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1.  Toiminta-ajatus  
 
Soveltavan kielentutkimuksen keskus (Solki) on Jyväskylän yliopistoon kuuluva tutkimuslaitos, 
joka vastaa Jyväskylän yliopistolle osoitetusta soveltavan kielentutkimuksen erityistehtävästä ja 
toimii yhteiskunnallisesti vaikuttavana asiantuntijaorganisaationa. Solkin tehtävänä on tuottaa 
kansainvälisesti korkeatasoista kielikoulutuksen kehittämiseen tähtäävää tutkimusta ja 
tutkijakoulutusta, tutkia, kehittää ja toteuttaa valtakunnallista kielitaidon arviointijärjestelmää 
(Yleiset kielitutkinnot) ja koordinoida kansallista kielikoulutuspolitiikan tutkimus- ja 
kehittämisverkostoa. Toiminnan vahvuuksia ovat näkyvä asema valtakunnallisena 
asiantuntijayksikkönä, omaleimainen tutkimusprofiili, verkottunut toimintatapa, näkyvä ja 
tuloksekas jatkokoulutus sekä tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen dialoginen yhteys.  
  
 2. Tehtävä ja toimintaympäristö 
 
Painoalat 
 
Solkin tutkimustoiminta tähtää kielikoulutuksen (sisältäen sekä äidinkielet että vieraat kielet) 
kehittämiseen. Tutkimus kytkeytyy temaattisesti, teoreettisesti ja empiirisesti kielen käyttöä, 
oppimista ja kielikoulutusta koskettaviin yhteiskunnallisiin muutoksiin, näistä esimerkkeinä 
monikielistyminen, monikulttuuristuminen, teknologisoituminen ja globalisoituminen. Tutkimuksen 
painoaloja ovat kielitaidon arviointi, kielikoulutuksen ja kielen oppimisen käytänteet sekä 
kielikoulutuspolitiikka. Painoaloja yhdistää käsitys kielestä sosiaalisena ja vuorovaikutuksellisena, 
identiteettejä ja kulttuuria rakentavana ilmiönä ja käsitys kielitaidosta dynaamisena ja 
kontekstisidonnaisena ilmiönä, jonka oppimiseen ja arviointiin liittyviä kysymyksiä on tarkasteltava 
moniulotteisesti ja monitieteisesti.  
 
Solkissa tehtävä tutkimus on Jyväskylän yliopiston 2017 ulottuvan strategian painoalueen ’Kielet, 
kulttuuri ja yhteiskunnalliset muutosprosessit’ ja sen kansainväliseksi kärjeksi nostetun alueen 
’soveltava kielentutkimus’ ytimessä. Tutkimustoiminta kytkeytyy myös painoaloihin  ’Koulutus, 
oppiminen ja tulevaisuuden opetustyö’ sekä ’Ihmisläheinen teknologia’ 
 
Solkin tavoitteena on tutkimuksen painoalojaan kehittämällä tukea JY:n strategian toteutumista ja 
vahvistaa Jyväskylän yliopiston ja humanistisen tiedekunnan asemaa valtakunnallisesti ja 
kansainvälisesti merkittävänä soveltavan kielentutkimuksen osaajana. Laadukkaaseen 
tutkimustoimintaan panostetaan mm. painoaloille kohdistuvilla tutkimushankkeilla, joille haetaan 
aktiivisesti ulkopuolista rahoitusta. Painoaloja vahvistetaan myös alueellisen, kansallisen ja 
kansainvälisen tutkimusverkostoitumisen avulla: Jyväskylän yliopiston kielialan toimijoiden 
yhteistyötä jatketaan kielikampustoiminnan puitteissa, kansallista verkostoitumista kehitetään 
edelleen mm. kielitaidon arvioinnin ja kielikoulutuspolitiikan verkoston valtakunnallisten 
erityistehtävien puitteissa ja hyvässä käynnissä olevaa kansainvälistä yhteistyötä vahvistetaan 
edelleen.  
 
