiden, eduskunnan sekä useiden kuntien

kanssa. Laitos tuottaa tutkimustietoa erityisesti yhteiskunnallisen päätöksenteon tarpeisiin.

Vuonna 2017 tutkimuksellista yhteistyötä tiivistettiin terveyden, hyvinvoinnin ja ammatillisen kun-

toutuksen projekteissa Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (ETLA), Kansaneläkelaitoksen

(KELA) ja Nuorisotutkimusseuran kanssa. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on yhteistyökumppanina

laitoksen digitalisaatiota tutkivan Digital Life -tutkimusryhmän projekteissa ja Luonnonvarakeskus

ruokaturvaan liittyvässä, uusia proteiinilähteitä etsivässä projektissa. Tutkimustoiminnan yhteis-

kunnallista vaikuttavuutta tukee myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa yhteinen

hanke, joka liittyy poliisien ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyön kehittämi-

seen kotiväkivaltatapauksissa. Laitos koordinoi yhdeksän yliopiston yhteistä kehitysyhteistyöver-

kostoa, UniPID:iä ja teki sen kautta tiivistä yhteistyötä eri ministeriöiden, yliopistojen  ja lukuisten

afrikkalaisten partnereiden kanssa.

Esimerkkejä kansallisesta näkyvyydestä

Tiedekunnan henkilökunta on toiminut vuonna 2017 monissa omien alojensa asiantuntijatehtä-

vissä. Esimerkiksi Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnassa tie-

dekunnalla on kaksi edustajaa ja ylioppilastutkintolautakunnassa neljä edustajaa.

Tiedekunnan eri laitokset osallistuivat aktiivisesti Jyväskylässä Tieteiden yön tapahtumiin sekä

Suomi 100 –juhlavuoden demokratiaseminaarin järjestämiseen Jyväskylän kaupungin kanssa.

Laitosten tutkijat ovat olleet aktiivisesti esillä myös eri medioissa ja kirjoittaneet mm. yliöitä ja

kolumneja ja toimineet erilaisissa uutisissa, jutuissa ja ohjelmissa asiantuntijoina.

Historian ja etnologian järjesti Talvisota kotona ja –rintamalla –seminaarin sekä Keski-Suomi

1917-1918 –yleisöseminaarin yhdessä Jyväskylän Historiallisen yhdistyksen ja Suomen Histori-

allisen seuran kanssa. Keski-Suomi –yleisöseminaarissa herätettiin kriittistä ja vuorovaikuttaista

keskustelua paikallisista tapahtumista. Lisäksi laitos järjesti yhteistyössä Jyväskylän kesäyliopis-

ton ja tiedemuseon kanssa lasten ja nuorten kesäyliopistoon liittyvän historiateemaisen leirin,

joka teki historiaa ymmärrettäväksi ja kiinnostavaksi lapsille ja nuorille. Laitos käynnisti historian

ja yhteiskuntaopin opettajille suunnattuun Opetushallituksen rahoittaman täydennyskoulutuksen



”Monilukutaidot ja tutkiva ote historian opetuksessa: verkosto kehittäjäopettajista”, joka jatkuu

vuoden 2018 aikana.

Kieli- ja viestintätieteiden laitos järjesti Koneen Säätiön ja Opetushallituksen rahoituksella

kolme eri täydennyskoulutushanketta, joissa käsiteltiin pedagogisesti mielekkäitä ja tutkimuk-

seen perustuvia varhennetun kielenopetuksen keinoja. Niihin osallistui noin sata kielen- sekä

luokan- ja lastentarhanopettajaa ympäri maata. Laitos järjesti kuudetta kertaa yhteistyössä muun

Kielikampuksen ja Jyväskylän kaupungin kanssa lasten monikielisen kielileirin, jolle osallistui 84

alakoululaista Jyvässeudulta, pääkaupunkiseudulta, Itä-Suomesta sekä Varsinais-Suomesta.

Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksessa tehdyn tutkimuksen pohjalle vuonna

2016 perustettu taidetutkimuskeskus Recenart Oy sai Vuoden yritys -palkinnon vuonna 2017.

