
Jyväskylän yliopisto 
Soveltavan kielentutkimuksen keskus 
 
Toiminta- ja taloussuunnitelman tarkiste, 2014-2015 
 
1.  Toiminta-ajatus  
 
Soveltavan kielentutkimuksen keskus (Solki) on Jyväskylän yliopistoon kuuluva tutkimuslaitos, 
joka vastaa Jyväskylän yliopistolle osoitetusta soveltavan kielentutkimuksen erityistehtävästä. 
Toiminnassa keskeistä on kansainvälisestikin arvioituna korkeatasoinen tutkimuksen ja 
yhteiskunnallisen vaikuttamisen dialoginen yhteys. Solkin tehtävänä on toimia 
asiantuntijaorganisaationa ja tuottaa korkeatasoista kielikoulutuksen kehittämiseen tähtäävää 
tutkimusta ja tutkijakoulutusta, tutkia, kehittää ja toteuttaa valtakunnallista kielitaidon 
arviointijärjestelmää (Yleiset kielitutkinnot) ja koordinoida kansallista kielikoulutuspolitiikan 
tutkimus- ja kehittämisverkostoa. Tämä tarkiste noudattaa pääasiallisesti Toiminta- ja 
taloussuunnitelmaa vuosille 2013-16. Painoalojen välistä yhteistyötä on kuitenkin tarkennettu 
suunnitteluaikana tapahtuneiden professorirekrytointien seurauksena (arvioinnin professuuri 2013 ja 
soveltavan kielentutkimuksen, erityisesti kielikoulutuspolitiikan professuuri 2014).  
 
 2. Tehtävä ja toimintaympäristö 
 
Tehtävä 
 
Solkin tutkimustoiminta tähtää kielikoulutuksen kehittämiseen. Tutkimus kytkeytyy temaattisesti, 
teoreettisesti ja empiirisesti kielen käyttöä, oppimista ja kielikoulutusta koskettaviin 
yhteiskunnallisiin muutoksiin, kuten monikielistymiseen, monikulttuuristumiseen, 
teknologisoitumiseen ja globalisoitumiseen. Tutkimuksen painoaloja ovat kielitaidon arviointi, 
kielen oppimisen ja opettamisen käytänteet sekä kielikoulutuspolitiikka. Painoaloja yhdistää käsitys 
kielestä sosiaalisena ja vuorovaikutuksellisena, identiteettejä ja kulttuuria rakentavana ilmiönä, 
jonka oppimiseen ja arviointiin liittyviä kysymyksiä on tarkasteltava moniulotteisesti ja 
monitieteisesti.  
 
Solkissa tehtävä tutkimus on Jyväskylän yliopiston vuoteen 2017 ulottuvan strategian painoalueen 
’Kielet, kulttuuri ja yhteiskunnalliset muutosprosessit’ (ja sen kansainväliseksi kärjeksi nostetun 
alueen ’soveltava kielentutkimus’) sekä painoalueen ’Koulutus, oppiminen ja tulevaisuuden 
opetustyö’ ytimessä. Tutkimustoiminta kytkeytyy myös yliopiston painoalaan ’Ihmisläheinen 
teknologia’. Solkissa tehtävällä tutkimuksella vahvistetaan Jyväskylän yliopiston ja humanistisen 
tiedekunnan asemaa valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittävänä soveltavan 
kielentutkimuksen osaajana.  
 
Toimintaympäristö 
 
Solki on paitsi valtakunnallisesti vaikuttava myös kansainvälisesti näkyvä tutkimuslaitos, jonka 
toiminta tukee JY:n strategian ajatusta kansallisen toiminnan yhdistämisestä kansainvälisyyteen. 
Solkin toiminta pohjautuu tutkimukseen, joka on kansainvälisesti merkittävää ja tieteenalarajoja 
ylittävää. 
 
Painoalojen välistä yhteistyötä on vankistettu tutkimusympäristöjä (ks. kohta 3) kehittämällä. Uusia 
tutkimusavauksia on  syntynyt myös yhteiskunnallisesti vaikuttavan sidosryhmätyön seurauksena. 
Painoaloja vahvistetaan edelleen alueellisen, kansallisen ja kansainvälisen 



tutkimusverkostoitumisen avulla. Jyväskylän yliopiston kielialan toimijoiden yhteistyötä jatketaan 
Kielikampus-verkostossa (mm. yhteishankkeet), kansallista verkostoitumista kehitetään edelleen 
mm. kielitaidon arvioinnin ja Kielikoulutuspolitiikan verkoston valtakunnallisten erityistehtävien 
kautta, ja hyvin edennyttä kansainvälistä yhteistyötä (esim. hankeyhteistyö, kansainväliset 
yhteisjulkaisut, vierailut) vahvistetaan edelleen.  Yksikön kansalliset ja kansainväliset 
yhteistyöverkostot ovat kaiken kaikkiaan toimivat.  
 
3.  Tavoitteet ja niiden saavuttaminen 
 
Kaudella 2014-15 Solki sitoutuu edelleen yleisiin, toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2013-16 
määriteltyihin tavoitteisiin: 
 

● Tieteellisesti korkeatasoinen, yhteiskunnallisesti relevantti ja eettisesti kestävä tutkimus ja 
jatkokoulutus nimeämillään painoaloilla. 

