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Humanistisen tiedekunnan strategia  
ja toimenpideoHjelma vuosille 2016–2020

Humanistinen tiedekunta jakaa yliopiston strategiassaan esittämät arvot ja tavoitteet. 
Omassa strategiassaan tiedekunta täsmentää tutkimuksen, koulutuksen, yhteis kunnallisen 
vuorovaikutuksen sekä henkilöstön ja työhyvinvoinnin linjaukset ja toimenpiteet vuosille 
2016–2020.

Turun yliopiston humanistinen tiedekunta kehittää ympäröivää yhteiskuntaa koulutta
malla laajaalaisesti suuntautuneita, avarakatseisia ja kriittisiä asiantuntijoita sekä Suomen 
että kansainvälisen yhteisön tarpeisiin. Edistämme kulttuurista itseymmärrystä ja 
avaamme uusia näköaloja yhteiskunnan kehittämiseen. Tehtävämme on toimia sivist yksen 
ylläpitäjänä ja puolestapuhujana. Tiedekunnan toiminnan kulmakivenä on monialainen ja 
korkeatasoinen vapaa tutkimus.
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Toimenpide Aikataulu Vastuutaho

Tohtoriohjelmat ja laitokset kohdentavat resursseja 
myöntämällä tukea väitöskirjojen tekijöille työn 
loppuun saattamiseen.

 2016–2020 laitosjohtajat, tohtori
ohjelmien johtajat

Tiedekunta affilioi aktiivisesti post doc tutkijoita 
laitoksiin. Tässä on apuna yliopiston sitoumuslomake.

 2016–2020 oppi aineiden vastuu
henkilöt

tutkimus
Humanistinen tiedekunta on laajasti verkostoitunut, korkeatasoista sekä akateemisesti että 
yhteis kunnallisesti vaikuttavaa tutkimusta tuottava yksikkö.

tiedekunta tutkimusympäristönä

Humanistisen tiedekunnan oppiaineet ja laitokset tekevät tiivistä tutkimusyhteistyötä 
paitsi tiedekunnassa ja yliopistossa myös kansallisessa ja kansainvälisessä akateemisessa 
yhteisössä. Tiedekunnan laitokset integroivat entistä enemmän tutkimusta opetukseen.

Teemme humanistisesta tiedekunnasta strategiakauden kuluessa entistä houkuttele
vamman ja kilpailukykyisemmän työskentelyympäristön, johon tutkijat ja opettajat 
hakeutuvat ja joka innostaa korkeatasoiseen tieteelliseen työhön.

Toimenpide Aikataulu Vastuutaho

Tiedekunta laatii strategisen 
infrastruktuurisuunnitelman.

 2016–2017 (vara)dekaani

Vahvistamme perustutkintoopiskelijoiden 
osallistumista tutkimukseen. Annamme opiskelijoille 
mahdollisuuden osallistua tutkimushankkeisiin 
integroimalla tutkimus ja opetus esimerkiksi projekti
kurssien ja harjoittelun kautta.

 2016–2020 laitosjohtajat, oppi
aineiden vastuuhenkilöt

Annamme opiskelijoille mahdollisuuden osallistua 
tieteellisten julkaisujen tuottamiseen.

 2016–2020 laitosjohtajat, oppi
aineiden vastuuhenkilöt

Edistämme tutkimusaineistojen ja julkaisujen avoi
muutta suosimalla open access julkaisemista sekä 
kokoamalla tutkimusinfrastruktuurin yhteen portaaliin.

 2016–2020 (vara)dekaani

tutkijauran rakentaminen

Tuemme kaikilla käytettävissämme olevilla tavoilla tutkijoidemme työskentelyä ja ura
polun rakentamista sekä sillä etenemistä.

Tenure track tehtävät ovat osa henkilöstösuunnitelmaamme.

Tiedekunnan tohtoriohjelmilla on keskeinen tehtävä laitosten jatkokoulutuksen ja tutki
muk sen korkean laadun varmistamisessa.

