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YHTEISKUNTATIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 
 
Tiedekunnan tehtävänä on harjoittaa kansallisesti ja kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta psy-
kologian, filosofian ja yhteiskuntatieteiden aloilla sekä vahvistaa erityisesti monitieteistä yhteistyö-
tä.  
 
Psykologian laitoksen tutkimuskärkiä ovat 

1. Oppimisen ja motivaation monipuolinen tutkimus. Oppimista tutkitaan sekä sen hermostol-
listen perusmekanismien tasolla että uusien taitojen oppimisena sosiaalisessa vuorovaiku-
tuksessa.  

2. Hyvinvointiin, oppimiseen ja oppimisvaikeuksiin liittyvien interventioiden ja psyko- 
 terapiamenetelmien tutkimus hyödyntämällä mobiili- ja  
 verkkoteknologiaa sekä liikkeiden, ilmeiden ja aivotoiminnan mittausta. 
3. Työpsykologian ja työhyvinvoinnin tutkimus. 
4. Pitkittäistutkimuksen ja prosessitutkimuksen metodologia. 
 

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen tutkimuskärkiä ovat 
1. Moraalinen ja poliittinen toimijuus, erityisesti kansalaisuus ja kansalaisyhteiskunta,  
     minuus ja subjektiivisuus sekä parlamentarismi ja poliittinen ajattelu 
2. Yhteiskunnallisten muutosprosessien kestävyys, erityisesti työn ja talouden, ympäristön 
     ja kulttuurin ja kulutuksen näkökulmista 
3. Hyvinvoinnin muuttuvat politiikat ja käytännöt, erityisesti sukupuoleen, ikään ja  
    perheeseen liittyen sekä hyvinvoinnin professioiden näkökulmasta 

 
Tiedekunta toimii myös Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa. 
 
Vuoden olennaisimmat tapahtumat, saavutetut tulokset ja tuleva kehitys 
 
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta ylitti vuonna 2014 tavoitteensa kandidaatin- (180/175 kpl) ja 
maisterintutkintojen (213/175 kpl) määrissä. Tohtoritutkintojenkin määrässä päästiin tavoitteeseen. 
Tutkimuksessa tiedekunta oli tuloksellinen ja ulkoista rahoitusta saatiin hyvin. Molemmilla laitok-
silla menestyttiin kansainvälisissä rankingeissa (psykologia ja filosofia). Tiedekunnassa aloitti vuo-
den alussa uusi dekaani ja molemmilla laitoksilla uudet johtajat.  
 
Tiedekunnassa on määrätietoisesti paneuduttu vuonna 2013 annetun strategisen erityistavoitteen 
toteuttamiseen, eli kansainvälisen ulkoisen rahoituksen hankkimiseen. Tiedekuntaan on palkattu 
tähän tarkoitukseen koordinaattori, jonka toimenkuvaan kuuluu ulkoinen tiedeviestintä. Rahoitusta 
on molemmilta laitoksilta haettu hyvin kansainvälisten hankkeiden valmisteluun ja verkostojen 
luomiseen.  
 
IHME (Ihmistieteiden metodikeskus) on vakiinnuttanut toimintansa ja osoittanut tarpeellisuutensa 
sekä YTK:n että muiden tiedekuntien metodiosaamisen vahvistajana. Monitieteinen Perhetutkimus-
keskus on tuottanut hyvin erityisesti tohtorintutkintoja ja toiminta yhteistyössä JAMK:n ja THL:n ja 
muiden tiedekuntien kanssa on ollut vireää.  
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Yliopistojen profilointitarve on koettu tiedekunnassa haastavaksi, ja tähän on tartuttu paitsi aktiivi-
sella osallistumisella UNIFI:n Rake-ryhmän toimintaan myös tiedekunnan ja laitosten sisäistä profi-
lointia ja poisvalintoja suunnittelemalla. Molemmat laitokset osallistuivat SA:n yliopistoilta pyytä-
mien profilointihankkeiden alustavaan valmisteluun. YTK osallistui vuonna 2014 myös aktiivisesti 
kommentoimalla yliopiston uuden strategian ja toimenpideohjelman valmisteluun.  
 
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen vuotta 2014 leimasivat yhtäältä uusien opetussuunni-
telmien laadinta ja käyttöönotto ja toisaalta professorikunnan sukupolvenvaihdoksen jatkuminen. 
Opetussuunnitelmat uusitaan säännöllisin väliajoin, mutta tällä kertaa prosessiin toi erityispiirteensä 
se, että koko laitos siirtyi yhteisiin perusopintoihin. Aiempi jako politiikka- ja sosiaalitieteiden 
juonteisiin poistui, mikä kuvastaa laitoksen sisäisen integraatioprosessin syvenemistä sekä op-
piainerajojen ylitse tapahtuvan opetus- ja tutkimustyön jatkuvaa lisääntymistä. Toinen uutuus ope-
tussuunnitelmien tämänkertaisessa uudistamisessa oli useiden temaattisten monitieteisten opintoko-
konaisuuksien rakentaminen, joiden avulla laitoksen opetussisällöt tulevat helpommin saavutetta-
viksi sekä pää- että sivuaineopiskelijoille.  
 