● 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 vahvistuu. 

● 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 säännöllisesti päivitettävässä tutkimusstrategiassaan. Tutkimuksessa tähdätään 
kansalliselle ja kansainväliselle huipulle. Toiminnassa hyödynnetään Solkin asiantuntijatehtävien 
kautta syntynyttä laajaa kotimaista ja kansainvälistä toimijaverkostoa.  
 
Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tutkimustoiminnan päätavoitteet ovat: 

● Vahvistaa yliopiston strategiassaan kansainväliseksi kärkialueeksi nimeämää soveltavan 
kielentutkimuksen tieteenalaa tavoitteena kansainvälisesti vetovoimainen tutkimusyhteisö. 
Kärkialan tutkimusta edistetään yhteistyössä Kielten laitoksen kanssa. 

● Luoda ja käynnistää uusia Solkin painoalojen risteyskohdasta kumpuavia 
tutkimusympäristöjä, joissa voidaan keskittyä kysymyksiin, jotka jäisivät yksittäisen 
painoalan näkökulmasta tarkasteltuna katveeseen.  Tutkimusympäristöt mahdollistavat 
uusien monitieteisten tutkimusohjelmien ja tutkimusryhmien perustamisen, ja niiden 
pohjalta tavoitellaan muun muassa osallistumista Suomen Akatemian 
huippuyksikköhakuun.  

● Vakiinnuttaa kilpaillun tutkimusrahoituksen hyvä taso, kansainvälisen rahoituksen osuutta 
kasvattaen. 

● Lisätä tutkijoiden liikkuvuutta ja mahdollisuuksia kehittyä tutkijanuran eri vaiheissa. 
● Pyritään säilyttämään saavutettu hyvä taso kansainvälisissä referee-julkaisuissa ja lisäämään 

kansainvälisen yhteisjulkaisemisen määrää luontevana osana strategisten kumppanien 
kanssa tehtävää yhteistyötä sekä kaikkiaan vahvistaa tutkijoiden osallistumista kansalliseen 
ja kansainväliseen julkaisutoimintaan.  

● Panostaa tutkimuksen yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kaksisuuntaisuuteen. 
Tutkimustuloksia hyödynnetään kielikoulutuksessa ja sitä koskevassa päätöksenteossa ja 
tunnistetaan ja otetaan tutkimuksen kohteeksi sidosryhmäyhteistyön esiin nostamia 
yhteiskunnallisesti relevantteja ja globaaleja teemoja. 
   



Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi: 
 
Kaudella 2014-15 laaditaan uusi tutkimusstrategia, jossa kehitetään edelleen 
tutkimusympäristöajattelua. Tällä kaudella edistetään erityisesti seuraavia arviointia, käytänteitä ja 
politiikkaa koskevia tutkimusympäristöjä ja kysymyksenasetteluja: 
 
● Arvioinnin tutkimusympäristö, jossa ytimenä on Yleiset kielitutkinnot tutkimuskohteena, aineistona 

ja viitekehyksenä. Tavoitteena on paitsi Yleisten kielitutkintojen kehittäminen myös laajempi 
arvioinnin vaikutuksiin liittyvä tutkimus (washback, impact), arkipäivän kielenkäyttötilanteissa 
tapahtuva epämuodollinen arviointi ja kielitutkinnon rooli eri sidosryhmillä. Keskeiset tavoitteet 
kaudella 2014-15 ovat Yleisten kielitutkintojen digitointi ja suomalaisen viittomakielen lisääminen 
tutkintokieleksi sekä näihin liittyvä tutkimus- ja kehittämistyö (esim. Kielikeskuksen kanssa 
suunnitteilla oleva hanke digitoidun YKI:n soveltamisesta kansainvälisten opiskelijoiden kielitaidon 
arviointiin). Arvioinnin tutkimusympäristössä painottuvat maahanmuuttajien kielitaitoon liittyvät 
kysymykset: käynnissä ja suunnitteilla on muun muassa maahanmuuttajien suomen kielen arviointiin 
liittyviä kehittämishankkeita. 

  
● Vieraan/toisen kielen oppimista ja erityisesti sen ongelmien tutkimuksen tutkimusympäristö. 

Teemaan liittyvä tutkimus tähtää vieraan ja toisen kielen oppimisen ongelmien 
ennustamiseen ja ymmärtämiseen ja tarjoaa keinoja niihin puuttumiseen. Tutkimusta 
kehitetään yhteistyössä Jyväskylän yliopiston monitieteisen oppimisvaikeuksien 
tutkimusverkoston kanssa. Tutkimuksen kohdentamisessa huomioidaan 
kielikoulutuspoliittiset kysymykset, kun taas oppimisen seuranta ja diagnosointi edellyttää 
arviointiosaamista ja tutkimustietoa kielenoppimisen ongelmista.  
 

