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I JOHTAMINEN 
 

1.1 YLEISKUVAUS 

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen (Solki) henkilökuntaan kuuluu johtaja, varajohtaja, 
professorit, erikoistutkijoita, tutkijoita, osastosihteereitä, suunnittelijoita, projektisihteereitä, 
tutkijaopiskelijoita sekä tutkimusavustajia. Laitoksen johtamisesta vastaavat johtaja ja 
varajohtaja yliopiston johtosäännön mukaisesti (ks. 23a §). Osa henkilöstöstä on 
virkasuhteessa ja osa määräaikaisessa virkasuhteessa. 

Keskuksella on neuvottelukunta, jonka jäsenistö koostuu sidosryhmien edustajista (esim. 
korkeakoulut, opetusministeriö, opetushallitus). Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen 
neuvottelukunnalla on neuvoa antava tehtävä; sillä ei ole päätäntävaltaa. Jäsenyys 
neuvottelukunnassa on määräaikainen. Neuvottelukunta kokoontuu vähintään kerran 
vuodessa. Neuvottelukunnan jäsenille toimitetaan kaikki Solkin julkaisut. 

Päätöksenteosta Solkissa vastaavat 

• johtaja ja varajohtaja keskinäisen työnjaon mukaisesti. Työnjako hyväksytetään 
tiedekunnassa, ja se sovitaan aina uudelleen johtajien/johtajan vaihtuessa  

• säännöllisesti kokoontuvat laitoskokoukset, joihin osallistuu koko henkilökunta  
• tutkijapooli, joka vastaa tutkimusstrategian suunnittelusta ja toimeenpanosta  
• ohjaajapooli, joka vastaa jatkokoulutuksen suunnittelusta ja kehittämisestä  
• muut tarpeen mukaan perustettavat työryhmät.  

 

1.2 SUUNNITTELU 

Suunnittelua ohjaavat seuraavat strategiadokumentit: keskuksen tutkimusstrategia ja 
yliopiston strategiadokumentit. 

Suunnitellut toimenpiteet kirjataan vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelmaan. Suunnitelman 
pohjatekstin laadinnasta vastaa keskuksen johtaja. Tekstiä työstetään yhteistyössä henkilöstön 
kanssa laitoskokouksissa. Toiminta- ja taloussuunnitelma on tallennettu Optimaan. 

Lisäksi Solkin toimintaa suunnitellaan laitoskokouksissa, tutkija- ja ohjaajapoolissa sekä 
työryhmissä. 

 

1.3 TOTEUTUS 

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen strateginen johto on johtajalla johtosäännön 
mukaisesti. Muutoin johto hoidetaan johtajan ja varajohtajan kesken erikseen sovitun 
työnjaon mukaisesti. 

Keskuksen kokonaisrahoituksesta ja sen suunnittelusta sekä varojen käyttösuunnitelmasta 
vastaa keskuksen johtaja yhdessä talousasioista vastaavan sihteerin kanssa. Tutkimus- ja 
kehityshankkeissa varojen suunnittelusta ja käytöstä vastaa hankkeen vastuullinen johtaja, 
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neuvotellen keskuksen johtajan kanssa yleiskustannuksista ja tutkimusympäristöön liittyvistä 
ratkaisuista. 

Laitoskokoukset ovat strategista johtamista täydentävä foorumi koko henkilöstölle. Johtaja 
kutsuu koolle laitoskokoukset, jotka kokoontuvat säännöllisesti. Laitoskokouksissa 
keskustellaan, päätetään asioista ja työnjaoista sekä tiedotetaan ajankohtaisista asioista. 
Kokouksista tehdään pöytäkirja, joka tallennetaan Optimaan. 

Kunkin kauden virkoihin liittyvät toimenpiteet kuvataan toiminta- ja taloussuunnitelmassa. 
Virantäyttöselosteiden laatimisesta vastaavat keskuksen johtaja sekä hankkeiden osalta niiden 
vastuulliset johtajat. Uuden työntekijän perehdyttämisestä vastaavat keskuksen johtaja, 
hankkeiden vastuulliset johtajat sekä henkilöstöasioista vastaava sihteeri. 

