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YHTEISKUNTATIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 
 
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 tutkimus. Oppimista tutkitaan sekä sen hermostollisten perusme-
kanismien tasolla että uusien taitojen oppimisena sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.  

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. Käsitemuutokset, poliittiset instituutiot ja osallistuminen  
2. Sosiaalinen muutos ja kestävä kehitys 
3. Muuttuva hyvinvointi, hyvinvoinnin politiikat ja palvelujärjestelmät 

Tiedekunta toimii myös Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa. 
 
 
Keskeiset tapahtumat tilikaudella 2015 ja arvio tulevasta kehityksestä 
 
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 
Tiedekunta alkoi jo keväällä vuoden 2015 RAKE-selvityksen pohjalta valmistautua yliopiston johdon 
esittämään rakennemuutokseen, jossa Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta lakkaisi olemasta oma yksik-
könsä ja yhdistettäisiin Humanistiseen ja/tai Kasvatustieteelliseen tiedekuntaan. Dekaani, hallintopääl-
likkö ja opintoasianpäällikkö osallistuivat aktiivisesti tiedekuntien yhteisen selvityksen ja raportin teke-
miseen, johon tutkittiin henkilöstön olemassa olevaa yhteistyötä eri tiedekuntien kanssa sekä kyseltiin 
heidän näkemyksiään. Lisäksi syksyllä toteutettiin rehtorilta saadun rakenteellisen kehittämisen rahoi-
tuksen avulla tiedekuntien rakenteellisen kehittämisen yhteinen seminaari, jossa kartoitettiin yhteistyö- 
ja kehittämismahdollisuuksia eri tiedekuntarakenteilla sekä sitoutettiin henkilökuntaa. Myös palvelura-
kenneuudistuksen valmistelussa tiedekunnan palvelukeskus on ollut pyydettäessä aktiivisesti mukana. 
 
Tiedekunnan muuttojen valmistelu Ylistönmäeltä Opinkiveen (YFI-laitos) sekä Kärki-kiinteistöön (Psy-
kologian laitos) sekä muuttoihin liittyvät aineistojen ja kirjallisuuden digitoinnit työllistivät kuluneena 
vuonna tiedekuntaa huomattavasti ja loivat sekä taloudellisia että käytännön haasteita. Näistä on selvitty 
kuitenkin hyvin ja vuoden lopussa Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos pääsi muuttamaan. Psykolo-
gian laitoksen muutto ajoittuu vuoden 2016 helmikuulle. 
 
Vuotta 2017 ennakoiden tiedekunta teki sisäisen rakenteellisen muutoksen, jossa tiedekunnan kustan-
nuspaikalla ollut monitieteinen Perhetutkimuskeskus siirrettiin vuodesta 2016 alkaen Psykologian lai-
tokselle, sillä yliopiston rahoitus yksikölle päättyi vuoden 2015 lopussa. Ihmistieteiden metodikeskus 
(IHME) jatkoi omana yksikkönään. 
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Tiedekunta jatkoi panostamista kansainvälisen hankerahoituksen hankkimiseen, johon oli saatu rehtorin 
strategista rahaa. Tiedekunnassa jatkoi on tähän tarkoitukseen palkattu koordinaattori, jonka toimen-
kuvaan kuuluu ulkoinen tiedeviestintä sekä rahoituksista tiedottaminen ja hankehaussa avustami-
nen. Rahoitusta on molemmilta laitoksilta haettu hyvin kansainvälisten hankkeiden valmisteluun ja 
verkostojen luomiseen. Vuonna 2015 tehtiin 21 kansainvälistä rahoitushakemusta, joista 6 (29 %) 
oli tuloksellisia. Suurin yksittäinen rahoitus oli ERC Consolidator Grant (1,5 Meur), joka tuli YFI-
laitokselle.  
 
Erityistavoitteena vuodelle 2015 oli tiedekunnan profiloituminen, jonka osana tiedekunta kehittää yli-
opiston strategian mukaisesti suurempia kandidaattikoulutuskokonaisuuksia ja vähentää sitä kautta ha-
kukohteiden määrää. Tämä työ käynnistyi osana yliopiston opintouudistusta ja etenee hyvin. Lisäksi 
molemmilla laitoksilla on tehty sisäistä profiloimista ja painopistealueiden uudelleen määrittämistä. 
Tiedekunta ylitti tutkintotavoitteensa maisteritutkintojen (tavoite 175, tulos 216) ja tohtorikoulutuksen 
osalta (tavoite 21, tulos 24). Kandidaattitutkintojen tavoite oli 175 ja kandidaatteja valmistui 164. Lisen-
siaattitutkintoja valmistui 5.  
 