● Koulutuksen, työelämän ja integraation tutkimuksen tutkimusympäristö. Tässä 
tutkimusympäristössä tarkastellaan (kielikoulutus)politiikan, työelämän ja 
yhteiskunnalliseen osallistumiseen liittyviä kysymyksiä. Siinä nousee esille mm. 
maahanmuuttajien koulutus ja työelämään integroituminen (esim. kotoutumiskoulutuksen 
työelämärelevanssi, sisääntulo- ja asiantuntija-ammattien kielitaitovaatimukset), osaamisen 
ja työelämän teknologisoituminen, korkeakoulujen kielipolitiikka sekä 
kielikoulutuspolitiikan monipaikkaisuus. 
   

● Venäjänkieliset diasporat - tutkimusympäristö. Solkissa ja Kielten laitoksella on tehty 1990-
luvulta saakka monitieteistä Venäjän yhteiskunnan ja venäjän kielen tutkimusta. 2010-
luvulla tutkimus on painottunut tarkastelemaan Suomessa asuvien venäjänkielisten lasten, 
nuorten ja aikuisten integraation kysymyksiä. Tutkimus on edelleen monitieteistä ja siinä 
yhdistyvät soveltavan kielentutkimuksen lisäksi koulutuksen ja työelämän tutkimus, 
maahanmuuttotutkimus ja historia- ja kulttuurintutkimus. Venäjä-tutkimus on vaiheessa, 
jossa näkökulma on laventumassa venäjänkielisiin diasporiin kansainvälisesti. 
Tutkimusympäristön tavoitteena on luoda kansainvälinen tutkimusryhmä, joka tarkastelee 
vanhoja ja uusia venäjänkielisiä diasporia ja identifioitumisprosesseja mm. perheiden 
kielipolitiikan, yhteiskunnan kerrostuneisuuden ja integraatiopolitiikan näkökulmasta.  

 
Tutkimusympäristöjen kehittämisen lisäksi panostetaan yliopiston strategian ja hallituksen 
painotusten mukaisesti korkeatasoiseen kansainväliseen tutkimukseen ja tutkimusyhteistyöhön 
seuraavasti:  
 

● Pyritään turvaamaan ulkopuolisen rahoituksen taso, ja siirretään painopistettä 
kansainvälisiin rahoitusinstrumentteihin; tuetaan työsuunnitelmien avulla, toimintakulttuuria 



kehittämällä ja koulutuksiin osallistumalla tutkimushenkilöstön mahdollisuuksia osallistua 
ulkopuolisen rahoituksen hakuun.  

● Haetaan yhteistyömuotoja (mm. Kielikampus) tutkimusympäristön kansainvälistämiseksi, 
esimerkkinä strateginen suunnitelma kielten laitoksen kanssa soveltavan kielentutkimuksen 
kärkialueen tutkimusedellytysten ja sen kansainvälistymisen vahvistamiseksi vaihtuva-
alaisella vierailevalla professuurilla. Edistetään kansainvälistä yhteistyötä myös lisäämällä 
ulkomaisten tutkijoiden pidempiaikaisia vierailuja Solkissa.  

● Järjestetään kansainvälisiä seminaareja ja konferensseja. Osallistutaan kansainvälisiin 
tiedeverkostoihin, asiantuntijaelimiin, tutkimushankkeisiin ja niiden valmisteluun sekä 
rakennetaan aktiivisesti uusia verkostoja. Kannustetaan henkilöstöä osallistumaan 
kansainvälisiin konferensseihin, tutkimusyhteistyöhön ja hakemaan rahoitusta erilaisista 
liikkuvuusinstrumenteista.  

● Julkaisutoiminnassa noudatetaan yliopiston ja tiedekunnan linjauksia julkaisemisesta sekä 
huomioidaan Solkin strategian mukaisesti asema valtakunnallisena ja kansainvälisesti 
verkostoituneena tutkimuskeskuksena, jolloin tärkeää on kansainvälisen ja kotimaisen 
tieteellisen julkaisemisen tasapaino.  

● Edistetään Solkin näkyvyyttä kansainvälisenä tiedeviestijänä kehittämällä edelleen 
Kielikampusyhteistyönä vertaisarvioitua tieteellistä Open Access -lehteä Apples - Journal of 
Applied Language Studies (JuFo-1) arvostettuna, laadukkaana julkaisufoorumina.  

● Kehitetään Solkin sisäisiä rakenteita tutkimustoiminnan edistämiseksi, esimerkiksi 
nimeämällä Solkin tutkijapooli, jonka tehtävänä on ideoida ja koordinoida eri painoaloja 
yhdistävää tutkimusta sekä kehittää sidosryhmien kanssa tehtävää yhteistyötä 
yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen takaamiseksi. Kehitetään edelleen Solkin 
tutkijatapaamisten kaltaisia käytänteitä, joilla tuetaan henkilöstön mahdollisuuksia 
keskinäiseen yhteistyöhön ja ideointiin.  