Kehityskeskustelujen vetämisestä vastaavat keskuksen johtaja ja lähiesimiehet yliopistojen 
yhteisten aikataulujen mukaan. Keskuksen johtaja ja lähiesimiehet sopivat keskenään, miten 
vastuu keskusteluista jakautuu. 

Solki suhtautuu työyhteisönä myönteisesti henkilöstönsä kehittämishakuisuuteen. Keskus 
tukee henkilöstön kouluttautumista ja opinnäytetöiden tekemistä sekä resursoi siihen varoja. 

Keskuksella on nimetty laatuvastaava, joka toimii tietyn erikseen sovitun kauden ajan. 
Laatuvastaava voi olla keskuksen johtaja, varajohtaja tai joku muu henkilöstöstä. 
Laatuvastaavan valinnasta sovitaan yhdessä keskuksen henkilöstön kanssa. 

Toimintakäsikirjan sisällöllisestä ja teknisestä päivittämisestä vastaa kulloinenkin 
laatuvastaava yhdessä muun henkilöstön kanssa. 

Keskusta koskevista asioista tiedotetaan sähköisesti ilmestyvissä Solki-uutisissa joka 
toinen/kolmas viikko.  

Solkin pysyväluonteiset käytänteet on kuvattu Arjen aakkosissa, jotka on tallennettu 
Optimaan. Arjen aakkoset toimii käsikirjana kaikille työntekijöille ja sen lisäksi sillä on 
tärkeä rooli uusien työntekijöiden perehdyttämisessä. 

 

1.4 ARVIOINTI 

Keskuksessa pyritään arvioimaan aikaisempaa systemaattisemmin tavoitteiden toteutumista 
toiminta- ja taloussuunnitelman ja toimintakertomuksen laatimisen yhteydessä. Arvioinnin 
tavoitteena on muuttaa toimintaa strategisten linjausten mukaiseksi. 

VPJ-keskusteluiden yhteydessä käydään läpi henkilökohtaisten tavoitteiden toteutumisen 
lisäksi työtyytyväisyyttä ja keskuksen sisäistä toimivuutta. 

Arviointikeskusteluja käydään myös laitoskokouksissa, työryhmissä ja kahdenkeskisissä 
keskusteluissa. 

Henkilöstön on mahdollista antaa palautetta keskuksen toiminnasta myös anonyymisti 
Optimassa. 
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Keskuksen toimintaa (mm. johtaminen, työtyytyväisyys) koskevaa palautetta saadaan myös 
yliopiston yhteisten järjestelmien kautta (esim. koko henkilöstölle osoitetut kyselyt). 

 

1.5 KEHITTÄMINEN 

Kehittämiskohteet nousevat yliopiston yhteisten linjausten lisäksi arviointikeskusteluista. 
Keskuksen henkilöstö linjaa itse aktiivisesti kehittämisen painopisteitä. 

Kehittämisessä on kaksi päälinjaa: keskuksen sisäinen kehittäminen (esim. työhyvinvointi, 
työskentelyolosuhteet, resursointi) ja keskuksen toiminnan linjaaminen (esim. tutkimuksen ja 
yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen keskinäinen suhde). Kehittämistyötä tehdään sisäisesti 
omin voimin ja tarvittaessa haetaan ulkopuolista asiantuntija-apua. 

Kehittämiskohteista ja niihin liittyvistä toimenpiteistä sovitaan yhdessä henkilöstön kanssa. 
Keskus resursoi kehittämistoimintaa vuosittain yhdessä sovittujen linjausten mukaisesti.    
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II TUTKIMUS 
 

