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Elite rehtorihakemukseen

Jyväskylän yliopiston kehittäminen
Alla muutamia piiäkohtia,joita voin mahdollisissa keskusteluissa Iiiydentiill:
1. Tutkimus ja tieteelliset konferenssit
•
•

Yliopistojen menestyksen ratkaisee maine tiedeyliopistona.
Jyvaskyliin yliopiston tulee profiloitua entistii vahvemmin ja systemaattisemmin
tutkimuspohjaisen koulutuksen edellakavijaksi. Puolet kaikista opinnaytetoista (pro
gradu tutkielmat, vaitoskirjat) tulee IiittaU yliopiston tutkimushankkeisiin.
Jyväskylän yliopiston roolia monipuolisena tiedeyliopistona tulee vahvistaaja sen
tulee nakyU seka sisllisissä toimenpiteissa kohdennettuna resursointina
huippututlcimusryhmille ettiijulkisuuskuvassa en foorumeilla.
Jyväskyliin yliopiston tulee ottaa rohkeasti tavoitteekseen pyrkiä tietyilld
tutkimusaloilla maailmanluokan toimijaksi hyddyntaen Suomen asemaa koulutuksen
karkimaana, monipuolista luonnontieteiden osaamista, pohjoismaista yhteistyota seka
yhteistyotii Pietarin nopeasti kehittyvan huipputason tiedekeskittyman kanssa.
Kahdenkeskista yhteistyota ulkomaalaisten huippuyksikkojen kanssa lisatllan.
Jyvllskylan yliopiston täytyy kehittää tutkimusavauksia, joihin saadaan myös EU:n
ulkopuolista rahoitusta ja globaalien yritysten rahoitusta.
20 % vuosittaisista tutkimusavauksista täytyy olla uusia ja nuorten tutkijoiden
esittiimiä. Uusiin avauksiin varataan Jyväskylän yliopiston omaa rahoitusta
tavoitteena kansallisen ja kansainvalisen rahoituksen saaminen.
Jyväskylan yliopiston organisoimien korkeatasoisten tieteellisten konferenssien miillrll
kaksinkertaistetaan nykyisesta vuoteen 2016 mennessll. Yhteistyo Jyvaskylii
Convention Bureaun kanssa vahvistaa strategiaa.
—

•

•

•
•
•

•

2. Perus- ja jatkokoulutus
•

•

•

•

Koulutuksen onnistumisen kannalta lahjakkaiden, motivoituneidenja
pällmällrätietoisten opiskelijoiden saaminen on avainasemassa. Siksi yksi Jyvaskylan
yliopiston kehittamisen painopiste pitaä olla opiskelijarekrytointi ja nakyvyys
kouluissa korkeatasoisenaja monipuolisena tiedeyliopistona. Jyvaskylan positiivinen
kaupunkimaine tukee oivallisesti kokonaisuutta hyvien opiskelijoiden saamisessa.
Tutkimuspohjaistaja monitieteistä koulutusta tulee lisata huomattavasti. 1/3
Jyviiskyllln yliopiston tutkinnoista tulee olla monitieteisiä vuodesta 2015 lithtien.
Yliopiston tutkimusstrategiassa tulee miiäritellä monitieteisyyden kasite entistä
tarkemmin ja luoda selkeat yliopistotason toimintatavat sen hallitsemiselle ja
ohjaamiselle myös rahoituksen jakamisen niikokulmasta.
Koulutustavoitteet tulee piiivittäll jokaisella koulutusalalla vastaamaan seuraavien
vuosikymmenien tarpeita. Vanhentuneitaja volyymiltaan pieniä ja ylikalliita
koulutusaloja lopetetaan ja resursseja siirretään uusille koulutusaloille.
Opiskelijat koulutetaan piiämllllriitietoiseen opiskeluun ja huippusaavutuksista
palkitaan.
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•