 
Arviointi: 
Tutkimustoimintaa seurataan ja arvioidaan työsuunnitelmien avulla ja kehityskeskusteluissa, 
vuosittaisten tiedekunnan johdon katselmusten yhteydessä, Solkin neuvottelukunnassa, 
johtoryhmässä ja tutkijapoolissa. Tutkimusympäristöjä arvioidaan lisäksi syntyvien verkostojen, 
hankehakemusten ja saadun rahoituksen perusteella. Vuosittainen TUTKA-raportointi (erityisesti 
julkaisut ja esitelmät, vierailut, verkostoyhteistyö, seminaarit ja kokoukset) on myös tavoitteiden 
toteutumisen seurannan väline, samoin kuin palaute ulkoisen rahoituksen hakuprosesseissa. Apples-
journaalin tasoa seurataan tarkastelemalla lehteen jätettyjen ja siinä julkaistujen artikkelien määrää 
ja suhdetta.  
 
3.2  Koulutus 
  
Soveltava kielentutkimus on luonteeltaan monitieteistä ja monipuolisesti kielten oppimiseen, 
arviointiin ja kielikoulutuspolitiikkaan liittyviä kysymyksiä tarkastelevaa. Tämä näkyy myös 
jatkotutkinnoissa, joiden aihealueet vaihtelevat koulutuspoliittisista makrotason ilmiöistä 
yksittäisten kielen oppimisen tai opettamisen kannalta merkityksellisten piirteiden lähitarkasteluun. 
Tohtorikoulutuksen yleistavoitteena on tieteellisesti korkea taso ja yhteiskunnan kannalta relevantti 
tutkimus. 
 
Koulutuksen avaintavoitteet ovat seuraavat: 

● Rekrytoida lahjakkaita ja motivoituneita jatko-opiskelijoita tutkimuksen painoaloille sekä 
kansallisesti että kansainvälisesti. 

● Tukea opiskelijoiden mahdollisuuksia integroitua tiedeyhteisöön sekä kansallisesti että 
kansainvälisesti mm. Solkin tutkimushankkeiden kautta. 



● Panostaa opiskelijoiden opiskelumenestykseen yliopiston linjausten mukaisesti mm. 
tehostamalla jatkokoulutuksen käytänteitä ja lyhentämällä valmistumisaikoja, ja tukea 
työelämässä olevien jatko-opiskelijoiden mahdollisuuksia panostaa tutkimukseensa. 

● Jatkaa ohjauskäytänteiden kehittämistä huomioiden myös mahdollisuudet monimuoto-
opiskeluun esim. uudenlaisia viestintäteknologioita hyödyntäen. 

● Vahvistaa soveltavan kielentutkimuksen alan koulutusyhteistyötä osana 
Kielikampustoimintaa, esimerkkinä kv-maisteriohjelman käynnistäminen soveltavan 
kielentutkimuksen alalla. 

  
Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi: 
 

● Kehitetään jatko-opiskelijarekrytointia ja opinnoista tiedottamista tiedekunnan ja Solkin 
jatko-opintojen kehittämisryhmän sekä Kielikampusyhteistyössä sovittujen linjausten 
pohjalta.  

● Tuetaan opintomenestystä systematisoimalla jatkokoulutuksen käytänteitä yliopiston ja 
tiedekunnan linjausten mukaisesti ja panostetaan tohtorikoulutusta koskevaan yhteistyöhön 
tiedekunnan laitosten välillä ja palvelukeskuksen opintotiimin kanssa. 

● Kehitetään tutkimusympäristöissä ja -hankkeissa työtapoja, joiden avulla myös sivutoimiset 
ja kansainväliset jatko-opiskelijat voivat paremmin integroitua tiedeyhteisöön ja 
tutkimushankkeisiin. Jäntevöitetään ja monipuolistetaan seminaaritoimintaa sekä 
sisällöllisesti (tematisointi) että rakenteellisesti ja toteutuksen osalta (etäosallistumisen 
kehittäminen).  

● Kehitetään tiedekunnan ja ohjaajapoolin yhteistyönä henkilöstön ohjaustaitoja. 
Hyödynnetään tehokkaammin Solkin dosenttien ja vierailevien kansainvälisten tutkijoiden 
panosta jatkokoulutuksessa. 

● Linjataan perusopetusta, tulevaa kv-maisteriohjelmaa ja tohtorikoulutusta koskevaa 
yhteistyötä Kielten laitoksen kanssa. Samoin linjataan periaatteet Solkin ja Kielten laitoksen 
tutkijoiden osallistumisesta toisen laitoksen opinnäytetöiden ohjaukseen.  

  
Arviointi: 
 
Jatkokoulutuksen arvioimiseen käytetään ohjausasiakirjoja, opintosuunnitelmia, ohjauskeskusteluja 
ja seurantaryhmien tapaamisia. Tohtorikoulutusta arvioidaan sekä Solkin tohtorikoulutuksen 
käytänteistä vastaavan jatko-opintojen kehittämisryhmän että kaikista ohjaajista koostuvan 
ohjaajapoolin säännöllisissä kokoontumisissa. Tehostetaan yliopiston ja tiedekunnan linjausten 
mukaisesti Korpin käyttöä jatko-opintojen hallinnointiin ja seurantaan. Ohjauskäytänteitä, 
koulutuksen sisältöjä ja opiskelijoiden tuen tarvetta seurataan vuosittaisilla kyselyillä jatko-
opiskelijoille. Seurataan tutkintojen määrän kehittymistä.   
 