Laitoksen tutkija Tuuli Lähdesmäki sai Suomalaisen Tiedeakatemian humanistipalkinnon loka-

kuussa 2017 ja Kirstof Fenyvesi sai Jyväskylän yliopiston Tiedonvalo-diplomin.

Soveltavan kielentutkimuksen keskus on valtakunnallisena yksikkönä näkyvä kielitaidon arvi-

oinnin ja kielikoulutuspolitiikan toimija. Vuonna 2017 keskuksen tuottamiin yleisiin kielitutkintoihin

osallistui runsaat 10 000 osallistujaa, joista 85 % suoritti suomen kansalaisuuden saamiseen

tarvittavan suomen kielen kokeen. Yleisten kielitutkintojen verkkosivuilla oli yli 160 000 kävijää.

Kieliverkosto julkaisee Kieli, koulutus ja yhteiskunta -verkkolehteä, joka ilmestyy 6 kertaa vuo-

dessa. Vuonna 2017 julkaistiin 51 artikkelia, ja suosituimmilla niistä oli 500 - 600 lukijaa. Verkos-

ton Twitter-tiliä seuraa noin 1500 henkilöä, sähköpostilistaa tilaa noin 500 lukijaa ja verkoston

verkkoportaalissa oli vuonna 2017 noin 80 000 kävijää ja 98 000 lukukertaa. Verkosto teki aktii-

vista politiikka- ja toimijayhteistyötä useissa tapahtumissa ja antoi lausuntoja mm. toisen kotimai-

sen kielen opetuksen varhentamisen opetuksesta ja ylioppilastutkinnosta.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos järjesti vuonna 2017 Jyväskylässä Politiikan tutkimuk-

sen päivät, Sosiaalipolitiikan päivät ja monitieteiset Sukupuolentutkimuksen päivät. UniPid ver-

kosto koordinoi yliopistojen yhteistyönä toteutettavaa kansainvälisen kestävän kehityksen

verkko-opintokokonaisuutta ja kehitystutkimuksen tohtorikoulutusverkostoa UniPID DocNetia,

jonka jäsenenä oli vuoden loppuun mennessä 62 tohtorikoulutettavaa ja 41 väitöskirjan ohjaajaa.

Laitoksen tohtorikoulutettava Jenny Säilävaara sai Sukupuolentutkimus-lehden vuoden 2017 ar-

tikkelipalkinnon. Professori Terhi-Anna Wilskan säännölliset kolumnit Keskisuomalaisessa ovat

myös osa laitoksen näkyvyyttä.



Kansainvälinen yhteistyö ja näkyvyys

Esimerkkejä vuoden 2017 kansainvälisestä yhteistyöstä
Historian ja etnologian laitoksella on solmittu strateginen kumppanuus Pietarin Higher School

of Economics (HSE) kanssa, jonka kanssa on tehty molemminpuolisia opetus- ja tutkimusvierai-

luja sekä opiskelijavaihtoa. Aiemmin mainittujen lisäksi strategisena kumppanuutena nähdään

yhteistyö Association for Political History –järjestön kanssa. Useiden maiden ja alojen tutkijoita

yhdistää myös The West Network –tutkijaverkosto, jota koordinoidaan historian ja etnologian lai-

tokselta.

Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen merkittäviä yhteistyökumppaneita ovat mm. Siennan ylio-

pisto, Université de Paris-Sorbonne, Aarhusin yliopisto, University of Edinburgh, University of

Toronto. Laitos on mukana kieltä ja superdiversiteettiä tutkivassa seitsemän tutkimusyksikköä

kattavassa InCoLas-konsortiossa sekä perustajajäsenenä uudessa International Association of

the Psychology of Language Learning (IAPLL) -yhdistyksessä. Kansainvälisen toiminnan ja vai-

kuttavuuden näkökulmasta erittäin merkittävää on laitoksen edustajan jäsenyys International As-

sociation of Applied Linguistics (AILA) -järjestön hallituksessa, joka on soveltavan kielentutkimuk-

sen merkittävin maailmanlaajuinen järjestö. Journalismin oppiaine osallistui kansainväliseen

Journalism research news -uutispalvelu, joka keskittyy tutkimusviestintään yhteistyössä Euro-

pean journalism Observatoryn, ECREAN ja NORDICOMin kanssa.

Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen yhteistyökumppaneita ovat mm. Aalbor-

gin yliopisto (fantasian ja pelimusiikin tutkimus), Sheffieldin yliopisto (musiikintutkimus), Aberyst-

wythin yliopisto (transmediaalisuuden tutkimus), Bergenin yliopisto (musiikkiterapia) ja Krakowan

Jagellonica yliopisto (vastaanottotutkimus). EUROHERIT-yhteistyötä tehtiin mm. järjestämällä

Torinon yliopiston kanssa kansainvälinen Dissonant Heritages -työpaja, jossa oli osallistuja eri

eurooppalaisista yliopistoista.

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksessa vieraili profiloitumisalueen rahoituksella useita

kansainävälisiä kumppaneita, joiden kanssa suunniteltiin tulevaa yhteistyötä ja hankehakuja.

Kansainvälisiä verkostoja vahvistettiin myös perustamalla uusi taidepohjaisen soveltavan kielen-

tutkimuksen AILA Research Network -verkosto Leedsin yliopiston kanssa. Kumppanuus sisältää

vuosittaisia tapahtumia, vierailuja ja tutkimus- ja julkaisuyhteistyötä. Dialang- järjestelmän uudis-

tamiseen ja sen käyttöön liittyvään tutkimukseen tähtäävää kansainvälistä yhteistyötä edistettiin

vierailulla Lancasterin yliopistoon.



Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen ruokaturvaan liittyvän tutkimuksen kumppaneiksi

on vakiintunut kattava joukko eurooppalaisia yliopistoja ja tutkimuslaitoksia (mm. KU leuven, Ox-

ford University, University of Pisa, The Netherlands Organisation for applied scientific research)

ja luonnonvarojen kestävän käytön tutkimuksessa Mosambikin opetushallitus ja maan yliopistot.

Erasmus+ -yhteistyössä sukupuolentutkimuksen ja filosofian alan strategisena partnereina lai-

toksella olivat Aalborgin, Islannin ja Oslon yliopistot sekä Baltian alueen riskien ja turvallisuuden

tutkimuksen alueella yhteistyöyliopistot Liettuasta, Norjasta, Ruotsista ja Virosta. Hyvinvointitut-

kimuksen yhteistyökumppanit ovat Australiasta, Iso-Britanniasta ja Sveitsistä ja valtio-opin tutki-

muksessa yhteistyökumppaneita on sekä Euroopasta että Aasiasta. Laitoksen koordinoima Uni-

PID-hanke tuki ulkoisen rahoituksen hankkeiden kautta suomalaisen akateemisen yhteisön yh-

teistyötä ns. kolmansien maiden hankekumppanien kanssa ja osallistui kansallisen ministeriöyh-

teistyön kautta EU:n alueidenvälisiin tiedepoliittisiin keskusteluihin. FinCEAL Plus hankkeen puit-

teissa UniPID järjesti vuonna 2017 yhdeksän tapahtumaa Afrikassa, Aasiassa, Latinalaisessa

Amerikassa ja Euroopassa. Näistä YFI-laitos koordinoi Afrikassa ja Euroopassa järjestetyt tapah-

tumat.

Kansainvälinen näkyvyys

Tiedekunnan kansainvälinen näkyvyys tulee ilmi erityisesti toiminnassa kansainvälisen tiedeyh-

teisön asiantuntijatehtävissä. Näkyvyyttä toi myös esimerkiksi akatemiatutkija Jari Kaukuan

saama Iranin valtion vuoden tiedekirjapalkinto. Historian ja etnologian laitoksen tutkija Anssi Hal-

mesvirta sai The Lodz Award for scholarly achievements in Hungarian Studies -palkinnon. Kieli-

ja viestintätieteiden laitoksen professori Mikko Villi työryhmineen sai palkinnon parhaasta artik-

kelista ”International Symposium on Media Innovations” -konferenssissa.