3.  Tavoitteet ja niiden saavuttaminen 
 
Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen yleiset tavoitteet ovat: 



- tieteellisesti korkeatasoinen ja yhteiskunnallisesti relevantti tutkimus ja jatkokoulutus 
määritellyillä painopistealueilla  

- tutkimuksen kansallinen ja kansainvälinen näkyvyys ja vaikuttavuus  
- valtakunnallisten tehtävien (Yleiset kielitutkinnot, kielikoulutuspolitiikan verkosto) laadukas 

hoitaminen ja kehittäminen niin, että erityisesti tehtävien tutkimusperusta ja tutkimuksen 
monitieteisyys ja kansainvälisyys korostuu 

- yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja Solkin tutkimustiedon ja asiantuntijuuden näkyväksi 
tekeminen alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti  
 

3.1  Tutkimus 
 
Solki on täsmentänyt ja rajannut tutkimusaluettaan ja esittänyt yksityiskohtaiset tavoitteet ja 
toimenpiteet tutkimusstrategiassaan, jota päivitetään vuosittain. Tutkimuksessa tähdätään 
kansalliselle ja kansainväliselle huipulle.  
 
Keskuksen tutkimustoiminnan päätavoitteet ovat: 

- Saavuttaa Suomen Akatemian nimeämä huippuyksikköstatus soveltavan kielentutkimuksen 
alueella yhdessä JY:n kielikampustoimijoiden kanssa. 

- Vahvistaa olemassa olevia kansainvälisiä tutkimusverkostoja, luoda uusia ja käynnistää 
monitieteisiä tutkimusohjelmia Solkin tutkimuksen painoaloille. Suunnittelukauden aikana 
edistetään mm. seuraavia tieteellisesti haastavia ja valtakunnallisesti ja kansainvälisesti 
merkittäviä monitieteisiä tutkimusalueita: 

o Kansainvälisesti ainutlaatuisen, eri toimijat yhdistävän kielikoulutuspolitiikan 
verkoston suuntaaminen kansainväliseen tutkimus- ja kehittämisyhteistyöhön, mikä 
mahdollistaa kielikoulutuksen ja siihen vaikuttavien tekijöiden tarkastelun 
valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.  

o Yleisiä kielitutkintoja koskevan tutkimusohjelman käynnistäminen. Tavoitteena on 
Yleisten kielitutkintojen roolin ja vaikutusten tutkiminen niin yksilö-, oppilaitos kuin 
yhteiskunnallisella tasolla. Alueessa nivoutuvat yhteen sekä kielikoulutuspolitiikan 
että kielen oppimisen tutkimuksen näkökulmat.    

o Vieraan/toisen kielen oppimista ja erityisesti sen ongelmia koskevan monitieteisen ja 
kansainvälisen tutkimusohjelman käynnistäminen. Tutkimusohjelma tähtää vieraan 
ja toisen kielen oppimisen ongelmien ennustamiseen ja ymmärtämiseen ja tarjoaa 
keinoja niihin puuttumiseen. 

- Lisätä vertaisarvioitujen kansainvälisten julkaisujen ja kansainvälisten yhteisjulkaisujen 
määrää luontevana osana kansainvälisiä tutkimusverkostoja ja yhteishankkeita. 

- Panostaa tutkimuksen yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen kaksisuuntaisuuteen: 
tutkimustuloksia hyödynnetään kielikoulutuksessa ja sitä koskevassa päätöksenteossa, 
tunnistetaan sidosryhmäyhteistyön esiin nostamia yhteiskunnallisesti relevantteja 
tutkimuskohteita. 

- Vakiinnuttaa kilpaillun tutkimusrahoituksen hyvä taso, ulkomaisen rahoituksen osuutta 
kasvattaen. 
 