3.3. Yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus  
 
Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden periaate läpäisee Solkin toimintaa: 
soveltavan tutkimuksen ydinajatuksena on tuottaa eettisesti kestävää ympäröivän yhteiskunnan 
tarpeista nousevaa tutkimusta, jonka tuloksilla voidaan pureutua yhteiskunnallisesti merkittäviin 
ilmiöihin ja haasteisiin ja auttaa ratkaisemaan niitä. Yhteiskunnallinen toiminta  - jatkuva ja 
säännöllinen yhteistyö sidosryhmien kanssa - auttaa myös kriittisesti arvioimaan tutkimuksen 
yhteiskunnallista relevanssia ja tuottaa teoreettisesti ja empiirisesti kiinnostavia tutkimuksen aiheita. 
Solkin valtakunnalliset vastuut perustuvat jatkuvaan pitkäjänteiseen työhön ja hyvään maineeseen 
kielikoulutuksen kysymyksiin erikoistuvana tutkimuslaitoksena.  
 



Yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen liittyvät tavoitteet: 
 

● Tehdä eettisesti kestävää ja osallistavaa soveltavaa kielentutkimusta kielitaidon 
arvioinnin, kielenoppimisen ja -opetuksen käytänteiden sekä kielikoulutuspolitiikan 
painoaloilla.  

● Olla alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittävä toimija 
kielikoulutukseen liittyvien haasteiden ratkaisemisessa (mm. lisääntyvä 
maahanmuuttajataustainen väestö, globalisaation (kieli)koulutukselle tuomat haasteet, 
monikielisyyden problematiikka, teknologisoituva yhteiskunta) 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 tavoitteiden saavuttamiseksi:  

● Rohkaistaan tutkijoita tarttumaan yhteiskunnallisesti ja tieteellisesti merkittäviin 
tutkimushankkeisiin, joilla pyritään sekä reagoimaan kielikoulutuksen haasteisiin että 
ennakoimaan niitä. Huolehditaan edelleen siitä, että yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja 
vuorovaikutus on luonteva osa henkilöstön työsuunnitelmia.  

● Tuetaan tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä opinnäytetöitä, joissa hyödynnetään 
Yleisten kielitutkintojen aineistoa, Kielikoulutuspolitiikan verkoston portaalia ja muita 
olemassaolevia aineistoja. 

● Jatketaan Solkin sidosryhmätyötä kielitaidon arvioinnin ja kielikoulutuspolitiikan 
kansallisena ja kansainvälisesti tunnustettuna asiantuntijana ja hyödynnetään Yleisten 
kielitutkintojen ja Kielikoulutuspolitiikan verkoston tietotaitoa uusien 
yhteistyöverkostojen ja -muotojen kehittämisessä. Jatketaan edelleen osallistumista 
kansallisiin ja kansainvälisiin työryhmiin ja toimielimiin.   

● Kehitetään Yleisiä kielitutkintoja mm. suunnittelukaudella toteutetun kansainvälisen, 
suomen kielen tutkintoon kohdistuvan auditoinnin tulosten pohjalta. Kehitetään 
suomalaisen viittomakielen tutkintoa niin, että sitä voidaan pilotoida suunnittelukauden 
lopussa ja liittää myöhemmin tutkintokieleksi.  

● Nostetaan tiedeviestinnän (ml. sosiaalinen media), sidosryhmäviestinnän ja henkilöstön 
asiantuntijuuden näkyväksi tekemisen kysymykset strategisen kehittämisen kohteeksi ja 
haetaan tukea esim. yliopiston viestinnästä viestintäsuunnitelman tekoon ja toteutukseen. 
Kiinnitetään erityistä huomiota tutkimushankkeiden tuloksista raportointiin ja 
yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen eri foorumeilla. Haetaan aktiivisesti ja 
ennakkoluulottomasti uudenlaisia väyliä näkyvyyden edistämiseen ja vaikuttamiseen.  

● Järjestetään seminaareja, konferensseja ja koulutustapahtumia yhteiskunnallisesti 
kiinnostavista teemoista. Jatketaan Kieli, koulutus ja yhteiskunta -verkkolehden 
julkaisemista ja ylläpidetään kielikoulutuspolitiikan verkkoportaalia. Osallistutaan 
Kielikampuksen erilaisille kohde- ja sidosryhmille kohdennettujen tapahtumien 
järjestämiseen ja kehitetään yhteistyönä instrumentteja täydennyskoulutuskysyntään 
vastaamiseksi. 

● Osallistutaan JY:n kielipolitiikan toimenpideohjelman tavoitteiden edistämiseen, mm. 
kehittämällä edelleen yhteistyössä Kielikeskuksen kanssa akateemisen kielitaidon 
arviointia. 



● Osallistutaan tiedekunnan yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen työryhmän toimintaan ja 
jatketaan vuoropuhelua yliopiston Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvoston 
kanssa.   