✓
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Toimenpide Aikataulu Vastuutaho

Hyödynnämme vaihtosopimuksia opetus  
ja tutkimushenkilökunnan liikkuvuuden edistämiseksi 
uran kaikissa vaiheissa.

 2016–2020 dekaanit, laitosjohtajat, 
oppiaineiden vastuu
henkilöt

Tutkijauran tukemisessa otamme erityisesti huomioon 
nivelvaiheen väitöskirjan viimeistelystä post doc uran 
aloittamiseen, esimerkiksi myöntämällä työpisteitä 
mahdollisuuksien mukaan.

 2016–2020 laitosjohtajat, oppi
aineiden vastuuhenkilöt

Aloitamme tutkimusrahoituksen hakemiseen kuluvan 
ajan kirjaamisen työsuunnitelmiin.

 2016–2017 laitosjohtajat, oppi
aineiden vastuuhenkilöt

monipuolinen ja korkeatasoinen julkaisutoiminta

Tiedeyhteisön arvostusta mitataan julkaisuin määrällisesti ja laadullisesti. Tiedekunnan 
tavoitteena on, että opetus ja tutkimushenkilökunta julkaisee keskimäärin 2–3 artikkelia 
vuodessa mahdollisimman korkeatasoisissa kansainvälisissä tai kansallisissa julkaisuissa.

Toimenpide Aikataulu Vastuutaho

Korostamme kunnianhimoista julkaisemista  
ja kansainvälistä julkaisuyhteistyötä. Otamme 
työsuunni telmissa huomioon refereenä toimimisen.

 2016–2020 (vara)dekaani, 
tutkijayhteisö

Tiedekunta varaa rahoitusta kansainvälisten 
julkaisujen kielentarkastukseen.

 2016–2020 dekaani, laitosjohtajat

Tiedekunnan laitokset pyrkivät järjestämään 
työsuunnitelmissa opetus ja tutkimushenkilökunnalle 
riittävästi tutkimusaikaa.

 2016–2020 laitosjohtajat, oppi
aineiden vastuuhenkilöt

Tiedekunnan laitosten henkilöstö lisää kansallista  
ja kansainvälistä tieteidenvälistä yhteistyötä.

 2016–2020 tutkijayhteisö

tutkijoiden kansainvälinen liikkuvuus ja verkostoituminen

Rohkaisemme tutkijoitamme kansainväliseen liikkuvuuteen. Antamamme tutkija   
koulutus pätevöittää tohtoreiksi valmistuneita toimimaan asiantuntijoina laajasti koti
maisilla ja kansainvälisillä työmarkkinoilla.
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tutkimushankkeiden käynnistäminen ja toteuttaminen

Kehitämme aktiivisesti yliopiston strategian mukaisia vahvuuksia (digitaaliset tulevai
suudet; kulttuurinen muisti ja yhteiskunnan muutos; lapset, nuoret ja oppiminen; meri 
ja merenkulku) sekä tiedekunnan muita vahvuuksia tekemällä tieteidenvälistä yhteistyötä 
kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa oppiaine, laitos ja tiedekuntarajat 
ylittäen.

Kannustamme tutkijoitamme innovatiiviseen hanketoimintaan. Autamme ja moti  
voimme heitä tutkimusrahoituksen hakemisessa ja tuemme heitä hankkeiden toteutta
misessa.

Toimenpide Aikataulu Vastuutaho

Tiedekunta tukee avoimen tieteen toimintamallien 
mukaista tutkimustulosten, tutkimusdatan ja 
tutkimuksessa käytettyjen menetelmien julkaisemista. 
Lisäksi huolehdimme tutkimuseettisten periaatteiden 
noudattamisesta ja kerättyjen aineistojen asian
mukaisesta arkistoinnista.

 2016–2020 dekaani, tutkijayhteisö

Tuemme tutkimusryhmiä siten, että nuoret tutkijat 
pääsevät työskentelemään kiinteässä yhteistyössä 
kokeneempien tutkijoiden kanssa.