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi: 
Panostetaan korkeatasoiseen tutkimukseen ja tutkimusyhteistyöhön strategian toteuttamiseksi, 
mukaan lukien strateginen yhteistyö kielten laitoksen kanssa soveltavan kielentutkimuksen 
kärkialueen edistämiseksi (ks. liite 1). Tuetaan työsuunnitelmien avulla ja toimintakulttuuria 
kehittämällä tutkimushenkilöstön mahdollisuuksia osallistua ulkopuolisen rahoituksen hakuun. 
Julkaisutoiminnassa huomioideaan Solkin strategian mukaisesti asema valtakunnallisena, 
kansainvälisesti verkostoituneena tutkimuskeskuksena, jolloin tärkeää on kansainvälisen ja 



kotimaisen tieteellisen julkaisemisen tasapaino. Henkilökohtaisia julkaisusuunnitelmia 
täsmennetään kehityskeskusteluissa. Kehitetään edelleen käytänteitä, joilla tuetaan henkilöstön 
mahdollisuuksia keskinäiseen yhteistyöhön ja ideointiin. Kansainvälistä tutkimusyhteistyötä 
edistetään Solkin tutkijoiden liikkuvuutta kannustamalla (mm. JY:n ja ulkopuolisten rahoittajien 
liikkuvuusrahat) ja lisäämällä ulkomaisten tutkijoiden pidempiaikaisia vierailuja Solkissa. 
Kansainvälistä näkyvyyttä tuo myös Solkin julkaisema vertaisarvioitu tieteellinen verkkolehti 
Apples - Journal of Applied Language Studies. Ulkopuolisen rahoituksen määrä on kehittynyt 
suotuisasti viime vuosina, saavutettu taso pyritään turvaamaan, mutta sen painopisteen siirtymistä 
ulkomaisen rahoituksen suuntaan tuetaan mm. jakamalla kokemuksia kansainvälisistä 
rahoitusinstrumenteista. 
  
Arviointi: 
Tutkimustoimintaa seurataan ja arvioidaan työsuunnitelmien avulla ja kehityskeskusteluissa sekä 
vuosittaisten tiedekunnan johdon katselmusten yhteydessä. Vuosittainen TUTKA-raportointi on 
myös tavoitteiden toteutumisen seurannan väline, samoin kuin menestyminen ulkoisen rahoituksen 
hakuprosesseissa. Keväällä 2011 toteutetun tutkimuksen laadun kokonaisarvioinnin tulosten 
palautetta hyödynnetään tutkimustoiminnan kehittämisessä edelleen.  
 
 
3.2 Jatkokoulutus 
 
Soveltava kielentutkimus on luonteeltaan monitieteistä ja monipuolisesti kielten oppimiseen, 
opettamiseen ja kielikoulutuksen liittyviä kysymyksiä tarkastelevaa. Tämä heijastuu myös 
jatkotutkinnoissa, joiden aihealueet vaihtelevat koulutuspoliittisista makrotason ilmiöistä 
yksittäisten kielen oppimisen tai opettamisen kannalta merkityksellisten piirteiden lähitarkasteluun. 
Jatkokoulutuksen yleistavoitteena on tieteellisesti korkea taso ja yhteiskunnan kannalta relevantti 
tutkimus.  
 
Jatkokoulutuksen avaintavoitteet ovat seuraavat: 

- rekrytoida lahjakkaita ja motivoituneita jatko-opiskelijoita tutkimuksen painoalueille, myös 
kansainvälisesti  