 
Arviointi: 
Yhteiskunnallista vuorovaikutusta seurataan ja arvioidaan työsuunnitelmien avulla ja 
kehityskeskusteluissa, vuosittaisten tiedekunnan johdon katselmusten yhteydessä, Solkin 
neuvottelukunnassa, johtoryhmässä, sekä Solkin ja tiedekunnan YVV-ryhmässä. Jyväskylän 
yliopiston YVV-barometri tarjoaa välineitä yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen aiempaa 
parempaan operationaalistamiseen, joskin policy advice -tyyppisen toiminnan arviointiin 
tarvittaisiin mittareita. Yhteiskunnallista vuorovaikutusta arvioidaan myös erilaisten 
palautekyselyjen kautta ja verkkoviestinnän kävijätilastojen avulla.  Kansainvälistä näkyvyyttä 
arvioidaan seuraamalla Apples -lehteen kirjautuneiden käyttäjien ja sivustolla käyntien määrää.  
 
4. Toimintaedellytykset 
 
Inhimilliset voimavarat  
 
Koska menestyksekkään toiminnan tärkein edellytys on henkilöstön hyvinvointi, Solkissa 
panostetaan JY:n henkilöstöstrategian mukaisesti vuorovaikutteisen toimintakulttuuriin, 
pitkäjänteiseen laatutyöhön, asioiden avoimeen käsittelyyn ja kannustavaan ilmapiiriin. Näiden 
toteutumista arvioidaan mm. työhyvinvointikyselyjen  sekä säännöllisten kehityskeskustelujen 
pohjalta. Solkin toimintaa kehitetään myös yhteisissä laitoskokouksissa ja koulutus- ja 
kehittämistapahtumissa samoin kuin johtoryhmän, ohjaajapoolin ja tutkijapoolin toiminnassa.  
  
Kevätkaudella 2014 toteutetuissa kehityskeskusteluissa hahmoteltiin kunkin työntekijän kanssa 
osaamisen kehittämissuunnitelma. Lisäksi kehityskeskustelujen ja kehittämispäivän tuloksena 
henkilöstö valitsi yhteisiksi kehittämiskohteiksi uusien työntekijöiden perehdyttämiseen liittyvät 
mentorointikäytänteet, ajankäytön hallinnan ja suunnittelun tukeminen, yhteistoiminnallisuuden 
kehittäminen sekä osaamisen tuki ja tunnistaminen työpajatyöskentelynä. 
  
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. 
Yleisiä kielitutkintoja, Kielikoulutuspolitiikan verkostoa ja tutkimus- ja kehittämishankkeita vetävät 
erikseen nimetyt vastuulliset tutkijat. 
  

Henkilöstösuunnitelma 

  
Solkin toiminnassa tärkeällä sijalla on hoitaa vastuullisesti ja laadukkaasti OKM:n sille osoittama 
tehtävä tuottaa yhteiskunnallisesti relevanttia tutkimustietoa soveltavan kielentutkimuksen alalta 
sekä toteuttaa kielitaidon arviointiin ja kielikoulutuspolitiikkaan liittyvät valtakunnalliset 
erityistehtävät. Solkille on ominaista verkostomainen toimintatapa, joten esimerkiksi 
suunnitelmassa edellä linjattujen monialaisten tutkimusympäristöjen kehittämistä ja toimintaa 
toteutetaan yhteistyössä strategisten kumppanien kanssa. 
  



Henkilöstörakenteen kannalta on merkittävää, että suuri osa tutkimus- ja opetushenkilökuntaan 
kuuluvista kiinnittyy valtakunnallisiin tehtäviin, mikä tulee huomioida työsuunnitelmissa, tulosten 
arvioinnissa ja tulevaisuuden suunnittelussa. Seuraava taulukko kuvaa Solkin henkilöstörakennetta 
(tilanne kesäkuussa 2014). Kuten taulukko osoittaa, toistaiseksi työsuhteessa olevista noin puolet 
osallistuu valtakunnallisten tehtävien hoitamiseen, ja monen työpanos on kokonaan ao. tehtäviin 
liittyvää. Määräaikaisen henkilöstön suuri suhteellinen osuus kertoo siitä, että Solkin toiminta 
toteutuu hyvin pitkälti ulkopuolisena rahoituksen turvin (mm. Suomen Akatemia, OPH). 
  
Solkin henkilöstö, kesäkuu 2014 

TYÖSUHDE TOISTAISEKSI  yht. 15  Valtakunnallisia tehtäviä hoitaa yht. 8 

3 professoria Kieliverkoston johtaja 

1 erikoistutkija  

tutkimuskoordinaattori YKI:n koordinointivastuu 

3 tutkijaa 2 YKI:ssä 

3 projektitutkijaa YKI  

1 suunnittelija YKI 

2 osastosihteeriä 1 YKI:ssä 

1 toimistosihteeri YKI 

MÄÄRÄAIKAISET yht. 18  Valtakunnallisia tehtäviä hoitaa yht. 6 

tutkimuskoordinaattori Kieliverkosto 

3 yliopistotutkijaa 2 Kieliverkostossa 

3 tutkijatohtoria  

3 projektitutkijaa 2 YKI:ssä 

suunnittelija  

4 tohtorikoulutettavaa  

sovellussuunnittelija  

2 tutkimusavustajaa 1 Kieliverkostossa 

  
  