 2016–2020 laitosjohtajat,  
projektien johtajat

rohkeat tutkimukselliset avaukset

Tiedekunta kannustaa luovuuteen ja on itse aloitteellinen laitos ja tiedekuntarajat ylittä
vän rohkean tutkimuksen toteuttamisessa.

Toimenpide Aikataulu Vastuutaho

Käynnistämme Global South -tutkimusverkoston ja 
tutkimme monitieteisen keskuksen perustamisen 
mahdollisuuksia.

 2016–2017 dekaani, laitosjohtajat

Luomme hankeakvaarion, johon voi ehdottaa sellaisia 
tutkimusaiheita, joita ehdottaja ei itse tai yksin voi 
toteuttaa mutta jotka voisivat toteutua tiedekunnan 
yhteistyön kautta.

 2016 (vara)dekaani

Käynnistämme aloitteen Turku Laboratory for 
Computational Humanities (CoHuLab) yhdessä 
informaatioteknologian laitoksen kanssa.

 2016 dekaani
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koulutus
Humanistinen tiedekunta on monialainen, vastuulliseen oppimisprosessiin sitoutunut  
koulut taja. Tiedekunnasta valmistuu elinikäiseen oppimiseen motivoituneita, alansa korkea
tasoisimpia asiantuntijoita.

opintojen tavoitteet

Painotamme opetussuunnitelmiemme sisällöissä osaamisperustaisuutta. Selkeät osaamis
tavoitteet kattavat koko opintopolun ja ulottuvat ensimmäisistä opintojaksoista aina 
tutkintoon saakka.

Opiskelijoista kasvaa koulutuksen myötä itsenäisesti ja luovan kriittisesti ajattelevia ja 
toimivia kansalaisia, jotka pystyvät löytämään erilaisista tietolähteistä tarvitsemansa 
tiedon, analysoimaan sitä ja soveltamaan sitä työtehtävissään.

Koulutuksemme antaa opiskelijoille oman alansa monipuoliset tiedot ja taidot sekä sel
lai set työelämävalmiudet, joiden avulla tiedekunnasta valmistuneiden on mahdollista 
menestyä työmarkkinoilla.

Opintojen ja opetuksen suunnittelussa otamme huomioon sekä opiskelijoiden antaman 
että työelämäyhteyksien kautta saadun palautteen ja kehitämme opetussuunnitelmia 
vastaamaan tulevaisuuden yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin.

Toimenpide Aikataulu Vastuutaho

Kehitämme keinoja, joilla työelämän edustajien 
näkemykset saadaan paremmin huomioitua 
opetussuunnitelmatyössä muun muassa alumni
toiminnan kautta.

 2016–2020 dekaani, laitosjohtajat, 
opintopäällikkö, 
oppiaineiden vastuu
henkilöt

Kuvaamme työelämävalmiuksia kehittävät opinto
sisällöt opetussuunnitelmissa entistä tarkemmin, 
jotta opiskelijat tunnistavat opintojen kautta kertyvän 
työelämäosaamisensa paremmin.

 2016, 2018 oppiaineiden vastuu
henkilöt

Lisäämme opiskelijoiden mahdollisuuksia ympäri
vuotiseen opiskeluun hyödyntämällä joustavia 
suoritusvaihtoehtoja ja opetusteknologiaa.

 2016–2020 oppiaineiden vastuu
henkilöt

Varmistamme, että opetussuunnitelmissa osaamis  
 tavoitteet on kuvattu niin opintojaksojen, opinto
kokonaisuuksien kuin koko tutkinnon osalta.

 2016, 2018 opintopäällikkö, 
oppiaineiden vastuu
henkilöt

opetusyhteistyö

Kannustamme opetuksessa entistä enemmän oppiaineiden ja laitosten rajat ylittävään 
yhteistyöhön. Yhteistyön avulla vältämme päällekkäisyyksiä opetustarjonnassa, jolloin 
voimme kohdistaa voimavaroja tutkimustyöhön. Kehitämme opetusyhteistyötä myös 
muiden yliopistojen vastaavien yksiköiden kanssa.