- tukea opiskelijoiden mahdollisuuksia integroitua tiedeyhteisöön, myös kansainvälisesti  
- tehostaa jatkokoulutuksen käytänteitä ja lyhentää valmistumisaikoja yliopiston linjausten 

mukaisesti 
- tukea työelämässä olevien jatko-opiskelijoiden mahdollisuuksia panostaa tutkimukseensa 
- panostaa ohjauskäytänteiden edelleen kehittämiseen huomioiden myös mahdollisuudet 

monimuotoiseen ja etäopiskeluun esim. uudenlaisia viestintäteknologioita hyödyntäen 
- vahvistaa soveltavan kielentutkimuksen alan koulutusyhteistyötä osana kielikampus-

konseptia 
 
Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi: 
Opiskelijarekrytointia kehitetään tiedekunnassa ja ohjaajapoolissa sovittujen linjausten mukaisesti 
ja panostamalla hankerahoitukseen, jotta väitöstutkimukset voidaan sitoa nykyistä useammin 
tutkimushankkeisiin. Systematisoidaan jatkokoulutuksen käytänteitä yliopiston ja tiedekunnan 
linjausten mukaisesti (mm. ohjausasiakirjat, seurantaryhmät, tohtorikoulutettavien pitkäkestoiset 
apurahat yhdessä TDK:n kanssa). Jatkokoulutuksen käytänteitä kehitetään vastaamaan paremmin 
myös sivutoimisten tohtoriopiskelijoiden tarpeisiin (mm. monimuotoinen ja etäopiskelu, 
soveltavaan kielentutkimukseen perehdyttävät opintokokonaisuudet, työskentelyapurahat 
työelämässä oleville jatko-opiskelijoille). Jäntevöitetään seminaaritoimintaa ja sen periaatteita 
samoin kuin linjauksia ohjaajien ja opiskelijoiden roolista jatkokoulutusprosessin etenemisessä. 



Hyödynnetään tehokkaammin Solkin dosenttien panosta jatkokoulutuksen eri muodoissa (ohjaus, 
koulutustapahtumat). Kehitetään jatko-opinnoista tiedottamista, myös osana 
kielikampusyhteistyötä.  
 
Arviointi:  
Jatkokoulutuksen arvioimiseen käytetään ohjausasiakirjoja, opintosuunnitelmia, ohjauskeskusteluja 
sekä seurantaryhmien tapaamisia. Tehostetaan yliopiston ja tiedekunnan linjausten mukaisesti 
Korpin käyttöä jatko-opintojen hallinnointiin ja seurantaan. Palautetta ja kokemuksia kerätään 
jatko-opiskelijoilta ja ohjaajilta kyselyillä. Tohtorikoulutusta arvioidaan myös Solkin 
tohtorikoulutuksen käytänteistä vastaavan ohjaajapoolin säännöllisissä kokoontumisissa. 
 
 
3.3. Yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus  
 
Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden periaate läpäisee Solkin toimintaa: 
soveltavan tutkimuksen ydinajatuksena on tuottaa ympäröivän yhteiskunnan tarpeista nousevaa 
tutkimusta, jonka tuloksilla voidaan pureutua yhteiskunnan kannalta merkittäviin ilmiöihin ja 
haasteisiin ja auttaa ratkaisemaan niitä. Yhteiskunnallinen toiminta myös tuottaa teoreettisesti ja 
empiirisesti kiinnostavia tutkimuksen aiheita. Solkin valtakunnalliset vastuut perustuvat 
pitkäjänteiseen työhön ja hyvään maineeseen kielikoulutuksen kysymyksiin erikoistuvana 
tutkimuslaitoksena.  
 
Yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen liittyvät tavoitteet: 

- olla alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittävä toimija kielikoulutukseen 
liittyvien haasteiden ratkaisemisessa (mm. lisääntyvä maahanmuuttajataustainen väestö, 
globalisaation (kieli)koulutukselle tuomat haasteet, monikielisyyden problematiikka, 
monimediaisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen) ja tuottaa tutkimustietoa 
kielikoulutusta koskevan päätöksenteon tueksi sekä kansallisesti että kansainvälisesti 

- hoitaa laadukkaasti ja kielitaidon arviointiin ja kielikoulutuspolitiikan koordinointiin 
liittyvät valtakunnalliset erityistehtävät, niitä edelleen kehittäen  

- olla aktiivinen sidosryhmätoimija ja verkottua alueellisten, valtakunnallisten ja 
kansainvälisten toimijoiden kanssa (sis. henkilöstön asiantuntijatehtävät) 