Tiedekunnalla on edustaja mm. seuraavien kansainvälisten tieteellisten seurojen tai verkostojen

hallituksissa, johtokunnissa tai valiokunnissa:

· Association for Political History

· Barnkultur i Norden (BiN)

· Comité international de paléographie latine

· European Academy of Sciences and Arts (Class III - Arts)

· European Association of Development Research and Training Institutes

· European Association for Language Testing and Assessment

· European Consortium for Political Research (ECPR)

· European Information and Research Network on Parliamentary History

· European Music Therapy Confederation



· European Network of Academic Experts in the Field of Disability (ANED)

· European Research and Education Association (ECREA) Digital Games Research

· European Society for Mathematics and the Arts

· European University at St. Petersburg, Advisory Board

· Extreme Anthropology Research Network

· International Association of Applied Linguistics (AILA)

· International Association for Neo-Latin Studies (IANLS)

· International Association of the Psychology of Language Learning (IAPLL)

· International Consortium for the Study of Language and Superdiversity (InCoLaS)

· International Federation for Research in Women’s History

· International Oral History Association IOH

· International Symmetry Association

· Music Therapy Research Consortium

· Nordic Educational Research Association

· Nordic Network for Renaissance Studies

· Nordic Society for Phenomenology (NoSP)

· Scientific Review Panel for International Postdoc (IPD) Grants in Humanities and Social

Sciences

· Second Language Acquisition and Language Testing in Europe

· Sociological Association (ESA) Research Network Sociology of Consumption

· The Ton Vallen Award for Research Excellence, Tilburg University

· Vetenskapsrådet (Swedish Research Council)

Lisäksi henkilökunnalla on lukuisia jäsenyyksiä ulkomaisten useiden tieteellisten lehtien ja julka-

isusarjojen toimituskunnissa, esimerkiksi  Discourse; Classroom Discourse; Context & Media;

Encounters series by Multilingual Matters; Focus series on Language and social media

(Routledge);  History Review; Journal of Extreme Anthropology, Politics, Religion and Ideology;

Politics-Debates-Concepts (Nomos Verlag); Redescriptions ja Scandinavian Economic History

Review.

Kansainvälistä näkyvyyttä tiedekunta sai vuonna 2017 mm. järjestämällä konferensseja ja sym-

posiumeja. Näistä esimerkkejä ovat:

Historian ja etnologian laitos

· The Annual Gustaf Vasa Seminar, lapsuuden ja koulutuksen tutkimus

· Entangled Mobilities, Biennial Conference of the Finnish Anthropology Society 2017



· European Information and Research Network on Parliamentary History (Eu-

Parl.net),  Workshop ”Parliaments, the Executive and Foreign Policy in Comparative and

Transnational Perspectives”

· 5th International PhD Conference of the Association for Political History

· Interpersonal Violence Interventions (IPVI, palkittiin Jyväskylän vuoden 2017 kongressi-

palkinnolla

· Meaning, Thinking and Learning in History –konferenssi

Kieli- ja viestintätieteiden laitos

· Interpersonal Communication and Social Interaction (European Communication Re-

search and Education Association, ECREA)

· Nordic Intercultural Communication Congress

· The 2nd Symposium of Language Policy in the Family, the Preschool and the School.

Heading for the future!

Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos

· Uses of the Past -symposiumi

Soveltavan kielentutkimuksen keskus

· EdTech-seminaari, lukeminen, opettaminen ja peliyritykset

· XVI International Conference on Minority Languages

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos

· Interpersonal Violence Interventions (IPVI, palkittiin Jyväskylän vuoden 2017 kongressi-

palkinnolla

· Knowledge(s) and Expertise in Participatory Democracy -symposium

· Political Thought and Conceptual Change “Democracy Googled: The fufure of freedom

and politics” -symposium

Tiedeviestinnän vahvistaminen

Historian ja etnologian laitoksella on panostettu sosiaalisen median kanavien hyödyntämiseen

mm. perustamalla What the Hela? -blogi, joka on tärkeä osa tiedeviestintää ja laitoksen näky-

vyyttä suuren yleisön suuntaan. Laitoksen henkilökunta on vuoden 2017 aikana osallistunut ak-

tiivisesti yliopiston blogien kirjoittamiseen ja herättänyt keskustelua mm. akateemisesta johtajuu-

desta. Tieteen popularisointiin osallistutaan mm. AntroBlogin toimituskunnassa toimimisen

kautta. Laitos on perustanut uuden Poverty and Development Working Papers -julkaisusarjan