✓
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Toimenpide Aikataulu Vastuutaho

Kehitämme yhteistä opetusta, jotta opettajille 
tarjoutuu mahdollisuus opetuksesta vapaaseen 
tutkimusjaksoon. Yhteisellä opetuksella tiedekunta 
pyrkii korvaamaan erityisesti oppiaineiden pakollista 
opetusta, ei vain lisäämään valinnaista opintotarjontaa.

 2016–2020 laitosjohtajat, 
oppiaineiden 
vastuuhenkilöt

Kehitämme verkkoopetusta yhteistyössä muiden 
yliopistojen kanssa, esimerkiksi Agricolaportaalin 
tapaan. Näin voimme järjestää valtakunnallisena 
yhteistyönä kursseja, jotka perustuvat kunkin 
yksikön tutkimuksellisiin vahvuuksiin ja edistävät 
valtakunnallista työnjakoa ja profiloitumista 
opetuksessa.

 2016–2020 dekaani, laitosjohtajat, 
oppiaineiden vastuu
henkilöt

Toimenpide Aikataulu Vastuutaho

Yhdistämme tiedekunnan hakukohteita laajemmiksi 
ja tarjoamme opiskelijoille alkuvaiheessa oppiaine
ryhmän yhteisiä opintoja. Opiskelija voi näin valita 
pääaineensa myöhemmin opintojen aikana.

 2016–2020 laitosjohtajat, oppi
aineiden vastuuhenkilöt

Kehitämme yhteistyötä alueen lukioiden kanssa.  2016–2020 dekaani, laitosjohtajat, 
opintopäällikkö, oppi
aineiden vastuu henkilöt

Lisäämme opiskelijoiden osallistumista hakija
tiedottamiseen. 

 2016–2020 laitosjohtajat, 
opintopäällikkö, oppi
aineiden vastuu henkilöt

Vaikutamme siihen, että yliopiston ulkoisia verkko
sivuja kehitetään hakijarekrytoinnin edistämiseksi.

 2016–2017 opintopäällikkö

opiskelijarekrytointi

Tehostamme hakijoille suunnattua markkinointia siten, että koulutustarjonnastamme 
välit tyy hakijoille hyvä ja oikea kuva.

Luomme kansainvälisiä opiskelijoita kiinnostavia opintopolkuja.

opetuksen ja ohjauksen käytänteet

Laadukas, innostava ja tehokas opetus sekä joustavat opetusjärjestelyt parantavat opis
kelijan motivaatiota ja tekevät opintojen sujuvan etenemisen mahdolliseksi.

Vahvistamme opintojen ohjauksessa eri toimijoiden yhteistyötä. Kaikki opiskelijat saavat 
opinnoissaan riittävästi ohjausta, joka on yhdenvertaista ja laadukasta ja joka jatkuu  
sään nöllisesti opiskelijan koko opiskeluajan.
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Toimenpide Aikataulu Vastuutaho

Vahvistamme ohjaajien välistä yhteistyötä sekä 
oppiaineen sisällä että yli oppiainerajojen. Kehitämme 
ohjaajien mahdollisuuksia vertaistukeen ja vastuun 
jakamiseen.  

 2016–2020 oppi aineiden vastuu
henkilöt, opintopäällikkö

Kannustamme ohjaustehtävissä työskenteleviä 
osallistumaan yliopiston tarjoamaan 
ohjaajakoulutukseen.

 2016–2020 laitosjohtajat, oppi
aineiden vastuu henkilöt

Tehostamme ensimmäisen opiskeluvuoden ohjausta.  2016–2020 laitosjohtajat, 
oppiaineiden vastuu
henkilöt, opintopäällikkö

opetuksen kansainvälistyminen

Tiedekunta tarjoaa entistä enemmän tutkimukseen perustuvaa englanninkielistä opetusta 
vaihtoopiskelijoille, kansainvälisille tutkintoopiskelijoille ja omille tutkintoopiskeli
joille.