2.1 YLEISKUVAUS 

Soveltavan kielentutkimuksen keskus (Solki) on erikoistunut kielenopetuksen ja -oppimisen 
sekä kielikoulutuksen tutkimukseen ja on maassamme ainoa alan tutkimuslaitos. Tutkimuksen 
painopistealueita ovat kielitaidon arviointi, monimediaiset, monikieliset ja monikulttuuriset 
oppimisympäristöt sekä kielikoulutuspolitiikka. Tutkimusta yhdistää käsitys kielestä 
sosiaalisena ja vuorovaikutuksellisena, identiteettejä ja kulttuuria rakentavana ilmiönä. 
Tutkimustoiminta on monitieteistä ja monitahoisesti verkottunutta. Nyky-yhteiskunnan 
muutokset ja murrokset heijastuvat monin tavoin kielen oppimisen, opettamisen ja 
kielikoulutuksen kysymyksiin ja keskuksen tavoitteena on olla aktiivinen toimija alueella sekä 
kansallisesti että kansainvälisesti. 

Tutkimusta tehdään pääosin tutkimus- ja kehittämisprojekteissa, joille on tyypillistä 
monitieteinen ja soveltava tutkimusote.  

 

2.2 SUUNNITTELU 

Tavoitteet ja vastuut 

Tavoitteena on, että tutkimus on kansainvälisesti arvostettua ja korkeatasoista ja että keskus 
kasvattaa vaikuttavuutta kansainvälisissä tiedeyhteisöissä sekä lisää näkyvyyttä alan 
kansainvälisissä julkaisuissa. 

Tutkimuksen lähtökohtana on Solkin tutkimusstrategia. Tutkimuksen yleisestä linjauksesta 
vastaavat keskuksen professorit yhdessä tutkijapoolin kanssa. Suunnittelusta vastaa kunkin 
hankkeen käynnistäjä yhteistyössä laitoksen johtajan ja mahdollisten muiden tahojen kanssa.  

Rahoitus 

Keskuksen tutkijoita kannustetaan hakemaan ulkopuolista rahoitusta. Tutkimus- ja 
kehittämishankkeiden pääasiallisina ulkopuolisen rahoituksen lähteinä ovat Suomen 
Akatemia, eri ministeriöt, Opetushallitus, Tekes, EU ja eri säätiöiden tutkimusrahastot. 

 

2.3 TOTEUTUS 

Tutkimusta toteutetaan pääosin projekteissa, joissa voi olla mukana myös erilaisia johto- ja 
ohjausryhmiä. Uudet tutkijat ja jatkokoulutettavat pyritään kiinnittämään jo käynnissä oleviin 
projekteihin, mutta myös keskuksen tutkimusstrategian mukaiset yksittäiset tutkimushankkeet 
ovat mahdollisia. Vastuut määritellään kunkin projektin osalta erikseen. Projekteissa 
hyödynnetään laajasti erilaisia tukiorganisaatioita ja yhteistyöverkostoja. 

Projektin hallintaprosessi vaihtelee riippuen tutkimuksen rahoituslähteestä, kestosta ja 
tutkimusryhmän koosta. Lisäksi siihen vaikuttaa mm. se, onko kyse kansallisesta vai 
kansainvälisestä hankkeesta ja miten tutkimus ja kehittämistoiminta siinä painottuvat. 
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Tutkimustulosten julkaiseminen ja muu viestintä on määritelty keskuksen 
tutkimusstrategiassa. Lisäksi kukin hanke tekee oman julkaisu- ja viestintäsuunnitelmansa. 
Tutkimustuloksia pyritään raportoimaan ensisijaisesti kansainvälisissä ja kansallisissa 
vertaisarvioiduissa tieteellisissä julkaisuissa. Koska Solki on Suomen ainoa soveltavaan 
kielentutkimukseen keskittyvä laitos, jolla on virallinen valtakunnallinen asema alan 
kansallisena kehittäjänä, tutkimustulosten julkaiseminen myös yleistajuisissa julkaisuissa ja 
aloitteellisuus keskustelun käynnistäjänä on olennainen osa keskuksen viestintästrategiaa. 
Lisäksi tutkimushankkeista ja -tuloksista raportoidaan konferensseissa, seminaareissa ja 
opettajien täydennyskoulutustilaisuuksissa. 

Julkaisutoiminnan uutena avauksena Solki alkaa toimia julkaisijana soveltavan 
kielentutkimuksen alan kansainväliselle verkkolehdelle Apples, joka tulee olemaan 
arviointikäytäntein toimiva tieteellinen aikakauslehti. 