Tiedekunta on hyvin valmistautunut tulevaisuuteen, jossa Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos 
tulee olemaan osa Humanistis-yhteiskuntatieteellistä tiedekuntaa ja Psykologian laitos osa Kasva-
tustieteellistä tiedekuntaa. Psykologialla on ollut perinteisesti paljon yhteistyötä Kasvatustieteiden 
kanssa, viimeisimpänä isona hankkeena profilointihanke MultiLeTe. Myös YFI-laitos suunnittelee 
aktiivisesti profilointihankkeita ja muita uusia avauksia, ja tiivistää yhteistyötä Humanistisen tiede-
kunnan laitosten (mm. Historia ja etnologia, Soveltava kielentutkimus) kanssa. Lupaavia yhteis-
työmahdollisuuksia nähdään myös mm. IT-tiedekunnan kanssa.  
 
Koska tiedekunnan molemmat laitokset ovat menestyneet erittäin hyvin lähes kaikilla OKM-
indikaattoreilla mitattuna, ollaan tulevaisuuden suhteen varovaisen luottavaisia. IHME-keskuksen 
toivomme pysyvän YFI-laitoksen mukana uudessa tiedekunnassa, sillä sen toiminta on vakiintunut, 
ja se palvelee erittäin hyvin ja monipuolisesti nimenomaan yhteiskuntatieteellistä tutkimusta.  
 
 
Psykologian laitos 
Psykologian laitoksen vuotta 2015 hallitsivat onnistunut profilointihanke ”Oppiminen ja opettami-
nen” yhdessä Kasvatustieteiden tiedekunnan, Agoran ja KTL:n kanssa, yliopiston rakenteelliset 
muutokset eli suunnitelmat siirtymisestä osaksi Kasvatustieteiden tiedekuntaa sekä muutto Kärki-
kiinteistöön.  
 
Profilointihankkeen ”Oppiminen ja opettaminen” (MultiLete) valmistelu aloitettiin loppuvuodesta 
2014 ja hakemus jätettiin ensin yliopistolle keväällä 2015 ja vielä samana keväänä yliopiston tahol-
ta Suomen Akatemiaan.  Molemmat hakemukset menivät läpi ja profilointihanke ”Oppiminen ja 
opettaminen” sai kutakuinkin pyytämänsä rahoituksen Suomen Akatemialta. Rahoituksella on tähän 
asti palkattu 2 yliopistontutkijaa ja yksi tohtoriopiskelija laitokselle sekä yhteinen tutkimuskoor-
dinaattori (sijoitettuna Kasvatustieteen tiedekuntaan).  4-vuotisen rahoituksen jälkeen nämä tehtävät 
pysyvät täytettynä ja laitos tekee poisvalintoja joistakin pienemmiltä tutkimusalueilta eläköitymisen 
kautta. Laitos tulee myös tarkistamaan sektorirakennettaan tulevaisuudessa ja hyödyntämään sekä 
tutkimuksessa että opetuksessa yhteisiä voimavaroja Kasvatustieteiden kanssa. 
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Yhdistyminen Kasvatustieteiden tiedekuntaan ja sen suunnittelu on vienyt myös suhteellisen paljon 
aikaa laitoksen johdolta, vaikka se ei ole päässyt juurikaan osallistumaan asiasta päättämiseen ja sen 
valmisteluun. Ratkaisu vaikuttaa kuitenkin perustellulta aiemman luodun tutkimusyhteistyön kan-
nalta.  
 
Kärkikiinteistöön muuton valmistelu tapahtui paljolti vuoden 2015. Uudet tilat eivät ole ihanteelli-
set laitoksen toimintojen kannalta: esimerkiksi avokonttoritilaa on paljon ja opetustilat vähäisiä. 
Samoin Kärkikiinteistön tilat ovat käymässä pieniksi uusien rahoitusten ja niiden mukana tuoman 
henkilöstön lisääntymisen vuoksi. 
 
Psykologian laitoksella on myös alkanut toiminta, jossa laitos koordinoi erilaisia psykoterapiakou-
lutuksia. Toiminta tulee laajenemaan tulevaisuudessa ja se on laitokselle taloudellisesti kannattavaa. 
 
Psykologian laitoksen tutkimus- ja julkaisutoiminta on jatkunut menestyksellisenä. Näkyvissä ole-
van JUVO-luokitusjärjestelmän merkityksen kasvu tuonee tulevaisuudessa lisärahoitusta laitokselle. 
Vuonna 2015 laitokselle on saatu merkittävää EU-rahoitusta, joskin tällä alueella psykologian lai-
toksella olisi vielä kehittämisen varaa. Vuonna 2015 laitoksella käynnistettiin sen Aivotutkimus-
keskuksessa uusi MEG-laboratorio, jonne myös on palkattu uutta tutkimushenkilökuntaa.  Käyttö-
prosentti lähentelee jo sataa, joskin kehittelyä muiden tiedekuntien kanssa jatketaan vielä. 
 