Toimenpide Aikataulu Vastuutaho

Kehitämme kansainväliseen koulutustarjontaan uusia 
avauksia.

 2016–2017 dekaani, laitosjohtajat

Lisäämme englanninkielistä opetustarjontaa oppi  
aineiden opetussuunnitelmissa. Kokoamme englannin
kielisistä opintojaksoista opintokokonaisuuksia, joita 
esimerkiksi vaihtoopiskelijat voivat suorittaa.

 2018, 2020 laitosjohtajat, oppi
aineiden vastuu henkilöt, 
opinto päällikkö 

it-taidot

Varmistamme opintojen alussa itosaamisen riittävän tason, jotta opiskelijat kykenevät 
hyödyntämään digitaalisen opiskelun mahdollisuuksia ja omaksumaan myöhemmän työ
elämän kannalta riittävät ittaidot. 

Toimenpide Aikataulu Vastuutaho

Varmistamme, että jokaisella opiskelijalla on 
riittävät ittaidot. Lisäämme ittaitoja kehittäviä 
sisältöjä opintojaksoihin. Selvitämme tarvetta ja 
mahdollisuuksia järjestää opintojen alkuvaiheessa 
oleville erillinen itkurssi.

 2018, 2020 oppi aineiden vastuu
henkilöt, opinto päällikkö
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Yhteiskunnallinen vuorovaikutus
Humanistinen tiedekunta on yhteiskunnan kehityksessä vahvasti elävä ja uusiin haasteisiin 
vastaava vaikuttaja.

aktiivinen vaikuttaja

Osallistumme aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun, pyrimme vaikuttamaan 
päätöksen tekoon ja olemme mukana kehittämässä uusia toimintamalleja. Tiedostamme 
oman toimintamme yhteiskunnallisen merkityksen.

Tuotamme laadukkaita aineellisia ja aineettomia innovaatioita. Toimimme ja vaiku  
tamme kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa ja viestimme avoimesti tutkimus
tuloksistamme.

Kartoitamme strategisia kumppanuuksia ja tiivistämme yhteistyötä nykyisten yhteistyö
tahojemme, kuten museoiden, kulttuuritoimijoiden, kansalaisjärjestöjen ja oppilaitosten 
kanssa.

Toimenpide Aikataulu Vastuutaho

Nimeämme tiedekunnalle neuvottelukunnan, jonka 
roolina on toimia yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen 
vahvistajana ja kehittäjänä.

 2016 dekaani

Suunnittelemme tiedekuntakohtaisen lahjoitusvarojen 
keruukampanjan, joka alkuvaiheessa toteutetaan 
yhteistyössä yliopiston varainhankintakampanjan 
kanssa.

 2016–2017 dekaani

Tehostamme tiedeviestintää yhteistyössä yliopiston 
viestinnän kanssa. 

 2016–2020 dekaani, koko 
tiedeyhteisö

Järjestämme tiedeviestintäkoulutusta. Laadimme 
mallin mediaviestinnän tueksi.

 2017 (vara)dekaani

Suunnittelemme asiantuntijuutemme pohjalta 
kilpailukykyisen koulutusvientihankkeen. Suunnittelu 
käynnistetään ideointiseminaarilla.

 2017 dekaani, laitosjohtajat

Yrittäjyys ja yritysyhteistyö

Koulutuksemme antaa opiskelijoillemme valmiudet yrittäjämäiseen ajatteluun ja menes
tyk selliseen projektinhallintaan.

Tutkimustoiminnassa otamme huomioon yritysyhteistyömahdollisuudet, joiden kautta 
yhteiskunnallinen vuoropuhelu tiivistyy ja konkretisoituu.

Kartoitamme uusia toimintatapoja ja vaikutusmahdollisuuksia koulutusviennin kehittä
miseen.

✓
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Toimenpide Aikataulu Vastuutaho

Toteutamme humanisteille räätälöityä yrittäjyys
koulutusta, johon myös henkilökunnalla on mahdolli
suus osallistua.