Köyhyys- ja kehitystutkimuksen keskittymälle. Julkaisusarjalla vahvistetaan osaamiskeskittymän

näkyvyyttä.



Kieli- ja viestintätieteiden laitoksella tohtorikoulutettaville tarjotaan tiedeviestinnän koulutusta,

ja heitä sekä tutkijoita kannustetaan aktiivisesti hyödyntämään sosiaalista mediaa tutkimustulok-

sista kertomiseen. Laitoksella on omat Facebook-sivut ja laitoksen hankkeet ovat aktiivisia sosi-

aalisessa mediassa.

Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tutkimusta pyritään saamaan laajasti nä-

kyviin aktiivisesti ylläpidettävien hankkeiden kotisivujen, Facebookin ja tutkijoiden henkilökohtais-

ten sivujen (esim. AcademiEdu) kautta. Sosiaalisen median kanavaa hyödynnetään myös teke-

mällä sinne nostoja laitoksen tutkijoiden esiintymisistä eri medioissa. Laitos osallistuu aktiivisesti

myös vuosittaiseen Tutkijoiden yö -tapahtumaan.

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tutkijoiden työsuunnitelmiin sisältyy yhteiskunnalli-

nen vuorovaikutus ja tiedeviestintä on kytketty olennaiseksi osaksi tutkijoiden työtä. Tutkijoita

kannustetaan viestimään työstä yliopiston viestintäpalvelujen tuella. Yliopistoviestinnän kanssa

on sovittu tavoista edistää Solkin tutkimuksen ja yhteiskunnallisen toiminnan näkyvyyttä yliopis-

ton sisällä ja ulkopuolella.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos vahvistaa henkilökunnan ja tohtorikoulutettavien tie-

deviestintävalmiuksia korostamalla tieteen popularisoinnin merkitystä ja panostamalla sosiaali-

sen median osaamisen kehittämiseen.

Taulukko 12 Sidosryhmille tuotetut opinnäytetyöt
2014 2015 2016 2017

Pro gradu -tutkielma, lkm 0 12 4 14
Lähde: Avoimen tiedon keskus, JYX (opinnäytetyön rinnakkaisjulkaisemisen yhteydessä kerätty tieto).

Tiedot kandidaatintutkielmista ja väitöskirjoista pyritään saamaan vuosiraportointiin vuonna 2018.



SISÄISET PROJEKTIT

Yksiköt raportoivat vuoden 2016 sopimusneuvotteluissa hyväksyttyjen sisäisten projektien etenemisestä
vuoden 2017 aikana.

Yksiköissä meneillään olevat, 2016 sopimusneuvotteluissa hyväksytyt sisäiset projektit (ks. taulukko)

HUOM: Näiden rehtorin projekteina hyväksymien kokonaisuuksien toteuttamistapa on edelleen pohditta-
vana. Halutessa tähän kohtaan voi lisätä myös muun arvion kokonaisuuksien etenemisestä taulukon lisäksi
tai sen sijasta.

Humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa ei ole rehtorin hyväksymiä sisäisen kehittä-

misen projekteja.

