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JOHDANTO 

Jyväskylän yliopiston tohtorikoulutus on arvioitu vuoden 2016 aikana osana yliopiston strate‐

gian toimenpideohjelman toteuttamista. Arvioinnin päätavoitteena on ollut varmistaa ja tehdä 

näkyväksi yliopiston hallituksen vahvistamien tutkijakoulun toimintaperiaatteiden sekä tutkija‐

koulun  johtoryhmän antamien toimintaperiaatteita  tarkentavien suositusten toteutuminen yli‐

opiston tohtorikoulutuksessa. Arvioinnissa on pyritty myös vastaamaan yliopiston laadunhal‐

lintajärjestelmän  auditointiryhmän  kehittämisehdotukseen:  ”Tohtorikoulutuksen  arvioinnissa  on 

ensiarvoisen tärkeää saada lisätietoa, miten tutkijakoulun linjaukset vaikuttavat tohtorikoulujen toimin‐

taan ja tohtorikoulutettavien koulutuksen ja ohjauksen laatuun.”. 

Arviointi on toteutettu sisäisenä arviontina. Arvioinnin kohteena on ollut tiedekuntien tohtori‐

kouluissa ja niissä toimivissa tohtoriohjelmissa yliopiston tutkijakoulun perustamisen jälkeen to‐

teutettu tohtorikoulutus.  

Päävastuu arvioinnista on ollut yliopiston tiedeneuvostolla (1.1.2015‐31.12.2017), joka on hyväk‐

synyt arviointimenettelyn ja arvioinnin loppuraportin sekä seurannut arvioinnin etenemistä. Ar‐

vioinnin on  toteuttanut yliopiston  tutkijakoulun  johtoryhmä, professorit Kaisa Miettinen  (pj), 

Keijo Häkkinen, Jussi Kukkonen, Pekka Neittaanmäki, Anna‐Maija Poikkeus, Jaakko Seikkula, 

Laura Stark ja Aila Virtanen. Arvioinnin valmistelijana on toiminut tutkijakoulukoordinaattori 

Tuula Oksanen. Tohtorikoulukohtaisissa arviointikeskusteluissa johtoryhmää ja sihteeristöä täy‐

densivät professorit Mirja Hirvensalo, Päivi Häkkinen, Marjo Kuronen, Jan Lundell, Taina Ran‐

tanen ja Timo Tiihonen sekä laatupäällikkö Pirjo Halonen. Arviointikeskusteluissa kuultiin kaik‐

kiaan 60  tohtoriopiskelijaa, 42 väitöskirjan ohjaajaa  ja 22  tohtorikoulun  tai  ‐ohjelman  johtajaa. 

Lisäksi lukuisat henkilöt tiedekunnista sekä aine‐ ja erillislaitoksista osallistuivat tohtorikoulujen 

itsearviointeihin. Tiedeneuvosto ja tutkijakoulun johtoryhmä kiittävät lämpimästi kaikkia arvi‐

ointiin sen eri vaiheissa osallistuneita.   

Tutkijakoulun  johtoryhmä on valmistellut arvioinnin loppuraportin,  jossa esitetään arvioinnin 

tulokset ja arviointiin perustuva tohtorikoulutuksen kehittämissuunnitelma sekä kuvataan arvi‐

ointimenettely. Tiedeneuvosto on hyväksynyt arvioinnin loppuraportin 30.11.2016. 

 

Jyväskylässä 30.11.2016 

Tiedeneuvoston ja tutkijakoulun johtoryhmä puolesta 

 

 

Kaisa Miettinen 

Vararehtori, tiedeneuvoston puheenjohtaja, tutkijakoulun johtaja 

 

 

 

Tuula Oksanen 

Tutkijakoulun johtoryhmän sihteeri, tiedeneuvoston pysyvä asiantuntija 
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1 YHTEENVETO 