 2016–2020 dekaani

Rekrytoimme systemaattisesti alumneja 
tiedekunnan toimintaan. Kehitämme alumni ja 
mentorointijärjestelmää, johon osallistuvat  myös 
tiedekunnan tohtoriohjelmat. Kehitystyössä 
huomioimme erityisesti yritysyhteistyön osana 
yrittäjyyskoulutusta.

 2016–2020 dekaani, tohtori
ohjelmien johtajat, 
oppiaineiden vastuu
henkilöt

Kehitämme laitoksittain tieteelliset vaatimukset 
täyttävän, kilpailukykyisen tilaustutkimusjärjestelmän 
yritysten, kuntien ja muiden yhteisöjen kanssa. 

 2017–2020 dekaani, laitosjohtajat

Kehitämme tutkimushankkeita yhteistyössä yritysten 
kanssa Tekes, EU tai muun vastaavan rahoituksen 
saamiseksi. Aloitamme toiminnan ideointiseminaarilla, 
jonka pohjalta käynnistämme pilottihankkeen.

 2016–2020 (vara)dekaani,  
koko tiedeyhteisö
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Toimenpide Aikataulu Vastuutaho

Edellytämme esimiesten kouluttautumista ja tuemme 
esimiestyötä.

 2016–2020 dekaani, laitosjohtajat

Arvioimme ja kehitämme työskentelytapojamme ja 
kokouskäytäntöjämme ja jaamme hyviä käytänteitä 
säännöllisesti. Tavoitteemme on toimia siten, että 
henkilöstöllä ja opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua 
heitä koskevien muutosten suunnitteluun.

 2016–2020 dekaani, laitosjohtajat, 
oppiaineiden vastuu
henkilöt

Henkilöstö ja työhyvinvointi
Humanistinen tiedekunta on innostava työympäristö, jossa huolehditaan niin koko henkilöstön 
kuin opiskelijoidenkin hyvinvoinnista.

Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi

Suunnittelemme rekrytoinnit huolellisesti siten, että aloitamme rekrytointiprosessien 
valmistelun ennakoidusti ja otamme huomioon uudelleen profilointien mahdollisuuden. 
Varmistamme, että rekrytointiprosessit ovat läpinäkyviä.

Huolehdimme uuden henkilöstön perehdyttämisestä työtehtäviinsä ja jatkuvasta 
perehdyttä misestä muutostilanteissa.

Tuemme koko henkilöstömme urakehitystä ja omassa työssä kehittymistä.

Toimenpide Aikataulu Vastuutaho

Jatkamme henkilöstösuunnittelua ja laadimme 
tiedekunnan henkilöstösuunnitelman, jossa 
otamme huomioon tiedekunnan näkyvissä olevan 
sopeuttamisvelvoitteen. Henkilöstösuunnitelmassa 
otamme kantaa lopetettaviin, uudelleen suunnattaviin 
ja täytettäväksi ehdotettaviin tehtäviin.

 2016–2018 dekaani, laitosjohtajat

Luomme toimintaperiaatteet, joiden mukaan toistai  
seksi täytettävien opetus ja tutkimushenkilöstön 
tehtävien täyttöjen valmistelussa käytämme 
valmistelu ryhmää.

 2016 dekaani

Vahvistamme henkilöstön perehdytystoimia ja 
selkeytämme perehdytystoimien vastuunjakoa. 
Päivitämme perehdytysohjeistuksemme sekä uuden 
työntekijän muistilistan.

 2016 dekaani, laitosjohtajat, 
oppiaineiden vastuu
henkilöt

johtaminen ja muutoksen hallinta

Oikeudenmukainen johtaminen ja hyvä esimiestyö ovat muuttuvassa työympäristössä 
erityisen tärkeässä asemassa.

Henkilöstön ja opiskelijoiden osallistuminen muutosten suunnitteluun ja toteutukseen 
edesauttaa uudistusten toteutumista ja onnistumista.

