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Jakelun mukaan

Kaikkiin tutkintoihin kuuluvan kieltenopetuksen järjestäminen
Yliopistossa on erillisenä laitoksena toimiva kielikeskus, jonka tehtävä on suunnitella ja järjestää yliopiston tutkintoihin kuuluvaa tai muutoin tarpeellisena pidettävää kotimaisten ja vieraitten kielten taidon opetusta. Kielikeskuksen tehtävä
on myös luoda toiminnallaan edellytyksiä erilaisten kulttuurien ymmärtämiselle
ja yliopiston kansainvälistymiselle. Kauppakorkeakoulussa on kielten ja liikeviestinnän yksikkö, joka vastaa kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin sekä
valtiotieteiden kandidaatin (pääaineena kansantaloustiede) tutkintoihin sisältyvien kieli- ja viestintäopintojen sisällöistä ja toteutuksesta ja tarjoaa liikeviestintään painottuvaa sivuaineopetusta. Yliopiston kielikeskus ja Kauppakorkeakoulun kielten ja liikeviestinnän yksikkö opettavat lähes samoja kieliaineita. Humanistisessa tiedekunnassa, kasvatustieteiden tiedekunnassa ja oikeustieteellisessä tiedekunnassa on myös jonkin verran omaa kieltenopetusta. Muutoin ne
ja muut tiedekunnat tukeutuvat kielikeskuksen palveluihin.
Yliopiston hallitus päätti kokouksessaan 18.9.2015 käynnistää selvitystyön, jonka tarkoituksena oli selvittää tutkintoihin kuuluvan kieltenopetuksen keskittämisen toiminnallisia ja taloudellisia hyötyjä nykytilanteeseen verrattuna. Rehtori
perusti päätöksellään 29.9.2015 selvitystyötä ohjaamaan työryhmän, jonka toimikausi oli 1.10.2015 – 31.3.2016.
Työryhmä on jättänyt loppuraporttinsa, jossa kuvataan kieltenopetuksen nykytilaa. Työryhmä on myös analysoinut kieltenopetuksen keskittämisen vahvuudet,
heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Työryhmä ei ole laatinut laskelmia eri mallien kustannusvaikutuksista.
Päätän, että tutkintoihin kuuluva kieltenopetus, jota tällä hetkellä annetaan
kauppakorkeakoulussa, humanistisessa tiedekunnassa, kasvatustieteiden tiedekunnassa ja oikeustieteellisessä tiedekunnassa, keskitetään yliopiston kielikeskukseen 1.1.2017 lukien. Keskittämisellä voidaan varmistaa, että yliopistossa on jatkossakin laaja kielivalikoima ja kieltenopetuksen kysyntään on mahdollista reagoida koko yliopiston tasolla. Hallinnollisella yhdistämisellä voidaan tehostaa resurssien käyttöä ja edesauttaa opettajien yhteistyötä.
Yhdistämisen valmistelu käynnistetään välittömästi ja työtä ohjaa ohjausryhmä,
jonka puheenjohtajana toimii vararehtori Riitta Pyykkö. Muut ohjausryhmän jäsenet ovat:
johtaja Michael Nelson
lehtori Hanna Ruska-Becker
yliopistonlehtori Janne Salminen
professori Maija Setälä
Ylioppilaskuntaa pyydetään nimeämään oma edustajansa ohjausryhmään.
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