Jyväskylän  yliopiston  tiedeneuvosto  ja  tutkijankoulun  johtoryhmä  ovat  arvioineet  yliopiston 

tohtorikoulutuksen osana yliopiston strategian  toimenpideohjelman  toteuttamista. Arvioinnin 

tavoitteena on ollut varmistaa  ja  tehdä näkyväksi yliopiston hallituksen vahvistamien  tutkija‐

koulun toimintaperiaatteiden sekä tutkijakoulun johtoryhmän antamien toimintaperiaatteita tar‐

kentavien suositusten toteutuminen yliopiston tohtorikoulutuksessa. Toimintaperiaatteiden to‐

teutumisen lisäksi on arvioitu toimintatapojen läpinäkyvyyttä ja toimintamallin toteuttamiskel‐

poisuutta pitkällä aikavälillä yliopiston  strategiset  tavoitteet huomioon ottaen. Arvioinnin  ta‐

voitteena on ollut myös  tunnistaa yliopiston  tohtorikoulutuksen vahvuuksia  ja kehittämistar‐

peita, edistää hyvien käytänteiden  jakamista  ja parantaa  tohtorikoulutuksen  laatua sekä  lisätä 

ymmärrystä siitä, miten tohtorikoulutusta eri tieteenaloilla toteutetaan. 

Arviointi on toteutettu sisäisenä arviointina kolmessa vaiheessa: tohtorikoulujen itsearvioinnit 

18.1 ‐18.3.2016, tohtorikoulukohtaiset arviointikeskustelut 19.‐28.4.2016  ja tohtorikoulujen väli‐

nen tulevaisuuskeskustelu 16.5.2016 (Liitteet 1‐2). Arvioinnissa on kuultu tohtoriohjelmien opis‐

kelijoita ja ohjaajia sekä tohtorikoulujen ja ‐ohjelmien johtoa (Liite 3). 

Arvioinnin perusteella yliopiston tohtorikoulutuksessa on tunnistettavissa piirteitä, jotka ilmen‐

tävät tohtorikoulutuksen hyvää laatua ja pyrkimystä laadun jatkuvaan kehittämiseen:  

 Tohtorikoulut kiinnittävät haku‐ ja valintaprosesseissaan entistä enemmän huomiota haki‐

jan tutkimussuunnitelman tasoon ja realistisuuteen, tutkimusaiheen sopimiseen laitoksen 

tai tiedekunnan tutkimusstrategiaan sekä asiantuntevan ohjauksen saatavuuteen ja ohjaus‐

resurssien riittävyyteen. 

 Tohtoriopiskelijat integroidaan entistä tehokkaammin tutkimusryhmiin. Myös osa‐aikaisten 

tohtoriopiskelijoiden tutkimusaiheet pyritään kytkemään laitoksen tutkimuksen painoaloi‐

hin ja myös osa‐aikaisten opiskelijoiden kiinnittyminen tutkimusryhmiin on yleistymässä.  

 Tohtoriopiskelijoille nimetään entistä useammin vähintään kaksi ohjaajaa. Professoritasois‐

ten vastuullisten ohjaajien ohella ohjausta antavat usein myös post doc ‐tutkijat ja lehtorit. 

 Useimmat tohtoriopiskelijat kokevat, että ohjaajat ovat sitoutuneita ohjaustehtäväänsä ja he 

ovat helposti ohjattaviensa tavoitettavissa. Ohjaajien kanssa on helppo keskustella väitös‐

tutkimuksen lisäksi myös esimerkiksi tutkijanurasta.   

 Tohtoriopiskelijat ovat löytäneet yliopiston yleisten valmiustaitojen opintotarjonnan. Erityi‐

sesti ihmistieteiden metodikeskuksen ja kielikeskuksen kurssitarjonta on koettu hyväksi ja 

tarpeelliseksi ja tarjontaa toivottiin lisättävän.   

 Tohtorikouluissa ja ‐ohjelmissa arvostetaan myös osa‐aikaisia tohtoriopiskelijoita ja heidän 

osuuttaan yliopiston tutkimustoiminnassa. Osa‐aikaisen tohtoriopiskelun vahvuuksia ovat 

mm. tutkimusaiheiden yhteiskunnallinen relevanssi ja opiskelijoiden verkostoituminen 

myös yliopiston ulkopuolelle. 

 Tohtorikouluissa on kehitetty toimintatapoja, jotka vahvistavat väitöstutkimusten laadun‐

varmistusta.  