✓
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Luomme toimintatavan, jonka mukaisesti laitosjohtaja 
yhdessä oppiaineiden vastuuhenkilöiden kanssa 
johtaa työsuunnitelmien laadintaa ja seuraa niiden 
toteutumista. Tavoitteemme on lisätä oppiainerajat 
ylittävää opetus ja tutkimusyhteistyötä.

 2017 dekaani, laitosjohtajat

Kehityskeskusteluissa otamme esille myös työssä
jaksamisen kysymykset.

 2016–2020 esimiehet

Haemme uudentyyppisiä tapoja opiskelijoiden ja 
opettajien tapaamisiin tilajärjestelyjen muuttuessa.

 2016–2020 oppiaineiden esimiehet

työympäristön kehittäminen

Vaikutamme aktiivisesti siihen, että henkilöstömme työ ja opetustilat ovat tarkoituksen
mukaiset. Tavoitteemme on saada kieli ja käännöstieteiden laitokselle yhtenäiset tilat 
strategiakauden aikana.

Toimenpide Aikataulu Vastuutaho

Tiedekuntamme viestii aktiivisesti yliopiston johdolle 
tilatarpeista. 

 2016–2020 dekaani, laitosjohtajat

Tiedekunnassamme tiedotetaan tilasuunnittelun 
etenemisestä säännöllisesti henkilöstölle ja 
opiskelijoille. 

 2016–2020 dekaani, laitosjohtajat

Laitoksissa keräämme tietoa tilatarpeista ja 
henkilöstömme otetaan mukaan tilasuunnitteluun. 

 2016–2020 laitosjohtajat

Huolehdimme siitä, että opettajat opettelevat 
käyttämään ajantasaista opetusteknologiaa.

 2016–2020 oppiaineiden vastuu
henkilöt

Yhteisöllisyys

Tavoitteemme on, että koko henkilöstömme voi kokea työskentelevänsä hyvinvoivassa 
ja kannustavassa työympäristössä. Jokainen työntekijä on osaltaan vastuussa hyvän työ
ilmapiirin luomisesta ja ylläpitämisestä.

Luomme uusia toimintatapoja oppiainerajat ylittävän yhteistyön ja yhteisöllisyyden 
vahvistamiseksi laitosten sisällä, niiden välillä ja erilaisissa yliopiston tutkijaverkostoissa.

Vahvistamme henkilöstömme viestinnällisiä taitoja ja edistämme yliopistossa käytössä 
olevan viestintäteknologian käyttöä. Sovimme sisäisen ja ulkoisen viestinnän kanavista ja 
huolehdimme siitä, että tiedonkulku on avointa ja tehokasta.

Toimenpide Aikataulu Vastuutaho

Kehitämme tiedekunnan sisäistä viestintää siten, että 
intranetin käyttöä sisäisessä viestinnässä lisätään.

 2016–2020 (vara)dekaani

Kartoitamme olemassa olevat sosiaalisen median 
käyttötavat ja levitämme hyviä käytänteitä.

 2016–2020 (vara)dekaani
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Suunnittelemme sosiaalisen median toiminta
periaatteet.

 2016–2020 (vara)dekaani

Ylläpidämme kannustavaa työilmapiiriä ja 
varmistamme, että eri henkilöstöryhmien välillä ei ole 
vastakkainasettelua. 

 2016–2020 koko työyhteisö

Oman strategiansa lisäksi humanistinen tiedekunta sitoutuu toteuttamaan ja seuraamaan 
Turun yliopiston vuosille 2016–2020 hyväksyttyä yhteistä strategiaa ja siihen liittyviä 
toimenpideohjelmia.

turun yliopiston strategia ja toimenpideohjelmat 2016–2020

>> http://www.utu.fi/fi/Yliopisto/strategiajaarvot/Sivut/home.aspx

http://www.utu.fi/fi/Yliopisto/strategia-ja-arvot/Sivut/home.aspx
http://www.utu.fi/fi/Yliopisto/strategia-ja-arvot/Sivut/home.aspx
http://www.utu.fi/fi/Yliopisto/strategia-ja-arvot/Sivut/home.aspx