- jatkaa yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumista mm. pitämällä yllä tiedettä 
popularisoivaa julkaisemista eri foorumeilla 

- tarjota tutkimusperustaista täydennyskoulutusta 
 
Toimenpiteet:  
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja vuorovaikutus syntyy korkealaatuisesta ja yhteiskunnallisesti 
relevantista tutkimuksesta. Henkilöstöä rohkaistaan tarttumaan yhteiskunnallisesti ja tieteellisesti 
merkittäviin tutkimushakkeisiin, joilla pyritään sekä reagoimaan kielikoulutuksen haasteisiin että 
ennakoimaan niitä. Jatketaan edelleen kansallista ja kansainvälistä kehittämis- ja politiikkatoimintaa 
– Yleisillä kielitutkinnoilla ja kielikoulutuspolitiikan verkostolla on jo toimivat vaikuttamisen 
väylät, uusiin avauksiin tähdätään mm. vieraskieliseen opetukseen liittyvän kansallisen ja 
kansainvälisen yhteistyön kautta. Yleiset kielitutkinnot -järjestelmää kehitetään mm. 
suunnittelukaudella toteutuvan kansainvälisen, suomen kielen tutkintoon kohdistuvan auditoinnin 
tulosten pohjalta. Osallistutaan JY:n kielipolitiikan toimenpideohjelman tavoitteiden edistämiseen, 
mm. kehittämällä  yhteistyössä Kielikeskuksen kanssa akateemisen kielitaidon arviointia Nostetaan 
tiedeviestinnän ja sidosryhmäviestinnän kysymykset strategisen kehittämisen kohteeksi, 
huolehditaan henkilöstön asiantuntijuuden näkyväksi tekemisestä verkkosivujen ja muun 
tiedottamisen kautta. Huolehditaan edelleen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkyväksi 



tekemisestä tutkijoiden työsuunnitelmissa. Haetaan aktiivisesti ja ennakkoluulottomasti uudenlaisia 
väyliä näkyvyyden edistämiseen ja vaikuttamiseen (esim. eri ammattialojen omat julkaisut). 
Järjestetään seminaareja, konferensseja ja koulutustapahtumia yhteiskunnallisesti kiinnostavista 
teemoista. Jatketaan Kieli, koulutus ja yhteiskunta -verkkolehden julkaisemista ja kehitetään 
edelleen kielikoulutuspolitiikan verkkoportaalia. Kehitetään kielikampusyhteistyönä instrumentteja 
täydennyskoulutuskysyntään vastaamiseksi. 
  
Arviointi: 
Yhteiskunnallista vuorovaikutusta seurataan ja arvioidaan työsuunnitelmien ja 
kehityskeskusteluiden avulla. Jyväskylän yliopiston uusi YVV-mittaristo antaa välineitä 
yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen aiempaa parempaan operationaalistamiseen. TUTKA-rekisteri 
toimii myös yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen arvioinnin välineenä, joskin sen kehittämistä myös 
yhteiskunnallisen vaikuttavuuden dokumentointivälineeksi on syytä jatkaa. Yhteiskunnallista 
vuorovaikutusta arvioidaan myös erilaisen palautekyselyiden kautta (esim. Yleisten kielitutkintojen 
palautejärjestelmä, palautekyselyt Kielikoulutuspolitiikan verkoston tapahtumien osallistujille).   
 
3.4. Kansainvälinen toiminta 
 
Solki on paitsi valtakunnallisesti vaikuttava myös kansainvälisesti näkyvä tutkimuslaitos, jonka 
toiminta tukee JY:n strategian ajatusta kansallisen toiminnan yhdistämisestä moderniin 
kansainvälisyyteen.  
 