Sivuaineiden osuutta Icoulutuksessa lisat[ian ja nUin hybdynnetiiän Jyväskyllln
yliopiston monitieteistU kampusta. Jokaiselle Jyvaskylan yliopiston perus-jajatko
opiskelijalle annetaan monipuoliset valmiudet hyodyntia ICT teknologiaa
tehokkaasti [4j.
TutkijakouluEusta kehitetään Jyvhskyliin yliopiston parhaita kaytantojll huomioivaksi
siten ettii sekll akateemiselle että ei-akateemiselle uralle pyrkivien tavoitteet
huomjojdaan.
Jokaiselle opiskelijalle tehdHän henkilokohtainen urasuunnitelma.
Vuodesta 2015 eteenpain maisteritavoitteeksi asetetaan l200ja tohtoritavoitteeksi 200
tutkintoa vuodessa, perusteluna maan tehokkain koulutus [ij.
Student Life -konseptin kehittamista jatketaan ja sen viitekehykseen yhdistetaiin
systemaattinen opiskelijoiden henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin keskittyvii
ohjelma, jossa avainasemassa on Agora Centerin tutkimustulosten ja
mobiiliteknologian hyodyntaminen. Taman projektin kautta Jyvaskylan yliopistosta
saadaan opiskelijoiden arjen hallinnan pilottikampus Suomen Easollaja innovatiivinen
esimerkki maailmanlaajuisesti.
Yhteistyoii urheiluseurojen kanssa [isiitiiän entisestään Jyvaskylan yliopiston
nakyvyyden IisaUmiseksi huippu-urheitussa.
Jyviiskyiiin yliopiston tulee ottua valtakunnallinen rooli koulutuksen ennakoinnin ja
koulutuksen vaikuttavuuden seka talouden ykkosyliopistona. Esimerkkeja
selvityksistä ja strategioista, joitajohdollani on tehty. loytyy viitteistll [1-51.
-

•

•
•
•

•
•

3. Hallinto- ja henkilöstöpolitiikka
•

•
•
•

Academic Life konseptin kehittUmistiijatketaan erityisena painopistealueena
hallintokiiytiinteiden keventiiminen ja Lehostaminen nun että vuonna 2013 Jyvaskyliin
yliopiston sisäiseen hallintoon kuluu 30% vahemman opetus-ja
tutkimushenkilbkunnan aikaa kuin vuonna 2011.
Henkilostbpolitiikan keskeisenll linjana on, ettU hyviista tyostii, vastuun kantamisesta
ja kokonaisuuden huomioimisesta palkitaan.
Jokaiselle Jyvaskylan yliopiston tyontekijälle Iaaditaan kunto-ohjelma, jota seurataan.
Tietohallinnon uudistamisessa hyodynnetiilln IT tiedekunnan koulutus-ja
tutkimustoimintaa tavoitteena luoda Jyvaskylän yliopistolle maarnme paras ja
kustannustehokkain yliopistojen tietohallintopalvelu.
—

-

4. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja aluecilinen yhteistyö
•
•

•

•

Jyvaskylan yliopiston rooli Keski-Suomen maakunnan kehittamisessa on erittäin
keskeinen aihe ja se korostuu uudessa kansallisessa innovaatiostrategiassa [6].
Yliopistojen rahoitus on lähivuosina paineiden alla valtiontaloudellisten vaikeuksien
takia seka ylirahoitetun AMK -jarjestelman siirtyessä valtion rahoittamaksi. Samaan
aikaan EU:n alueellinen rahoitus supistuu ja kuntatalous heikkenee seka
maakunnalliset kehittamisrahat supistuvat. Tarna edellyttaa uutta toimintastrategiaa.
JyviiskylUn yliopiston roolia en foorumeilla (eduskunta, Suomen Akatemia, Tekes,
tiedeneuvosto, mediat) tulee Iisiitaja vaikuttaa päätoksentekoon pilkillla tahthimelill
nun ettii myös monialaisten yliopistojen tutkimusrahoiws turvataan.
Menestyvii Jyväskylan yliopisto on koko Keski-Suomen ybteinen intressi.
Maakunnassa on kymmenien miljoonien rahoituspotentiaali yhteistyolle, joten kaikki
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•

nllmll resurssit tulisi tehokkaasti valjastaa hyotykayttoon yhteisen edun
saavuttamiseksi.
Yritysten resursseja on kaytetty vain 20 % kokonaispotentiaalista [71, eli tallä alueella
on viela runsaasti kartoitettavia kehitysmahdollisuuksia.