 

2.4 ARVIOINTI 

Tutkimuksen arvioinnista ja raportoinnista määritellään Solkin tutkimusstrategiassa. Lisäksi 
kukin projekti tekee oman arviointi- ja raportointisuunnitelmansa, jonka muodot saattavat 
vaihdella hankkeen tyypin mukaan. Projektien arvioinnista Solkissa vastaa johtaja yhdessä 
vastuullisen tutkijan / tutkimusryhmän kanssa; joissakin tapauksissa projektilla voi olla myös 
ulkopuolinen arvioija tai arviointiryhmä. 

Tutkimuksen tuloksellisuutta arvioidaan vuosittain keskuksen toimintakertomuksessa sekä 
toiminta- ja taloussuunnitelmassa. Yksittäisten tutkijoiden työtä arvioidaan myös 
kehittämiskeskustelujen yhteydessä. Arviointi suoritetaan suhteessa kunkin projektin 
tavoitteisiin ja se kohdistuu sekä hankkeen kulkuun (prosessiin) että sen tuloksiin. Jatkuvan 
arvioinnin periaate toteutuu vertaisarvioinneissa sekä projektien sisäisissä 
palautekeskusteluissa, joiden tarkoituksena on tutkimustoiminnan kehittäminen ja hankkeista 
oppiminen. 

 

2.5 KEHITTÄMINEN 
 
Toiminnan kehittämisen päälinjat määritellään keskuksen tutkimusstrategiassa sekä toiminta- 
ja taloussuunnitelmassa. Kehittämisestä on vastuussa laitoksen johtaja yhdessä muun 
henkilökunnan kanssa. Päätavoitteita ovat tutkimuksen laadun kehittäminen keskuksen 
määritellyillä painopistealueilla ja julkaisustrategian laatiminen tutkimustulosten raportoinnin 
tehostamiseksi. Lisäksi pyritään varmistamaan tuleva tutkimusrahoitus luomalla tutkijoille 
edellytyksiä ulkopuolisen rahoituksen hakemiseen, koska laitoksen tutkimustoiminta on 
pitkälti sen varassa. 
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III JATKOKOULUTUS 
 
 

3.1 YLEISKUVAUS 

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen koulutustoiminta keskittyy jatkokoulutukseen ja 
siitä on kerrottu tarkemmin keskuksen www-sivuilla: 
http://www.jyu.fi/hum/laitokset/solki/opiskelu/jatko. 

Vastuut 

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen jatkokoulutuksesta vastaavat laitoksen professorit, 
jotka sopivat keskinäisestä työnjaosta. Professorien tukena on ohjaajapooli. Ohjaajapooliin 
kuuluvat laitoksen professorit, väitelleet tutkijat, opintovastaava sekä jatko-opiskelijoiden 
edustaja. Ohjaajapoolin keskeiset tehtävät ovat: jatkokoulutuksen suunnittelu ja toteutus, 
jatkokoulutuksen arviointi ja kehittäminen sekä ohjauskäytänteiden koordinointi. 
Ohjaajapooli kokoontuu säännöllisesti. Ohjaajapooli kutsuu koolle kaikki ohjaajat kerran 
vuodessa. 

 

3.2 SUUNNITTELU 

Opiskelijavalinta 

Opiskelijavalinta ja jatkokoulutuksen linjaukset suunnitellaan keskuksen koulutusstrategian, 
tutkimusstrategian sekä toiminta- ja taloussuunnitelman linjausten mukaisesti. Jatko-
opiskelijoiksi valitaan tutkimussuunnitelman laadukkuuden perusteella sekä 
vastavalmistuneita että jo työelämässä olevia tutkimuksen tekijöitä. 

Opetussuunnitelma 

Tiedekunnan jatkokoulutuksen koulutustarjontaa täydentää soveltavan kielitieteen 
jatkokoulutuksen sisältö ja rakenne –dokumentti, jossa kuvataan opintojen tavoitteita, 
sisältöjä ja toteutustapoja. Suunnittelusta vastaavat laitoksen professorit työnjakonsa 
mukaisesti yhdessä ohjaajapoolin kanssa. 