Psykologian maisteri- ja tohtorikoulutus on jatkunut tehokkaana ja tavoitteisiin on vuonna 2015 
päästy vaivatta.  Psykologien työmarkkinoilla vallitsee kutakuinkin täystyöllisyys. Opetuksen sisäl-
löllistä kehitystä on jatkettu ja yhteistyö Psykonet-verkoston kanssa on laajaa sekä perusopetuksen, 
ammatillisen erikoistumiskoulutuksen ja tohtorikoulutuksen osalta. 
 
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos 
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen vuotta 2015 leimasivat keskustelut yhteiskuntatieteelli-
sen tiedekunnan lakkauttamisesta ja uudesta tiedekuntajaosta, opetussuunnitelmatyö sekä muutto 
uusiin tiloihin Opinkiveen. Sukupolvenvaihdos professorikunnassa toteutui odotetun hyvin. Laitok-
sella jatkettiin opetuksen suunnittelutyötä rehtorin linjauksien pohjalta tavoitteena laitoksen yhtei-
nen sisäänotto sekä kandiohjelma. Lisäksi tavoitteena oli perustaa oppiaineiden tilalle uusia maiste-
riohjelmia. Yhteisen kandiohjelman ja maisteriohjelmien suunnittelutyö saatiin alulle ja sitä jatke-
taan vuonna 2016. Uutena avauksena pohjoismaisen sukupuolentutkimuksen maisteriohjelman 
suunnittelu ja kehittäminen yhdessä Aalborgin, Islannin ja Oslon yliopistojen kanssa. Suunnitteluun 
saatiin Eramus+ rahoitusta ja ohjelma käynnistetään vuonna 2016. Lisäksi kehitystyön alla olivat 
edelleen virtuaaliopetus ja e-education. 
 
Tutkimusrahoituksen osalta vuosi 2015 oli jälleen erittäin menestyksellinen.  Vuonna 2015 laitok-
sen henkilökunta hankki uutta ulkoista rahoitusta 4 474 134€. Suurimpia aloittavia projekteja olivat 
prof. Niilo Kaupin FiDiPro-projekti ”Eurooppalaisen polityn käsitteiden ja instituutioiden muuttu-
minen” (1 404 696 €), prof. Pekka Korhosen, prof. Jeremy Gouldin sekä yliopistonlehtori Tiina 
Kontisen akatemiaprojektit (350 000-590 000 €) sekä Mia Tammelinin akatemitutkijan määräraha 
(434 485 €). Useita muitakin Suomen Akatemian, TEKESin ja säätiöiden ja muiden tutkimusrahoit-
tajien rahoittamia projekteja käynnistyi. Sokerina pohjalla Jari Kaukualle myönnettiin loppuvuodes-
ta 2015 ERC- Consolidator Grant (1 500 000 €), joka otetaan käyttöön 2016. 
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Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen maisteri- ja tohtorikoulutus on ollut menestyksekästä ja 
tavoitteisiin on ylletty helposti, osittain ne on ylitettykin. Julkaisutoiminta on ollut vilkasta ja laitok-
semme työntekijät ovat julkaisseet yhä enenevässä määrin kaikkein korkeimmalla kansainvälisellä 
tasolla paitsi journaalien myös kirjakustantajien osalta, mukaan lukien sellaiset kaikkein arvovaltai-
simmat kustantajat kuten Oxford University Press ja Cambridge University Press. 
 
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen työilmapiiri pysyi edelleen erittäin yhteisöllisenä ja po-
sitiivisena – valtakunnallisesta yliopistomaailman myllerryksestä huolimatta. Lisäksi laitos järjesti 
entistä aktiivisemmin vapaa-ajan tapahtumia yhdessä opiskelijoiden kanssa. Laitoksen tutkijat olivat 
edelleen erittäin kysyttyjä keskustelijoita ja kommentoijia eri medioissa – johtuen laitoksen henki-
lökunnan yhteiskunnallisesti relevantteihin ja ajankohtaisiin aiheisiin pureutuvista tutkimushank-
keista. 
 
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen tulevaisuutta leimaa jo vuonna 2016 laitoksen siirtymi-
nen uuteen perusteilla olevaan Humanistis-yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan vuonna 2017. 
Vuonna 2016 tämä merkitsee lähinnä yhteistyökuvioiden suunnittelua sekä tutkimuksessa että ope-
tuksessa. Niin ikään opetussuunnitelmatyö tulee olemaan toiminnan keskiössä laitoksen siirtyessä 
yhteiseen kandiopetukseen ja uusiin maisteriohjelmiin. Tutkimuksen osalta panostetaan paitsi jul-
kaisuihin myös ulkoisen rahoituksen hakemiseen ja laajoihin tutkimushankkeisiin, mukaan lukien 
humanistien kanssa suunnitteilla oleva maahanmuuttoon liittyvä huippututkimushanke. Kaiken 
kaikkiaan laitoksen tulevaisuus näyttää hyvältä. 
 