Taulukko 13 Arvio sisäisten projektien etenemisestä
projekti vaihe eteneminen tulos riskit resurssien

käyttö
FinCEAL Plus 1 A  B C  A  B C  A B C A  B  C

2

3

4

UniPID 1 A  B C  A  B C  A B C A  B  B

2

3

4

Taulukon täyttöohje:

Projektin vaihe:

1. asettaminen
2. projektisuunnittelu
3. toteuttaminen
4. päättäminen

Arvio etenemisestä, tuloksesta ja resurssien käytöstä:

A = suunnitelman mukainen
B = poikkeama, toimenpide tiedossa
C = poikkeama, ei päätöstä



Riskit:

A = ei ole havaittu riskejä
B = havaittu, toimenpiteet suunniteltu tai tehty
C = havaittu, ei suunniteltu toimenpiteitä



HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

6.1 Johtopäätökset henkilöstöohjelman mukaisten tavoitteiden toteutumisesta

Johtopäätökset henkilöstöohjelman mukaisten tavoitteiden ja tulossopimuksessa määriteltyjen tavoitteiden
toteutumisesta. Lisäksi johtopäätökset strategisen henkilöstöresursoinnin toteutumisesta: profiloitumis-
alueille kohdennetut rekrytoinnit, varautuminen eläköitymisiin tai muut yksikön kannalta keskeiset hen-
kilöstötavoitteet. Alla johtopäätösten tekemistä tukeva tilastomateriaali.

Tiedekunnassa on onnistuneesti toteutettu yliopiston suurimmat rakenteelliset muutokset. Tästä

huolimatta henkilöstön hyvinvointikyselyn tulokset ovat erittäin positiiviset.

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta on sitoutunut yliopiston henkilöstöohjelman arvoi-

hin: avoimuuteen, tasa-arvoon ja luottamukseen sekä yliopiston tavoitteeseen luoda yliopistosta

vetovoimainen työpaikka kansallisesti ja kansainvälisesti. Rehtori Matti Mannisen ja tiedekunnan

välisessä sopimuksessa henkilöstöön liittyviksi tavoitteiksi vuodelle 2017 asetettiin:

· Tiedekunta integroi Vaasan yliopiston siirtyvän henkilökunnan, opiskelijat ja toiminnan

osaksi tiedekunnan toimintaa.

· Tiedekunnan on varauduttava supistuvan perusrahoituksen huomioonottamiseen henki-

löstösuunnittelussaan erityisesti tarkastelemalla eläköitymisen kautta vapautuvia resurs-

seja.

· Rekrytointien tulee liittyä yliopiston strategisten tavoitteiden ja tiedekunnan toiminta- ja

taloussuunnitelman toteuttamiseen.

· Tiedekunta huomioi Vaasan yliopiston liikkeenluovutuksesta aiheutuvat vaikutukset so-

pimuskauden henkilöstösuunnittelussa.

Tiedekunta on toteuttanut tavoitetta siten, että ennen kunkin tehtävän täyttöprosessin aloittamista

on tarkasteltu laitoksen kokonaisuutta, kyseisen oppiaineen asemaa ja yhteyksiä toisiin oppiai-

neisiin ja tiedekunnan toiminnan kokonaisuuteen. Tämä tarkastelu on liitetty laitoksen ja tiede-

kunnan tutkimusstrategiaan, painoaloihin ja pitkäjänteisiin kehittämissuunnitelmiin ja sen jälkeen

on päätetty, tuleeko tehtävän uudelleen suuntaaminen kysymykseen. 62 vuotta täyttäneiden

kanssa käytävässä kehityskeskustelussa on otettu esille myös eläkkeelle jäämisen ajankohdan

suunnittelu. Henkilöstövoimavarojen suunnittelussa on otettu huomioon niukkeneva talousti-

lanne. Voimavaroja on suunnattu suunnitelmallisesti tutkimuksen ja koulutuksen painopistealu-

eille, erityisesti profilointialoille ja nouseville aloille. Uudet ja eläköitymisien kautta vapautuvat

professuurit on avattu tenure track -apulaisprofessuureina.