Kansainvälisen toimintaan liittyvät tavoitteet: 

- Solki koordinoi monikansallisia tutkimus- ja kehittämishankkeita ja osallistuu niihin samoin 
kuin kansainvälisten tutkimusverkostojen toimintaan  

- henkilöstöllä on kansainvälisiä asiantuntija- ja koulutustehtäviä sekä jäsenyyksiä 
kansainvälisissä asiantuntijaelimissä ja toimituskunnissa 

- kansainvälisen julkaisemisen ja kansainvälisen yhteisjulkaisemisen määrää kasvatetaan ja 
lisätään näkyvyyttä kansainvälisenä tiedejulkaisijana (Apples) 

- keskuksessa on säännöllisesti ulkomaisia vierailijoita ja oma henkilöstö vierailee 
ulkomaisissa yliopistoissa 

 
Toimenpiteet: 
Solki tukee henkilöstön osallistumista kansainvälisiin konferensseihin ja kansainväliseen 
tutkimusyhteistyöhön. Solkin henkilöstö osallistuu erilaisiin kansainvälisiin työryhmiin ja 
toimielimiin (esim. EU:n työryhmät, yleisten kielitutkintojen ALTE-jäsenyys). Järjestetään 
kansainvälisiä seminaareja ja konferensseja. Kielikampuksen piirissä haetaan yhteistyömuotoja 
joustavoittamaan ulkomaisten asiantuntijoiden kutsumista tutkimusvierailuille. Pyritään 
säilyttämään saavutettu hyvä taso kansainvälisissä referee-julkaisuissa ja lisäämään kansainvälisen 
yhteisjulkaisemisen määrää. Osallistutaan kansainväliseen tiedeviestintään kehittämällä edelleen 
Apples -lehteä kansainvälisesti arvostettuna, laadukkaana julkaisufoorumina. Osallistutaan 
kansainvälisiin tiedeverkostoihin ja tutkimushakkeisiin ja niiden valmisteluun.  
 
Arviointi: 
Kansainvälisen toiminnan kehittymistä seurataan ja arvioidaan työsuunnitelmien ja 
kehityskeskustelujen avulla. Myös TUTKA-raportointi on väline seurata kansainväliseen toimintaan 
liittyvien tavoitteiden toteutumista (kansainväliset referee-julkaisut, toiminta kansainvälisissä 
verkostoissa, työryhmissä jne.). Kansainvälistä näkyvyyttä arvioidaan myös seuraamalla Apples -
lehteen kirjautuneiden käyttäjien määrän kehitystä, tarjottujen artikkelien määrää ja sivustolla 
käyntien määrää. 



 
4. Toimintaedellytykset 
 
Inhimilliset voimavarat  
 
Menestyksekkään toiminnan tärkein edellytys on henkilöstön hyvinvointi. Solki panostaa JY:n 
henkilöstöstrategian mukaisesti vuorovaikutteisen toimintakulttuuriin, pitkäjänteiseen laatutyöhön 
ja asioiden avoimeen käsittelyyn. Henkilöstön osaamisen arviointi ja dokumentointi toteutuu 
henkilökunnan osalta säännöllisissä kehityskeskusteluissa. Laitoksen toimintaa kehitetään myös 
yhteisissä laitoskokouksissa ja koulutus- ja kehittämistapahtumissa. Osaamisen uudistamiseksi 
henkilöstön kouluttautumismahdollisuuksia tuetaan ja keskuksessa ylläpidetään kannustavaa 
ilmapiiriä, joka tukee asiantuntijuuden kehittymisen tavoitteita. Kielialan tutkijoiden 
toimintaympäristöä kehitetään yli laitosrajojen osana kielikampusyhteistyötä mm. avaamalla 
mahdollisuuksia henkilöstön tehtävien kiertoon. Keskus käyttää tarvittaessa ulkopuolisia 
asiantuntijoita työyhteisönsä kehittämiseen ja kannustaa kaikkia henkilöstöryhmiä osallistumaan 
alansa koulutukseen.  
 