Arvioinnin perusteella on tunnistettu myös kehittämistarpeita ja päätetty kehittämistavoitteista 

vuosille 2016‐2020. Kehittämistavoitteet ovat:  
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1) Tohtorikoulutuksen haku‐ ja valintaprosessit ovat toimintaperiaatteiden mukaiset, lä‐

pinäkyvät ja yhtenäiset. Tohtorikoulujen verkkosivut palvelevat hyvin ja tasapuolisesti sekä 

kotimaisia että kansainvälisiä hakijoita. 

2) Tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmat ovat selkeät ja rakenteeltaan yhtenäiset ja ne oh‐

jaavat koulutuksen sisällöllistä ja rakenteellista kehittämistä. Tohtorikoulutuksen osaamis‐

tavoitteet huomioidaan tohtorikoulutuksen valintaperusteissa ja opiskelijoiden opintosuun‐

nitelmissa.   

3) Tohtoriopiskelijoiden ohjaus on laadukasta. Kaikilla tohtoriopiskelijoilla on vähintään kaksi 

ohjaajaa sekä ohjausasiakirja ja seurantaryhmä, jotka on integroitu keskeisiksi osiksi tohtori‐

koulutusprosessia. Kaikilla ohjaajilla on perustietämys yliopiston tutkijakoulun ohjeistuk‐

sista. Kaikilla ohjaajilla ja ohjaajiksi aikovilla on mahdollisuus tuettuun ohjausosaamisen 

kehittämiseen.  

4) Tohtoriopiskelijoiden urasuunnittelua ja työllistymistä tuetaan systemaattisesti. Tohtori‐

koulutuksella on vahva työelämärelevanssi. Kaikilla tohtoriopiskelijoilla on mahdollisuus 

keskustella urasuunnitelmistaan ja saada urasuunnitteluunsa tarvitsemaansa tukea ja oh‐

jausta. 

5) Tohtoriopiskelijoiden neljän vuoden rahoituksen periaatteet ovat selkeät ja tiedekunnan 

tohtorikoulutusrahoituksen hakuprosessi ja päätöksenteko ovat läpinäkyviä. Aktiivisilla 

tohtoriopiskelijoilla on rahoitustilanteestaan riippumatta yhdenvertaiset perusedellytykset 

tohtorikoulutuksen osaamistavoitteiden saavuttamiseksi, väitöstutkimuksen tekemiseksi ja 

työyhteisöön integroitumiseksi. 

6) Tohtorikoulutuksen laadunhallinnan kokonaisuus on selkeästi jäsennetty ja kuvattu tutkija‐

koulun kaikilla tasoilla. Yliopiston tohtorikoulutukselle on määritelty yleiset tavoitteet, 

joissa huomioidaan erilaiset tohtorintutkinnon suorittamisen polut sekä yliopiston strategi‐

nen tavoite tohtoriopiskelijoiden vahvasta integroitumisesta tutkimusyhteisöihin. Laadun‐

hallintajärjestelmä tukee väitöstutkimusten laadunvarmistusta ja tohtorikoulutusprosessin 

laadun kehittämistä sekä valmistumista neljän vuoden tavoiteajassa kokopäiväisesti opis‐

kellen.  

Arvioinnin aikana on tunnistettu lukuisia hyviä käytänteitä ja jaettu ymmärrystä siitä, miten toh‐

torikoulutusta eri tieteenaloilla toteutetaan. Arvioinnin perusteella on myös päätetty tohtorikou‐

lutuksen  kehittämistoimista  ja  laadittu  kehittämissuunnitelma.  Arviointiin  liittyvät  aineistot 

(Liite 4) on koottu tiedeneuvoston verkkosivuille osoitteeseen https://www.jyu.fi/hallinto/neu‐

vostot/tiedeneuvosto. 

Tutkijakoulun johtoryhmä ohjaa ja seuraa kehittämissuunnitelman toteuttamista sekä arvioi ke‐

hittämistoimien vaikuttavuutta. Tutkijakoulun johtoryhmä raportoi kehittämistoimien etenemi‐

sestä  ja vaikuttavuudesta tiedeneuvostolle. Kehittämistoimien käynnistymistä seurataan myös 

osana  strategian  toimenpideohjelman  toteutumisen  seurantaa. Tohtorikoulutuksen kehittämi‐

nen on jatkossa yksi yliopiston tohtorikoulutusrahoituksen jakoperusteista. 
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2 TOHTORIKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 

2016‐2020 

Kehittämissuunnitelma  perustuu  kappaleessa  5  esitettyihin  tohtorikoulukohtaisiin  arvioihin. 