Vuoden 2016 toiminta- ja taloussuunnitelmassa profilointialueiden resurssoinnissa tavoitteeksi

vuodelle 2017 oli asetettu kolmen apulaisprofessorin (tenure track) rekrytointi. Lisäksi profilointi-

alueelle oli arvioitu sijoittuvan 14 muuta tehtävää. Profilointialueelle onkin kohdistettu merkittävä

panostus. Vuonna 2017 tehtävässään aloitti kaksi uutta apulaisprofessoria sekä 20 % työsuh-

teessa alan kansainvälisiin huippuihin kuuluva professori Srikant Sarangi. Lisäksi käynnistettiin

kahden uuden professuurin ja useiden Visiting Professorin tehtävien täytöt. Profilointialueiden

toimintaa tukee lisäksi yliopistonlehtori ja yliopistotutkija, 8 tutkijatohtoria, tutkimuskoordinaattori,

projektitutkija ja useampia tutkimusavustajia. Vuonna 2017 jatko-opiskeluoikeuden saaneista

tohtoriopiskelijoista liki 30 sijoittuu profilointialueille.

Vuonna 2017 toteutetussa henkilöstön työhyvinvointikyselyssä tiedekunta sai yliopiston parhaim-

piin kuuluvat arvosanat yliopiston suurimmista rakenteellisesti muutoksista huolimatta. Kaksi

osa-aluetta, yhteisöllisyyden edistäminen ja työolot, jäivät ilmoitetun tarkasteluraja-arvon 3,7 (as-

teikolla 1-5) tasalle tai sen alle.

Työhyvinvointikyselyn tulokset on käsitelty laitoksittain yhdessä henkilökunnan kanssa. Konk-

reettisiksi kehittämistoimenpiteiksi vuodelle 2018 henkilöstö on johdon kanssa päättänyt seuraa-

vaa:

· lähiesimiestyön kehittäminen koulutuksella ja esimiesrakenteen selventäminen (työn-

jako ja vastuut)

· työtehtävien priorisointi ja sijaisuusjärjestelyistä huolehtiminen

· töiden tekeminen työajalla

· yhteisien tutkimushankkeiden suunnittelu

· ulkopuolinen työnohjaus henkilökuntakokousten yhteydessä

· työhuonejärjestelyt ja työvälineistön ajantasaisuus

· viestinnän parantaminen ja tarkoituksenmukaisuus

o vuosikello

o yhteinen pikaviestikanava, joka ei rasita sähköpostilistaa

· liikunta/työkyky/virkistäytymispäivien järjestäminen

· enemmän epämuodollisia tapaamisia esim. yhteiset lounaat.

Kokonaisuutena tarkastellen tiedekunnan arvosanat ovat kaikilla osa-alueilla kehittyneet positii-

visesti vuoden 2015 kyselyyn verrattuna. Tätä on pidettävä merkittävänä saavutuksena huomi-

oon ottaen tiedekuntaan kohdistuneet tiedekunta- ja laitosrakenteen muutokset sekä Vaasan liik-

keenluovutussopimuksen muutosvaikutukset.



Kansainvälisen henkilöstön osuus koko henkilökunnasta -tavoitteeksi tiedekunnalle on asetettu

16 %. Kehitys on ollut tasaisesti kasvavaa, vuonna 2017 osuus (15 %) kasvoi 3 %-yksikköä edel-

lisestä vuodesta.

Kehittyvä yhteisöllisyys ja hyvinvoiva työyhteisö 2015 2017

Henkilöstökyselyn tulos: Yhteisöllisyys yksikössämme (ka) 3,6 3,7

Laadukas esimiestyö ja yhtenäiset henkilöstön johtamiskäytännöt 2015 2017

Henkilöstökyselyn tulos: Lähiesimiestyö (ka) 3,8 3,9

Strateginen resursointi ja osaamisen johtaminen 2015 2017

Henkilöstökyselyn tulos:

Strateginen johtaminen (tdk/laitos) (ka)

3,7 3,9

Henkilöstökyselyn tulos: Oman työn sisältö ja osaaminen (ka) 3,9 4,0

Käytyjen kehityskeskusteluiden kattavuus (%) (MUHE) 29 %

Käytyjen kehityskeskusteluiden kattavuus (%) (OPHE) 65 %

Kansainvälisen henkilöstörekry-
toinnin edistyminen

Tavoite 2017–2020 Toteutunut
2017

Kansainvälisen henkilöstön osuus
henkilöstöstä (%)

16 % 15 %