Arvio merkittävimmistä riskeistä 
 
Tiedekunnan riskeiksi on TTS-sopimuskaudelle 2014–2016 tunnistettu ulkopuolisen rahoituksen 
suuri osuus tiedekunnan kokonaisrahoituksesta, henkilökunnan eläköityminen ja tulossa olevat ra-
kennemuutokset.  
 
Ulkopuolisen rahoituksen riski kohdistuu lähinnä Suomen Akatemian myöntämän rahoituksen 
osuuteen. Vuodelle 2015 kohdentuvasta ulkopuolisesta rahoituksesta (ilman omarahoitusosuutta) 
Suomen Akatemian osuus tiedekunnan ulkopuolisesta tutkimusrahoituksesta on 66 %. Suomen 
Akatemian rahoitusosuus on kasvanut nyt kaksi vuotta peräkkäin eli tiedekunta on jaettavan rahoi-
tuksen pienenemiseen nähden menestynyt rahoitushauissaan erinomaisesti. Haasteena on säilyttää 
Suomen Akatemian rahoitusosuus hyvällä tasolla jatkossakin. Kansainvälisen opetus- ja tutkimus-
toiminnan strategisen rahoituksen turvin tiedekunta kohdentaa erityishuomiota kansainvälisen tut-
kimusrahoituksen osuuden lisäämiseen tiedekunnan hankesalkussa vuosina 2014–2016. Kansainvä-
lisen rahoituksen osuutta saatiin nostettua hieman edellisvuotisesta: vuodelle 2015 kohdentuvasta 
ulkopuolisesta rahoituksesta 8,2 % oli kansainvälistä rahoitusta (8 % v. 2014).  
 
Eläköitymisen myötä tiedekunnasta poistuu edelleen oman alansa vahvoja, kansainvälisesti tunnet-
tuja 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. 
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Tiedekuntaan kohdistuu päällekkäin kolme rakenteellista muutosta: tiedekunnan laitokset muuttavat 
helmikuun 2016 loppuun mennessä eri laitoksille, tiedekunnan laitokset tulevat todennäköisesti 
sulautumaan kahteen muuhun tiedekuntaan (eri tiedekuntiin) ja yliopistolla on meneillään palvelu-
rakenneuudistus. Kaksi merkittävää kokoluokkaa olevaa rakennemuutosta kohdistuu tiedekuntaan 
yhtä aikaa muuttojen lisäksi ja rakennemuutosten pelätään aiheuttavan notkahduksen tiedekunnan 
toiminnan tehokkuuteen ja tuloksellisuuteen. 
 
Arvio taloudellisesta asemasta ja tuloksesta 
 
Tiedekunnan toiminta on ollut OKM-mittareilla mitattuna tuloksellista jo useiden vuosien ajan. Ti-
likaudelta 2015 tiedekunta teki hienoisesti alijäämäisen tuloksen (-198 teur, joka on n. 1 % koko-
naisrahoituksesta). Tiedekunnalle kohdistui tilikaudelle 2015 muutamien tilikauden aikana makset-
tujen lisäerien kanssa perusrahoitusta n. 11,6 Meur. Tiedekunta hankki vuoden 2015 tilikaudelle 6,7 
Meur kilpailtua ulkopuolista rahoitusta, jota lisäerien turvin siirrettiin käytettäväksi tuleville tilikau-
sille ja vuodelle 2015 käytettäväksi jäi 6,2 Meur ulkopuolista rahoitusta. Ulkopuolisen rahoituksen 
osuus oli alkuperäisen rahoituspäätöksen mukaan 38 % kokonaisrahoituksesta, mutta muutosten 
jälkeen osuus kaventui 35 %:iin. Kokonaisuudessaan tiedekunta hallinnoi noin 31 Meur hankesalk-
kua. 
 
Vuodelle 2016 tiedekunnalle on myönnetty perusrahoitusta 10,9 Meur eli käytettävissä oleva rahoi-
tuksen määrä on edellisvuotta pienempi. Tästä summasta kohdistuu lisäksi yli 300 teur vuonna 2015 
hankitun magnetoenkefalografia (MEG) -laitteen poistoihin.  
 
Tiedekunnan tulostavoite vuodelle 2016 on nollatulos. Täydentävän rahoituksen määrässä osuus 
pyritään pitämään 36-38 %:ssa kokonaisrahoituksesta. 
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