5. Kansallinen yhteistyö
•

•

Jyviiskyliln yliopiston kansallinen yhteistyostrategia on analysoitava
tieteenalakohtaisesti. TässU prosessissa tulee huomioida erityisesti kansallinen
innovaatiokeskittymllstrategia [6j, Tekesja rnuut vastaavat strategiat.
Keski-Suomi ja Jyvaskylan yliopisto on pidettiivU innovaatiokeskittyminll viiden
karkijoukossa.

6. Kansainvälinen yhteistyo
•

•

Jyvaskylan yliopistolla tulee olla vuonna 2015 6-8ja vuonna 2017 9-12
kansainvalisen huipputason tutkimuskeskittymiiii, jotka ovat verkouuneet
maailmanlaajuisesti.
Yliopiston vieraiden asumistarpeiden huomioiminen tdytyy saada nousevien
kansainviilisten yliopistojen tasolle yhteistyossa Jyvaskylan kaupungin kanssa.
Jyväskylan yliopistolla on ollut esim. JY Campus Hostels -hanke, jonka puitteissa on
rakennettu kaksi taloa Ainolaan vieraita varten.

7. Edunvalvonta
•
•
•
•
•
•

Edunvalvonta on yksi kehittiimisen avaintekija.
Stakeholder tietokantaa on päivitettävä sekii keskushallinnon että laitosten oman
edunvalvonnan kannalta.
KyvLin tuloksen taytyy realisoitua myös rahoitukseen.
Poliittisia piilltoksentekijOitä pitaa informoidajatkuvasti ja tehda heille aloitteita.
Maakunnan yritykset ja kunnat owft erityisen tiirkeita rakennerahastojen supistuessa.
Jyvaskylan yliopiston kannalta ongelmaksi muodostuu se, että Suomen Akatemian ja
Tekesin rahoitus suuntautuu nykyisen jaon mukaan 60 %:sesti aloille, jotka eivät ole
edustettuina Jyvllskyliin yliopistossa. Tekesin rahoitus muodostaa talla hetkellä noin
2,9 % yliopiston kokonaisrahoituksesta. Kansalliset strategiat puhuvat JyvaskylUn
yliopiston puolesta, mutta tiimä ci ole viela realisoitunut kuytUnnon tasolle.
-

8. Alumnitoiminta
•

Alue, jossa on potentiaalia. Otetaan mallia parhaista kUytUnnoistä ulkomailta.

9. Tutkimusinfrastruktuuri ja that
•

•
•

Valituille huippuryhmille taataan kilpailukykyinen tutkirnusinfrastruktuuri.
Tutkimusryhmilta edellytetaiin aktiivisuutta kansallisen ja kansainvalisen rahoituksen
saamiseksi.
Jyväskylän yliopistolla on maailmanluokan kampus, jonka eheytta tulee vaalia.
Kiinteistot muodostavat toisaalta merkittavan kulueran. Huomattavia säastöja voidaan
kuitenkin saavuttaa esim. tilojen merkittavahlll 20—40 %:n tiivistllmisella (työn luonne
3

ja statusasiat ovat muuttuneet) ja yhteistyolla Jyväskylan kaupungin sekii
kehitysyhtioiden ja salltioiden kanssa.
10. Tiedotus

•

•
•

Jyvllskylän yliopiston viestintästrategia en ryhmille analysoidaan systemaattisesti:
tulevat opiskelijat, nykyiset opiskelijat, henkilokunta. rahoittajat, tiedemaailmaja
yksityiset sekiijulkiset tahot.
Viestintäa laitoksillaja tiedekunnissa vahvistetaan sujuvan tiedonkulun edistarniseksi.
JyvaskylUn yliopiston monipuolista viestintiikoulutusta hyodynnetaan (harjoittelut,
opinniiytetyöt, asiantuntijapalvelut) kattavasti koko yliopistossa.
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