Arviot on laadittu tohtorikoulujen itsearviointiraporttien ja tohtorikoulukohtaisten arviointikes‐

kusteluiden pohjalta. Kehittämissuunnitelmassa on huomioitu myös kappaleessa 4 esitetyt hyvät 

käytänteet. Suunnitelma sisältää kehittämistavoitteet ja ‐toimenpiteet sekä toimenpiteiden vas‐

tuutahot  ja aikataulun. Kehittämistoimet ovat  jaoteltavissa kolmeen ryhmään: 1) toimintaperi‐

aatteiden toteutumista varmistavat toimenpiteet, 2) nykyistä toimintaa vahvistavat toimenpiteet 

ja 3) uudet avaukset  tohtorikoulutuksen  laadun edistämiseksi  (kuva 1). Vastuu kehittämistoi‐

mien käynnistämisestä on joko yliopiston tutkijakoululla tai tiedekuntien tohtorikouluilla. Toi‐

menpiteestä 1.1 vastaa yliopistopalveluiden koulutuspalvelut. Tutkijakoulun johtoryhmä ohjaa 

ja seuraa kehittämistoimien etenemistä ja raportoi niistä tiedeneuvostolle. 

 

Kuva 1. Tohtorikoulutuksen kehittämistoimien ryhmittely ja aikataulu 

TAVOITE I: Tohtorikoulutuksen haku‐ ja valintaprosessit ovat toimintaperiaatteiden mukaiset, lä‐

pinäkyvät ja yhtenäiset. Tohtorikoulujen verkkosivut palvelevat hyvin ja tasapuolisesti sekä koti‐

maisia että kansainvälisiä hakijoita. 

Toimenpide  Vastuutahot 
(käynnistämisestä 

vastaava lihavoi‐

tuna) 

Aikataulu  Seuranta 

1.1 Jatkotutkinto‐opiskelijoiden haku‐ ja valinta‐
prosessit yhtenäistetään opiskelijavalinnan ylei‐

sissä valintaperusteissa esitetyn tavoitteen mu‐

kaisesti. 

Vuoden 2018 yleisissä valintaperusteissa määri‐

tellään tavat, joilla hakija voi osoittaa opintojen 

edellyttämän tarkoituksenmukaisen kielitai‐

tonsa. 

Toimenpiteen toteuttamisessa huomioidaan 

UNIFIn ja TENKin suositus Tutkimuseettisiä nä‐

kökohtia väitöskirjan ohjaus‐ ja tarkastusproses‐

siin. 

Koulutuspal‐

velut 

Tutkijakoulu 

Tohtorikoulut 

Yhteistyö: 

Strateginen ke‐

hittäminen 

2017  Koulutuspalve‐

lut 
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1.2  Tutkijakoulun johtoryhmä valmistelee oh‐

jausresurssimallin, joka tukee ohjaajakohtaisesti 

riittävien ohjausresurssien varmistamista opis‐

kelijavalinnassa. 

Tutkijakoulu 

Tohtorikoulut 

2016‐2017  Tutkijakoulun 

johtoryhmä 

1.3  Tohtorikoulut varmistavat, että opiskelijava‐

linnan yhteydessä arvioidaan myös  tutkimus‐

suunnitelmaan sisältyvä tohtoriopintojen rahoi‐

tussuunnitelma. 

Tohtorikoulut 

Tohtoriohjel‐

mat 

2016‐2017  Tutkijakoulun 

johtoryhmä 

1.4 Yliopiston tutkijakoulu laatii jyu.fi Hakijalle 

‐sivustolle kuvauksen tohtorikoulutukseen ha‐

kemisesta. Kuvaukseen liitetään linkki tutkija‐

koulun verkkosivulle.    