Useat yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen pitkäaikaiset professorit jäivät eläkkeelle vuoden 
aikana tai sen lopussa ja laitoksen henkilökunnassa tapahtui muitakin muutoksia, minkä johdosta 
vuotta 2014 leimasivat useat rekrytointiprosessit. 
 
QS World University Rankings by Subject -listauksessa filosofian oppiaine nousi vuonna 2014 en-
simmäistä kertaa maailman kahdensadan parhaaksi arvioidun yliopiston joukkoon. Julkaisutoiminta 
oli erinomaisella tasolla muissakin oppiaineissa ja laitos on saanut ulkoista tutkimusrahoitusta edel-
leen hyvin menestyksellisesti. Suurin yksittäinen hankerahoitus saatiin eurooppalaisen politiikan 
käsitteiden ja instituutioiden muutosta tutkivaan FiDiPro-hankkeeseen. Useita muitakin Suomen 
Akatemian, TEKESin, säätiöiden ja muiden tutkimusrahoittajien rahoittamia uusia innovatiivisia 
projekteja käynnistyi. Laitoksen tutkijat ovat osallistuneet myös useisiin Euroopan komission 7. 
puiteohjelman rahoittamiin hankkeisiin ja valmistautuneet aktiivisesti uuden Horizon 2020 -
ohjelmakauden hakuihin. 
 
Aiempien vuosien tapaan yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosta leimasivat vuonna 2014 yhtei-
söllisyys ja hierarkkisuuden vähäisyys, mikä näkyi niin oppiaineiden sisällä ja niiden välisessä jat-
kuvassa kanssakäymisessä kuin myös henkilökunnan ja opiskelijoiden välisissä suhteissa. Toinen 
laitoksen peruspiirteeksi jo vakiintunut asia on läpikotainen kansainvälisyys. Vuoden 2014 kuluessa 
useat laitoksen tutkijat osallistuivat myös yhteiskunnalliseen keskusteluun ja toivat siten tutkimus-
työn tuloksia päätöksentekijöiden ja kansalaisten tietoisuuteen. 
 
Psykologian laitos on ollut mukana yhdessä Kasvatustieteiden, Agora Centerin ja KTL:n kanssa 
valmistelemassa yliopiston Oppiminen ja opettaminen profilointihanketta. 
 
Psykologian laitoksen, Niilo Mäki Instituutin ja Agoran yhteistyönä kehittämän, lukemaan oppimis-
ta helpottavan teknologian (Graphogame, Ekapeli) maailmanlaajuiseen soveltamiseen tähtäävä kan-
sainvälisten huippuyliopistojen verkosto tukee kansainvälisen yhtiön perustamista, jolla vahviste-
taan em. tavoitteen saavuttamisen mahdollisuuksia. Tavoitetta tukee myös professori Heikki Lyyti-
sen nimittäminen Unesco-professuuriin. Laitos on mukana myös strategisenhuippututkimuksen 
keskittymän (SHOK) Mielen ja kehon eliksiirit -terveydenedistämisohjelmassa. 
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Psykologian laitokselle sijoittuva Monitieteisen aivotutkimuskeskuksen (Jyväskylä Centre for In-
terdisciplinary Brain Research, CIBR) toimintaa varten hankittiin vuoden 2014 lopussa MEG (mag-
netoenkefalografia) -laite, joka tullaan ottamaan käyttöön vuoden 2015 alussa. Toimintaa tukemaan 
rekrytoitiin myös MEG-laitetutkimukseen erikoistunut yliopistotutkija. Tavoitteena on varustelul-
taan kansainvälistä huipputasoa vastaava ihmistieteiden alueen vahva perus- ja interventiotutkimuk-
sen kokeellinen laboratorio. Vuoden aikana aloitettiin monitieteinen CIBR:n koordinoima 30 op:n 
Kognitiivisen neurotieteen opintokokonaisuus, joka toteutetaan yhteistyössä CIBR:n toimintaan 
osallistuvien tiedekuntien ja laitosten kanssa. 
 
Laitoksen englanninkieliseen opetustarjontaan on vakiintunut Contermparary Issues of Psychology 
-opintokokonaisuus, jonka opetusta on kehitetty hyödyntämällä verkkopedagogiikkaa ja verkkoma-
teriaaleja. 
 
Psykologian laitoksen luomaa opiskelijoiden hyvinvointia edistävää Student Life -
verkkopalveluohjelmaa kehitettiin edelleen. Hyvien tulosten ja palautteen perusteella hyvinvoin-
tiohjelma on ollut kaikkien Jyväskylän yliopiston opiskelijoiden käytössä vuodesta 2013 lähtien. 
Verkkopalvelua ja sen vaikuttavuutta on tutkittu eri muodoissa vuoden 2014 aikana. 
 