Johtaja vastaa toiminnasta yliopiston johtosäännön mukaisesti. Johtajan ja varajohtajan työnjako 
vahvistetaan toimikausittain. Tiedekunnan palvelukeskus tukee johtajaa hallinnossa ja 
päätöksenteossa. Johtajan tukena keskuksessa työskentelee johtoryhmä sekä työryhmiä, jotka 
kehittävät eri henkilöstöryhmien työtä tai tiettyjä laitoksen toimintoja – esimerkiksi tutkimuksen 
linjauksia, jatkokoulutusta, Yleisiä kielitutkintoja tai kielikoulutuspolitiikan verkoston toimintaa. 
Tutkimus- ja kehittämishankkeita vetävät erikseen nimetyt vastuulliset tutkijat.  
 

 
Henkilöstösuunnitelma 
 
Solkissa työskentelee tällä hetkellä (elokuu 2012) 33 henkilöä, joista toistaiseksi voimassa olevia 
työtehtäviä on 17: 

Toistaiseksi voimassa olevat työtehtävät 
(yht. 17) 

3 professoria (yhden täyttöprosessi alkamassa) 
2 erikoistutkijaa  
3 tutkijaa  
1 tutkimuskoordinaattori 
3 projektitutkijaa  
2 suunnittelijaa 
2 osastosihteeriä  
1 toimistosihteeri  

Määräaikaiset työtehtävät 
(yht. 16) 

1 tutkimuskoordinaattori  
2 yliopistotutkijaa 
4 tutkijatohtoria  
3 projektitutkijaa 
1 sovellussuunnittelija 
2 tohtorikoulutettavaa 
3 tutkimusavustajaa 

 
Yliopiston rehtori on antanut suostumuksensa julistaa avoimeksi soveltavan kielentutkimuksen 
professorin tehtävän sen jäätyä avoimeksi elokuussa 2012. Henkilöstösuunnittelussa panostetaan 
tutkimusstrategian painoalojen edelleen vahvistamiseen. Solkin tutkimustoimintaa luonnehtii, että 
tutkijoiden työpanos kohdistuu useammalle kuin yhdelle kielikoulutuksen kehittämiseen tähtäävälle 
tutkimuksen painoalueelle (arviointi, käytänteet, kielikoulutuspolitiikka). Niiden määrätietoisen 



kehittämisen ja henkilöstön työkuorman mielekkyyden kannalta on tärkeää huolehtia siitä, että 
kullakin painalueella on myös niihin erikoistunutta pysyvää tutkimushenkilöstöä. Nykytilanteessa 
kielikoulutuspolitiikan painoalueelle sijoittuu vasta yksi pysyvä toimi, joten se tarvitsee lisää 
alueelle erikoistunutta, pysyvää tutkimushenkilöstöä. Kunkin painoalueen ja Solkin strategian 
toteuttamisen kannalta olisi tärkeää edistää mahdollisuuksia neliportaisen tutkijanuran tukemiseen 
tenure track -polkujen avulla (esim. yksi tenure track per painoalue). Tämä edellyttää kuitenkin 
perusrahoituksen määrän kasvua. Mahdollisuudet tehtävien uudelleen suuntaamiseen ja 
uudelleenjärjestelyihin olemassa olevien resurssien puitteissa ovat rajalliset, koska Solki on 
sitoutunut toteuttamaan Opetus- ja kulttuuriministeriön sille osoittamat valtakunnalliset 
erityistehtävänsä. 
 
Yliopiston strategian ja henkilöstösuunnitelman mukaisesti Solkissa on muutettu määräaikaisia 
tehtäviä toistaiseksi voimassa olevaksi silloin, kun se tehtävän luonteen mukaan on ollut 
perusteltua. Jatkossakin noudatetaan yliopiston linjauksia näiltä osin, joskin ulkopuolinen 
hankerahoitus säilyttänee suunnittelukaudella määräaikaisten työtehtävien määrän nykyisen 
kaltaisena. 
 