Tutkijakoulu 

Tohtorikoulut 

Yhteistyö: 

Koulutuspal‐

velut, Viestin‐

täpalvelut 

2016‐2017  Tutkijakoulun 

johtoryhmä 

1.5 Tohtorikoulut varmistavat, että niiden suo‐

men‐ ja englanninkielisiltä verkkosivuilla on yh‐

denmukaisesti kuvattuna ja helposti löydettä‐

vissä: 

 Tieto hakuajoista ja ‐menettelyistä 

 Kuvaus valintaprosessista (ml. valintaan kan‐

taaottavien tahojen määrittely) ja ‐kriteereistä 

 Mahdolliset erityisesti kansainvälisten opiske‐

lijoiden tarpeisiin laaditut ohjeet 

 Linkit tiedekunnan sekä tohtoriopiskelijoiden 
ohjaukseen osallistuvien erillislaitosten tutki‐

musta ja henkilökuntaa esitteleville verkkosi‐

vuille. 

Tohtorikoulut 

Tohtoriohjel‐

mat 

Etenkin: 

MLTK 

2016‐2017  Tutkijakoulun 

johtoryhmä 

TAVOITE II: Tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmat ovat selkeät ja rakenteeltaan yhtenäiset ja ne 

ohjaavat koulutuksen sisällöllistä ja rakenteellista kehittämistä. Tohtorikoulutuksen osaamistavoit‐

teet huomioidaan tohtorikoulutuksen valintaperusteissa ja opiskelijoiden opintosuunnitelmissa.   

Toimenpide  Vastuutahot 
(käynnistämisestä 

vastaava lihavoi‐

tuna) 

Aikataulu  Seuranta 

2.1 Tutkijakoulun johtoryhmä 

 määrittelee opetussuunnitelmille yhtenäisen 

esittämistavan, joka tukee koulutuksen sisäl‐

löllistä ja rakenteellista kehittämistä tohtori‐

koulujen tasolla. 

Tutkijakoulu 

Tohtorikoulut 

Tiedekunnat 

Yhteistyö: 

Koulutuspal‐

velut 

2016‐2018  

Opetussuunni‐

telmien hyväk‐

syminen tiede‐

kunnissa 

31.3.2017 men‐

nessä 

Tutkijakoulun 

johtoryhmä 

Tiedekunta 

Karvin auditoin‐

nin kehittämis‐

suositusten seu‐

ranta 



Jyväskylän yliopiston tohtorikoulutuksen arvioinnin loppuraportti 30.11.2016 

8 / 53 

 

 varmistaa, että tohtorikoulutuksen osaamista‐

voitteet huomioidaan vuoden 2018 yleisissä 

valintaperusteissa. 

Tohtorikoulut 

 määrittelevät tohtoriohjelmiensa rakenteet 

(tutkintoon kuuluvat opinnot, niiden laajuus 

ja hierarkia) ja osaamistavoitteet tieteenala‐

kohtaisten osaamistarpeiden perusteella. 

 huomioivat asettamansa osaamistavoitteet yk‐

sityiskohtaisissa valintaperusteissaan sekä 

opiskelijoidensa jatko‐opintosuunnitelmissa. 

2.2 Yliopiston tutkijakoulu, ihmistieteiden meto‐

dikeskus ja kielikeskus sopivat toimenpiteistä 

kurssien kapasiteettiongelmien ratkaisemiseksi. 

Tutkijakoulu 

Yhteistyö: Kie‐

likeskus, 

IHME, Henki‐

löstöpalvelut 

2016‐2017 

 

Tutkijakoulun 

johtoryhmä 

Karvin auditoin‐

nin kehittämis‐

suositusten seu‐

ranta 

2.3 Tohtorikoulut ja ‐ohjelmat arvioivat tohto‐

riopintojen alkuvaiheen johdanto‐opintojakso‐

jen, perehdytyksen tai muun opintojen suunnit‐

telua ja sujuvaa alkua tukevan toiminnan (esim. 

vertaistuki ja tuutorointi) lisäämistarpeen sekä 

toteuttavat tarvittavat toimenpiteet. Arvioin‐

nissa otetaan huomioon: 

 tohtorikoulun  toiminnasta tohtorikoulutuksen 

arvioinnin loppuraportissa esitetty arvio ja ke‐

hittämissuositukset. 

 tohtorikoulutuksen arvioinnin loppuraportissa 
esitetyt hyvät käytänteet. 

 kansainväliset  tohtoriopiskelijat,  joiden  tulee 
saada opintojensa alussa vähintään sama infor‐

maatio kuin kotimaisten opiskelijoiden. 