 

3.3 TOTEUTUS 

Opiskelijavalinta 

Hakemuksia otetaan vastaan ympäri vuoden. Hakemukset käsittelee ohjaajapooli. Ohjeet 
jatko-opiskelijaksi hakemiseen löytyvät tiedekunnan jatko-opiskelijan oppaasta ja Solkin 
www-sivuilta: http://www.jyu.fi/hum/laitokset/solki/opiskelu/jatko. 

Opetussuunnitelma 

Solki järjestää jatko-opiskelijoille suunnattuja tutkimusseminaareja (ks. 
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soveltavan kielitieteen jatkokoulutuksen sisältö ja rakenne). Opiskelijoita ohjataan myös 
tiedekunnan ja yliopiston yhteisille jatkokoulutuskursseille. Muiden yliopistojen tarjoamasta 
jatkokoulutuksesta neuvotellaan erikseen ja se voidaan hyväksyä tutkintoon soveltuvin osin. 

Jatko-opintojen ohjaus 

Ohjaajien valinnassa otetaan huomioon sisällöllinen asiantuntijuus ja ohjaustehtävien 
jakautuminen keskuksen sisällä. Periaatteena on se, että opiskelijan pääohjaaja on 
työsuhteessa laitokseen. 

Solki on täsmentänyt tiedekunnan jatkokoulutusta koskevaa toimintaohjeistusta. 
Täsmennykset koskevat jatko-opiskelijaksi hakemista, opiskelijavalintaa, opintojen 
käynnistämistä, opintojen edistämistä ja toteuttamista. Käytännön ohjeita opiskelusta antavat 
ohjaajat ja opintovastaava.  

Tohtorin tutkinto ja väitöskirjan tarkastaminen 

Tiedekunnan jatkokoulutusta koskevien toimintaohjeistusten lisäksi keskuksen www-sivuilta 
löytyy tietoa väitöskirjan tarkastusprosessista. Yliopistolla on yhteiset väitöstilaisuuden 
ohjeet.  

Lisensiaatintutkinto 

Tiedekunnan hyväksymien väitöskirjan arviointikriteerien lisäksi Solkissa on laadittu 
tarkentavat kriteerit lisensiaatintöiden arviointiin.  

 

3.4 ARVIOINTI  

Jatkoulutuksen tuloksellisuutta arvioidaan vuosittain keskuksen toimintakertomuksessa sekä 
toiminta- ja taloussuunnitelmassa koulutusstrategian linjausten mukaisesti. 

Ohjaajapooli arvioi Solkin jatko-opintojen toimivuutta opiskelijapalautteen pohjalta, jota 
kerätään vuosittain. Ohjaajapooli arvioi toimintaansa säännöllisesti. 

Ohjaajapooli kerää palautetta valmistuneilta jatko-opiskelijoilta säännöllisesti. Tämän 
pohjalta ohjaajapooli arvioi jatkokoulutuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta, esimerkiksi 
sitä, miten jatko-opiskelijoiden tekemä tutkimus on edistänyt kielikoulutusta ja 
kieltenopetusta eri oppilaitoksissa. 

 

3.5 KEHITTÄMINEN  

Solki kehittää resurssien mukaan jatko-opiskelijoiden (ml. kansainväliset ja 
maahanmuuttajataustaiset) rekrytointia ja opiskelumahdollisuuksia. Jatkokoulutusta 
kehitetään keskuksen koulutus- ja tutkimusstrategian linjausten mukaisesti. 

Ohjaajapooli kehittää jatkokoulutusta ja ohjauskäytänteitä muun muassa opiskelijapalautteen 
pohjalta. 
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Solki kehittää alueen teemaseminaareja sekä kevät- ja kesäkouluja yhteistyössä Kielten 
laitoksen ja Kielikeskuksen kanssa. 