Solkin henkilöstörakenteen suunnittelu pohjautuu tutkimuksen painoalojen määrittelyyn ja 
strategiatyöhön, jolla pyritään vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla yksikön toiminnallisiin ja 
tarpeisiin ja strategisiin tavoitteisiin. Pitkällä aikavälillä, sekä tutkimushenkilöstön työssä 
jaksamisen että tutkimustoiminnan pitkäjänteisen kehittämisen kannalta, tavoitteena on pysyvän 
tutkimushenkilöstön määrän lisääminen siten, että painoalojen kehittäminen ja ulkoisen 
tutkimusrahoituksen hakeminen voidaan turvata. Tutkimushenkilöstön lisääminen esimerkiksi 
tenure track -polkujen avulla (esim. yksi tenure track per painoalue) vahvistaisi toimintaa. Tämä 
edellyttää kuitenkin perusrahoituksen määrän kasvua, sillä liikkumavara tehtävien uudelleen 
suuntaamiseen olemassa olevin resurssein ja valtakunnallisten erityistehtävien tuomien 
velvoitteiden vuoksi on rajallinen. 
  



Kaudella 2014-15 henkilöstörakennetta kehitetään seuraavasti: 
- kielikoulutuspolitiikan alueen yliopistotutkijan tehtävän täyttö (tehtävä jäänyt avoimeksi edellisen 
työtehtävän haltijan siirryttyä toisiin tehtäviin) 
- suunnittelijan tehtävän täyttö (tehtävä jäänyt avoimeksi suunnittelijan tehtävää hoitaneen siirryttyä 
sairauseläkkeelle) 

  
Kumpikin tehtävä on keskeinen Solkin strategian näkökulmasta. Yliopistotutkija kehittää 
kielikoulutuspolitiikan tutkimusaluetta ja siihen kytkeytyviä tutkimusympäristöjä ja -ohjelmia.  
Suunnittelijan työpanos kytkeytyy Solkin koulutustehtävään (tohtorikoulutuksen käytänteet ja 
niiden kehittäminen), tutkimustoimintaan (tutkimus- ja kehittämishankkeiden ja 
tutkimusympäristöjen valmistelun tuki) sekä valtakunnallisiin erityistehtäviin ja YVV-toimintaan 
(tiedotus ja tiedeviestintä). 

  
Edellisten lisäksi suomalaisen viittomakielen sisällyttäminen Yleisiin kielitutkintoihin samoin kuin 
testin osallistujamäärän jatkuva kasvu luo uusia henkilöstötarpeita, joihin pyritään vastaamaan 
yhteistyössä rahoittajatahojen kanssa. Kansainvälistä toimintaa tuetaan mahdollisuuksien mukaan 
tutkijavierailujen muodossa. 
  
Kielialan tutkijoiden toimintaympäristöä kehitetään kielikampusyhteistyönä tukemalla 
tutkimusryhmien syntyä ja toimintaa sekä kehittämällä edelleen mahdollisuuksia henkilöstökiertoon 
Kielikampuksessa. Samoin pyritään jatkamaan kielten laitoksen kanssa yhteisiä, soveltavan 
kielentutkimuksen kärkialueen ja Kielikampuksen toimintaa tukevia tehtäviä (nyk. Kielikampuksen 
toimintaa koordinoiva suunnittelija ja tutkimusyhteistyötä kehittävä tutkijatohtori). Kielten 
laitoksen kanssa tavoitellaan yhteistyössä myös mahdollisuutta perustaa kansainvälinen, painoaloja 
tukeva vaihtuva-alainen vieraileva professuuri (ks. liite 1). 
  
Riskit 
 
Toiminnan riskit liittyvät ennen muuta henkilöstön ylikuormittumiseen ja toiminnan riippuvuuteen 
ulkopuolisesta rahoituksesta, mikä hankaloittaa pitkäaikaista strategista suunnittelua sekä 
sisällöllisesti että taloudellisesti. Ulkopuolisen rahoituksen riskit liittyvät yhtäältä akateemisesti 
kilpaillun rahoituksen (esim. SA, ERC) kiristymiseen ja toisaalta siihen, että yhteiskunnallisesti 
kilpailtuun rahoitukseen voivat vaikuttaa erilaiset poliittisista ja muista yhteiskunnallisista 
suhdanteista riippuvat seikat. Epävarmuutta aiheuttaa myös suunnittelukaudelle osuva 
Ylioppilastalon peruskorjaus ja epätietoisuus siitä, millaisiin tiloihin keskus siirtyy. 
Tilakysymyksen ratkaisussa on keskeistä, että siinä otetaan huomioon Solkin erityisluonne 
tutkimuslaitoksena, jota velvoittavat valtakunnallisen kielitaidon testausjärjestelmävastuu ja siihen 
liittyvät salassapito-, varastointi- ja turvallisuuskysymykset. 
  
Henkilöstön hyvinvoinnin tukemiseksi tehdään tarvittava työ yksikkötasolla ja pyritään mm. 
jatkamaan työn ja vastuiden jakamista entistä strategisemmin. Tulostavoitteiden koko ajan 
kiristyessä niitä on syytä tarkastella suhteessa resursseihin ja viime kädessä pysyvän 
tutkimushenkilöstön määrään. Henkilöstörakenteen mielekkään kokoonpanon turvaamiseksi ja 
resursoimiseksi tarvitaan myös tiedekunta- ja yliopistotason yhteistyötä.  
  