Tohtorikoulut 

Tohtoriohjel‐

mat 

2016‐2018 

 

Tutkijakoulun 

johtoryhmä 

Karvin auditoin‐

nin kehittämis‐

suositusten seu‐

ranta 

TAVOITE III: Tohtoriopiskelijoiden ohjaus on laadukasta. Kaikilla tohtoriopiskelijoilla on vähin‐

tään kaksi ohjaajaa sekä ohjausasiakirja ja seurantaryhmä, jotka on integroitu keskeisiksi osiksi 

tohtorikoulutusprosessia. Kaikilla ohjaajilla on perustietämys yliopiston tutkijakoulun ohjeistuk‐

sista. Kaikilla ohjaajilla ja ohjaajiksi aikovilla on mahdollisuus tuettuun ohjausosaamisen kehittä‐

miseen.  

Toimenpide  Vastuutahot 
(käynnistämisestä 

vastaava lihavoi‐

tuna) 

Aikataulu  Seuranta 



Jyväskylän yliopiston tohtorikoulutuksen arvioinnin loppuraportti 30.11.2016 

9 / 53 

 

3.1 Tutkijakoulun johtoryhmä selkeyttää edel‐

leen seurantaryhmien ja jatko‐opintosuunnitel‐
man tarkoitusta ja roolia tohtoriohjelmissa tar‐

kentamalla ja yhtenäistämällä tohtoriopiskelijoi‐

den ohjausta ja seurantaryhmiä koskevia ohjei‐

taan. 

Tutkijakoulu  2017  Tutkijakoulun 

johtoryhmä 

Karvin auditoin‐

nin kehittämis‐

suositusten seu‐

ranta 

3.2 Yliopiston tutkijakoulu tutkii vaihtoehtoja 

lukuvuosi‐ilmoittautumisen ja ohjausasiakirjo‐

jen toteuttamiseksi muussa kuin Korppi‐ympä‐

ristössä. 

Tavoitteena on toteutus, joka palvelee tohtori‐

koulutuksen kokonaisuuden hallintaa siten, että 

samasta paikasta löytyvät tiedot opintojen aloi‐

tusajasta, opiskelijan ohjauksesta ja seurantaryh‐

mästä, opiskelun kokopäiväisyydestä tai osa‐ai‐

kaisuudesta sekä opiskeluoikeuden tilasta (aktii‐

vinen tai passiivinen). Jatkossa kokonaisuuteen 

liitetään myös tohtoriopintojen systemaattinen 

seuranta.  

Tutkijakoulu 

Yhteistyö: IT‐

palvelut, Kou‐

lutuspalvelut 

2016‐2020  Tutkijakoulun 

johtoryhmä 

HRS4R‐

toimintasuunni‐

telman toteutu‐

misen seuranta 

3.3 Tohtorikoulut ja ‐ohjelmat varmistavat, että: 

 uusille tohtoriopiskelijoille nimetään vähin‐

tään kaksi ohjaajaa.  

 kaikilla aktiivisilla tohtoriopiskelijoilla on yh‐
dessä ohjaajan kanssa laadittu ja tiedekunnan 

hyväksymä jatko‐opintosuunnitelma sekä oh‐

jaajan vahvistama ohjausasiakirja. 

 kaikille aktiivisille tohtoriopiskelijoille on ni‐
metty tiedekunnan vahvistama seuranta‐

ryhmä. 

 seurantaryhmien tapaamisia koskevat ohjeet 

ovat helposti sekä opiskelijoiden että ohjaajien 

saatavilla. 