Ohjaajapooli kehittää Optiman käyttöä jatko-opintojen dokumentoinnissa. 
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IV YHTEISKUNNALLINEN VUOROVAIKUTUS 
 
 

4.1 YLEISKUVAUS 
 

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksella on valtakunnallisia tehtäviä. Tämän lisäksi se 
osallistuu aktiivisesti monin eri tavoin asiantuntija-alueensa mukaiseen alueelliseen, 
kansalliseen ja kansainväliseen toimintaan, joka on yhteiskunnallisesti relevanttia. 

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen yhteiskunnallinen toiminta on yhteiskunnan 
tarpeista nousevaa ja se jakautuu kuvion 1 mukaisiin osa-alueisiin. 

 
 
Kuvio 1. Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen yhteiskunnallinen vuorovaikutus. 
 

Yhteiskunnallisten tehtävien linjauksista vastaavat keskuksen johtaja ja varajohtaja sekä 
asiantuntijaryhmät, kuten ohjaajapooli. Päälinjaukset on kirjattu keskuksen talous- ja 
toimintasuunnitelmaan sekä tutkimusstrategiaan. Yhteiskunnalliset tehtävät kuuluvat jokaisen 
Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen työntekijän tehtäväkuvaan. 

  

4.2 SUUNNITTELU 

Tavoitteet 

Tavoitteena on keskuksen vahvuuksiin ja profilointiin perustuvan tutkimustiedon ja 
asiantuntijuuden näkyminen alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä sektorilla. 

SOLKI 

C. Työelämäyhteydet 
D. Asiantuntija- 
    tehtävät 

B. Tutkimuksesta   
     tiedottaminen 

E. Työryhmät,  
     toimikunnat,  
     jäsenyydet 

A. Kielikoulutus 
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Alueellisella ja kansallisella tasolla keskuksella on tavoitteena kehittää kielikoulutusta ja 
kielitaidon arviointia sekä edistää monikielisyyttä. 

Tavoitteena on, että tutkimus on kansainvälisesti arvostettua ja korkeatasoista, ja että keskus 
kasvattaa vaikuttavuutta kansainvälisissä tiedeyhteisöissä sekä lisää näkyvyyttä alan 
kansainvälisissä julkaisuissa. 

Tavoitteena on edistää täydennys- ja jatkokoulutuksen avulla työelämätavoitteita etenkin 
julkisella sektorilla. Lisäksi keskuksen tutkimusta pyritään tuotteistamaan työelämätarpeiden 
mukaisesti ja ottamaan tutkimusprojekteihin työelämän edustus mukaan. 

 

4.3 TOTEUTUS 

A. Kielikoulutus 

Keskus osallistuu aktiivisesti kieleen, sen opetukseen ja oppimiseen sekä 
kielikoulutuspolitiikkaan liittyvään keskusteluun ja kehittää suomalaista kielikoulutusta mm. 
lisäämällä kielitaidon arviointiin liittyvää tietämystä. Lisäksi keskus edistää monikielisyyttä 
Suomessa tekemällä aktiivisesti tutkimusta, joka tarkastelee kielenoppimista, kielen 
säilyttämistä ja kieli-identiteettiä osana laajempaa sosiaalista ja kulttuurista kontekstia. 

 B. Tutkimuksesta tiedottaminen 

Keskuksen tutkimusaiheet ovat yhteiskunnallisesti relevantteja, minkä vuoksi tuloksia 
voidaan soveltaa erilaisiin yhteiskunnan tarpeisiin, kuten kielikoulutuksen kehittämiseen (ml. 
opettajankoulutus, kielitaidon arviointi, verkko-opetus). 

Keskuksen tutkimustuloksista tiedotetaan tieteellisten yhteisöjen lisäksi 
(konferenssiesitelmissä, tieteellisissä julkaisuissa, raporteissa ja postereissa) 
populaarimedioissa. Lisäksi tutkimustietoa hyödynnetään kansallisessa täydennys- ja 
jatkokoulutuksessa. 

Tutkimustuloksia ja –aineistoja sovelletaan ja tuotteistetaan eri tavoin, mistä esimerkkeinä on 
kansainvälinen verkkokurssi Moodi ja Yleisten kielitutkintojen (YKI) aineistosta koostettu 
korpus. 