Vuonna 2013 alkanut yliopiston vastuulla oleva psykoterapeuttikoulutus jatkui vuonna 2014 mak-
sullisena täydennyskoulutuksena. Kahden vuonna 2013 alkaneen kognitiivisen ja yhden integratiivi-
sen psykoterapian koulutusryhmän lisäksi aloittivat opintonsa vuonna 2014 kaksi kognitiivisen psy-
koterapian ja kaksi perhe- ja pariterapian koulutusryhmää. Tiedekunnan hyväksymissä ja psykolo-
gian laitoksen Psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikan järjestämissä nelivuotisissa koulutusoh-
jelmissa opiskeli vuonna 2014 yhteensä 148 täydennyskoulutusopiskelijaa. 
 
Arvio taloudellisesta asemasta, kehityksestä ja riskeistä 
 
Tiedekunnan toiminta on ollut tuloksellista ja tiedekunta ylitti vuodelle 2014 asetetun nollatulosta-
voitteen (tilikauden tulos 29.1.2015 tilanteen mukaan on +311 teur). Tiedekunnalle myönnettiin 
tilikaudelle 2014 perusrahoitusta n. 10,5 Meur ja tilikaudelle kohdentui n. 6,8 Meur kilpailtua ulko-
puolista rahoitusta. Ulkopuolisen rahoituksen osuus on 39 % kokonaisrahoituksesta, mikä vastaa 
ylipoiston 40 % tavoitetta. Kokonaisuudessaan tiedekunta hallinnoi noin 29 Meur hankesalkkua. 
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta menestyy OKM-indikaattoreilla mitattuna erittäin hyvin ja on 
yliopiston tiedekunnista kolmanneksi paras ulkopuolisen rahoituksen hankinnassa. 
 
Vuodelle 2015 tiedekunnalle on myönnetty perusrahoitusta 10,9 Meur. Täydentävän rahoituksen 
määrässä osuus pyritään pitämään aiempien vuosien tasolla 35–39 %:ssa. Tiedekunnan tulostavoite 
vuodelle 2015 on nollatulos. 
 
Tiedekunnan riskeiksi on TTS-sopimuskaudelle 2014–2016 tunnistettu ulkopuolisen rahoituksen 
suuri osuus tiedekunnan kokonaisrahoituksesta, henkilökunnan eläköityminen ja terveelliset työtilat.  
 
Ulkopuolisen rahoituksen riski kohdistuu lähinnä Suomen Akatemian myöntämän rahoituksen 
osuuteen. Vuodelle 2014 kohdentuvasta ulkopuolisesta rahoituksesta (ilman omarahoitusosuutta) 
Suomen Akatemian osuus tiedekunnan ulkopuolisesta tutkimusrahoituksesta on 57 % (koko han-
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kesalkussa 60 %). Suomen Akatemian rahoitusosuus on viime vuodesta jopa kasvanut eli tiedekunta 
on jaettavan rahoituksen pienenemiseen nähden menestynyt rahoitushauissaan erinomaisesti. Haas-
teena on säilyttää Suomen Akatemian rahoitusosuus hyvällä tasolla jatkossakin. Kansainvälisen 
opetus- ja tutkimustoiminnan strategisen rahoituksen turvin tiedekunta kohdentaa erityishuomiota 
kansainvälisen tutkimusrahoituksen osuuden lisäämiseen tiedekunnan hankesalkussa vuosina 2014–
2016. Nyt kansainvälisen rahoituksen osuus vuodelle 2014 kohdentuvasta rahoituksesta on 8 % (ko-
ko hankesalkussa 14 %, kasvua ed. vuodesta 2 %). Muiden kansallisten rahoittajien osuus vuoden 
2014 ulkopuolisesta rahoituksesta oli 21 % (koko hankesalkussa 14 %). Vuoden 2014 aikana tiede-
kunnassa ryhdyttiin seuraamaan erikseen psykologian laitoksen psykoterapeuttikoulutuksista liike-
toiminnan tuotoksi ja muiksi tuloiksi kirjautuvia tuloja; näiden osuus tiedekunnan hankesalkusta oli 
14 % (koko hankesalkussa 12 %). 
 
Eläköitymisen myötä tiedekunnasta on poistumassa oman alansa vahvoja, kansainvälisesti tunnettu-
ja asiantuntijoita. Riskin muodostavat heidän asiantuntemuksensa ja verkostojensa menettäminen 
sekä korvaavien rekrytointien onnistumiset ja erityisesti valittujen henkilöiden osaaminen tohtori-
koulutettavien ohjauksessa. Riskiä ehkäistään henkilöstösuunnittelulla ja esim. emeritus-/emerita-
sopimuksien solmimisella. 
 
Tiedekunta toimii aiempiin Mattilanniemen tiloihin nähden supistetuissa väistötiloissa Ylistönmä-
entie 33:ssa. Vuoden 2014 aikana väistötiloissa on tehty enenevässä määrin havaintoja sisäilman 
tunkkaisuudesta. Henkilökunnan työhyvinvointi pyritään turvaamaan kaikin käytettävissä olevin 
keinoin. 
 
 
LIITE Vuoden 2014 budjetin toteuma/ennuste -portaaliraportti, 29.1.2015 tilanne 
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