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JYU.Well -
Wellbeing

• Tavoitteena 
Vankentaa yliopiston strategiaa ”Osaava ja hyvinvoiva ihminen”.

Koota yhteen eri tiedekunnissa tehtävää ihmisen hyvinvointiin liittyvää 
tutkimusta ja koulutusta.

Luoda mahdollisuuksia ja toimintaympäristöjä monitieteiseen tutkimukseen 
ja koulutukseen.

Lisätä toiminnan vaikuttavuutta ja näkyvyyttä.

Muodostaa parin School of Resource Wisdomin kanssa – kumppani jing & 
jang –hengessä.

Toimia siteenä, kumppanina, ”JY:n äänenä” alueellisten ja valtakunnallisten 
toimijoiden kanssa tehtävässä yhteistyössä (esim. Keho, EduFutura).
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hyvinvointi

Eri elämänkulun vaiheissa

varhaislapsuudesta vanhuuteen

Eri toimintaympäristöissä

perhe, koulutus, työelämä, vapaa-aika…

Eri toimijoiden näkökulmista

Sote-toimijat, kolmas sektori, 

palvelut, järjestelmät…

Erityistilanteissa

hoito, hoiva, terapiat

Eri tasoilla:

yksilö, yhteisö, yhteiskunta

fyysinen, henkinen, sosiaalinen

Eri tieteenalojen lähestymistapojen avulla 

liikunta- ja terveystieteet, sosiaalitieteet, psykologia, yhteiskuntatieteet, gerontologia, kasvatustieteet, 

kulttuurintutkimus, filosofia, viestintätieteet, taloustieteet, informaatioteknologia jne.



Vankkaa hyvinvoinnin asiantuntemusta

• Monialaisuus ja monitieteisyys vahvuutena

• Ihmisen hyvinvointiin liittyvää tutkimusta ja koulutusta on kaikissa 
tiedekunnissa – osassa enemmän, osassa vähemmän

• Vankka yhteys yliopiston profilointialueisiin

Liikunta-aktiivisuus elämänkulussa (LTK)

Aktiivisena vanheneminen ja hoiva 2040 (HYTK, LTK)

Monitieteinen aivotutkimus (KTPK, LTK, HYTK)

BC-Well, The behaviour change, health, and well-being across the 
lifespan (LTK, KTPK)

SOSUS, Social Sustainability for Children and Families (KTPK, HYTK)
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• Huippututkimusyksikkö
Ikääntymisen ja hoivan huippuyksikkö (2018-2025)

• Tutkimuskeskuksia esimerkiksi
Gerontologian tutkimuskeskus

Terveyden edistämisen tutkimuskeskus

Neuromuscular Research Center

Aivotutkimuskeskus

Digital Health Intelligence Lab

• Toimivia monialaisia verkostoja esimerkiksi
Hyvinvoinnin ja terveyden tutkijaverkosto HYTTI 

Lapsi- ja perhetutkimus –verkosto

Väkivaltatukijoiden verkosto

Monitieteisen kuntoutuksen verkosto (MOKUVE)
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JYU.Well-toiminnan suunnittelua

• Edistää toiminnallaan hyvinvointiosaamisen monitieteistä 
yhteistyötä ja tutkimuksen vaikuttavuutta

Tutkijatapaamisia, verkostoitumisen tukemista

Post doc –ohjelma? Visiting fellows –ohjelma? Työelämäprofessuuri?

Yhdysside Keho-verkostoon, EduFuturaan päin 

Hankerahoituksen tukea, mentorointia, kehittämisrahoitusten hakuja 
yhdessä Kehon toimijoiden kanssa?

Toimivat verkkosivut & asiantuntijahaku

Tapahtumia, seminaareja päättäjille, ”suurelle yleisölle”

Aktiivista tiedottamista, Wellbeing letter

Tuleva profiloitumisalue? Lippulaiva?

• JYU.Well = alusta, toimintaympäristö alan tutkijoille ja opettajille
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JYU.Well – Yhdessä 
eteenpäin!
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Lisätietoja:

Minna-Riitta Luukka

Dekaani, Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

minna-riitta.luukka@jyu.fi

Sari Kuuva

Tutkimuskoordinaattori, JYU.Well

sari.kuuva@jyu.fi
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