LIITE 1 
 
Jyväskylän yliopisto soveltavan kielentutkimuksen kansainvälisesti johtavaksi keskukseksi 
 
Strateginen hanke 2015-2016  / Kielten laitos ja Soveltavan kielentutkimuksen keskus 
 
Kuvaus 
 
Jyväskylän yliopisto on maamme johtava ja kansainvälisesti tunnettu ja tunnustettu soveltavan 
kielentutkimuksen osaaja, mistä osoituksena ovat esim. menestyminen tutkimuksen arvioinnissa 
(2011) sekä kansainvälisten yhteistyökumppaneiden jatkuvat tiedustelut mahdollisuudesta tehdä 
tutkimustyötä Jyväskylän yliopistossa. Nykyinen asema perustuu pitkäjänteiseen strategiseen 
toimintaan ja yhteistyöhön, jota on viime vuosina systematisoitu ja kehitetty Kielikampus -
toimintana. Se tarjoaa ainutlaatuisen toimintaympäristön Jyväskylän yliopiston kielialan toimijoille. 
Tutkimustoiminta on kansainvälisesti vankasti verkottunutta ja vastuulaitosten resurssein on voitu 
toteuttaa kansainvälisten yhteistyökumppanien lyhytaikaisia vierailuja, joilla on jo saavutettu hyviä 
tuloksia.  
 
Kansainvälisesti merkittävän tutkimusympäristön systemaattinen rakentaminen edellyttää 
pitkäjänteistä rahoitusta ja mahdollisuutta rekrytoida kansainvälisiä avainhenkilöitä tutkimuksen 
kärkialalle. Lyhytaikaisiin vierailuihin on ollut mahdollisuus omin varoin, mutta laajempaa 
voimavarojen uudelleen suuntaamista ei voida tehdä keskeisiä perustoimintoja vaarantamatta. 
Kielten laitoksessa perusresurssit on edelleen paljolti sidottu koulutukseen (n. 150 HuK ja 120 FM 
tutkintoa vuodessa): perustutkintokoulutuksen laadukkuus on edelleen sekä koko tiedekunnan että 
yliopiston etu eikä sitä voida ajaa alas liian voimakkaalla resurssien uudelleen suuntaamisella. 
Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen henkilöstö on sitoutunut hoitamaan sitoumusten 
mukaisesti Opetus- ja kulttuuriministeriön sille osoittamat valtakunnalliset eritystehtävät (Yleiset 
kielitutkinnot –järjestelmä ja valtakunnallinen kielikoulutuspolitiikan verkosto). Kansainvälisen 
johtoaseman saavuttamien edellyttää siksi lisäresursseja tutkimustoimintaan.  
 
Tavoite ja lisäarvo yliopiston strategiaan 
 
Hankkeen keskeisin tavoite on kilpailukykyisien kansainvälisten rahoitushakemuksien laatiminen, 
näistä keskeisimpänä EU:n Horizon 2020 haut. Tavoitteena on myös Suomen Akatemian 
huippututkimusyksikön statuksen hakeminen ja siihen kytkeytyen seuraavaan FiDiPro-hakuun 
valmistautuminen.  
 
Kansainvälisesti tunnistettu ja tunnustettu tutkimuskeskittymä ja siihen liittyvä kansainvälisten 
avainhenkilöiden strateginen rekrytointi tukee JY:n tavoitetta kansainvälisten, korkeatasoisissa 
julkaisukanavissa ilmestyvien refereejulkaisujen määrän lisäämiseksi, houkuttelee kansainvälisiä 
huippututkijoita ja lisää yliopiston panoarvoa soveltavan kielentutkimuksen keskittymänä. 
Vierailevien professoreiden ja asiantuntijoiden rekrytointi edistää myös koulutuksen 
kansainvälistämistä houkuttelemalla yliopistoon myös kansainvälisiä perus- ja jatko-opiskelijoita. 
Henkilöresurssit ovat ihmistieteiden keskeisin voimavara, joten hanke tukee myös JY:n strategiaa 
ihmistieteiden alueen tutkimuksen kehittämiseksi. 
 
Voimavarat 
 
Hankerahoitus 2 vuodeksi kattaa kansainvälisen vierailevan professorin rekrytoimisen, tavoitteena 
soveltavan kielentutkimuksen tukeminen, kansainvälisten hankkeiden käynnistäminen ja 



kansainvälisten yhteisjulkaisujen määrän lisääminen. Alustavia keskusteluja on käyty seuraavien 
kansainvälisesti tunnettujen professorien kanssa: prof. Aneta Pavlenko (Temple University, US), 
prof. Steven Thorne (Portland State University, US), prof. Constant Leung (King’s College, UK), 
prof Alexandre Duchêne (University of Fribourgh, Sveitsi). Kustannukset vuodessa 130 000 €. 2 
vuoden aikana yhteensä 260 000 €. Professuuriin liittyvät tila- ja yleiskustannukset katetaan 
osallistuvien yksiköiden omista varoista. 
 
 