 C. Työelämäyhteydet 

Keskus osallistuu aktiivisesti julkisen sektorin työelämäkoulutukseen tarjoamalla 
kieltenopettajille täydennys- ja jatkokoulutusta. Keskus toimii myös opiskelijoiden ja 
työvoimakoulutettavien harjoittelupaikkana. 

Keskuksen tutkimus- ja kehittämistyön pohjalle rakennettuja projekteja hyödynnetään myös 
kaupallisesti, kuten Yki , Dialang ja Moodi. Lisäksi keskuksen tutkimus- ja 
kehittämishankkeissa on työelämän edustus mukana, esim. Kiepo ja YKI . 
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D. Asiantuntijatehtävät 

Keskuksen henkilökunta toteuttaa yhteiskunnallista palvelutehtäväänsä osallistumalla ja 
toimimalla asiantuntijatehtävissä yhteiskuntaa ja yksilöitä koskevissa kielen, kielenkäytön ja 
kielenoppimisen kysymyksissä. 

Keskus koordinoi kansallisia ja kansainvälisiä hankkeita. Lisäksi keskus on tärkeässä roolissa 
kansallisesti ja kansainvälisesti merkityksellisissä tutkimushankkeissa. Henkilöstö toimii 
alueellisissa hankkeissa asiantuntijoina. 

Keskuksen henkilökunta osallistuu yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen antamalla 
lausuntoja julkaisuista, apurahahakemuksista, virantäytöistä, julkishallinnon strategisista 
dokumenteista sekä toimimalla kutsuttuina luennoitsijoina, opinnäytteiden ohjaajina ja 
tarkastajina. 
  

E. Työryhmät, toimikunnat ja jäsenyydet 

Keskuksen henkilökuntaa toimii asiantuntijoina alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä 
työryhmissä ja toimikunnissa, eri ministeriöissä, Opetushallituksessa ja tieteellisissä 
seuroissa. 

 

4.4 ARVIOINTI 

Keskus arvioi vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelman sekä toimintakertomuksen 
laatimisten yhteydessä yhteiskunnallisissa tehtävissä saavutettuja tuloksia ja haasteita. Uudet 
hanke-esitykset arvioidaan ensiksi keskuksen oman henkilökunnan keskuudessa, minkä 
jälkeen ne siirtyvät ulkopuolisten tahojen (oma yliopisto, rahoittajat, ministeriöt, asiantuntijat) 
arvioitaviksi. Lisäksi yhteiskunnallisten tehtävien tuloksellisuutta ja resurssitarpeita 
arvioidaan henkilökohtaista suoriutumista koskevien keskustelujen yhteydessä. 

Keskuksen projekteissa, esimerkiksi Yleiset kielitutkinnot, mukana olevilta toimijoilta ja 
osallistujilta kerätään palautetta systemaattisesti ja säännöllisesti. 

Jatkokoulutuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta arvioidaan keräämällä palautetta 
valmistuneilta jatko-opiskelijoita.  

 

4.5 KEHITTÄMINEN 

Tulevaisuuden haasteena on kehittää keskuksen toimintaa yhteiskunnallisena 
vaikuttajana:  

• Suunnata tulevia, yhteiskunnallisesti relevantteja hankkeita keskuksen strategisten 
linjausten mukaisesti yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten tahojen kanssa.  

• Kehittää tutkimuksen, kielenopetuksen käytännön ja kielikoulutuspoliittisen 
päätöksenteon välisiä yhteyksiä.  

• Käynnistää ulkopuolisen rahoituksen turvin hankkeita, joilla on myös laajempaa 
kielikoulutuksellista vaikutusta.  
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• Selvittää entistä systemaattisemmin painopistealueita, toiminnan vaikuttavuutta ja 
tulevaisuuden tarpeita.  

• Selvittää Solkin henkilöstön osaamisen tuotteistamismahdollisuuksia 
systemaattisemmin ja tehdä uusia avauksia tuotteistamisen käynnistämiseksi. 

 
  