Tohtorikoulut 

Tohtoriohjel‐

mat 

Etenkin: ITK, 

LTK, MLTK 

2016‐2017  Tutkijakoulun 

johtoryhmä 

Strategian toi‐

menpideohjel‐

man seuranta 

HRS4R‐

toimintasuunni‐

telman toteutu‐

misen seuranta  

3.4 Tutkijakoulun johtoryhmä tekee aloitteen 

päällekkäisyyksien poistamiseksi työsuhteessa 

olevien tohtorikoulutettavien etenemisen seu‐

rannasta siten, että työssä suoriutumisen ja osaa‐

misen kehittymisen osalta päällekkäisiä keskus‐

teluja (kehityskeskustelu, ypj‐keskustelu ja seu‐

rantaryhmän tapaaminen) yhdistetään tarkoi‐

tuksenmukaisella tavalla. 

Toimenpide edellyttää, että henkilöstöpalvelut 

antavat yksiköille keskustelujen yhdistämistä 

Tutkijakoulu 

Tohtorikoulut 

Yhteistyö: 

Henkilöstö‐

palvelut 

2017‐2020   Tutkijakoulun 

johtoryhmä 
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koskevan ohjeen. Ypj‐keskusteluiden osalta nou‐

datetaan jatkosakin kulloistakin yliopistojen työ‐

ehtosopimusta.  

3.5 Tohtorikoulut ja ‐ohjelmat kehittävät omia 

käytänteitään siten, että 

 ohjausasiakirjan laatiminen on keskeinen osa 

jatko‐opintojen suunnitteluprosessia. 

 seurantaryhmien toiminta muodostaa keskei‐

sen osan tohtoriopiskelijan etenemisen seuran‐

nan kokonaisuutta.  

Tohtorikoulut 

Tohtoriohjel‐

mat 

Etenkin: ITK, 

LTK, MLTK 

 

2016‐2017  Tutkijakoulun 

johtoryhmä 

 

3.6 Tutkijakoulun johtoryhmä laatii tohtorikou‐

lutuksen ohjausosaamisen kehittämisen ja yllä‐

pitämisen toimintamallin, joka edistää tohtori‐

koulutuksen laatua sekä: 

 lisää tietämystä tohtoriohjelmien rakenteesta 

ja tohtorikoulun käytänteistä sekä yliopiston 

tohtorikoulutukselle asetetuista tavoitteista. 

 tukee pedagogisen ajattelun kehittymistä. 

 vahvistaa taitoja käsitellä palautetta ja toimia 

monimutkaisissa tilanteissa. 

Tutkijakoulu 

Yhteistyö:  

Tohtorikoulut, 

Henkilöstö‐

palvelut, Stra‐

teginen kehit‐

täminen 

2017‐2020  Tutkijakoulun 

johtoryhmä 

Strategian toi‐

menpideohjel‐

man seuranta 

HRS4R‐

toimintasuunni‐

telman toteutu‐

misen seuranta 

3.7 Tohtorikoulut vastaavat, että kaikki väitös‐

kirjojen ohjaajat ovat tavoitettavissa (sähköposti‐

lista), tiedotus tohtorikoulutuksen ajankohtai‐

sista asioista on aktiivista ja keskeinen informaa‐

tio on viivytyksettä tohtoriohjelmien ja ohjaajien 

saavutettavissa.  

Tohtorikoulut  2016‐2017  Tutkijakoulun 

johtoryhmä 

 

3.8 Tutkijakoulun johtoryhmä laatii tohtorikou‐

lujen ja ‐ohjelmien käyttöön tiiviin ohjaajille 

suunnatun tarkistuslistan liitettäväksi niihin 

opiskelijavalintaprosessissa käsiteltäviin doku‐

mentteihin (tutkimussuunnitelma ja jatko‐opin‐

tosuunnitelma), joiden perusteella ohjaaja sitou‐

tuu väitöskirjan ohjaukseen. 

Tutkijakoulu 

Tohtorikoulut 

2016‐2017  Tutkijakoulun 

johtoryhmä 

 

TAVOITE IV: Tohtoriopiskelijoiden urasuunnittelua ja työllistymistä tuetaan systemaattisesti. Toh‐

torikoulutuksella on vahva työelämärelevanssi. Kaikilla tohtoriopiskelijoilla on mahdollisuus kes‐

kustella urasuunnitelmistaan ja saada urasuunnitteluunsa tarvitsemaansa tukea ja ohjausta. 

Toimenpide  Vastuutahot 
(käynnistämisestä 

vastaava lihavoi‐

tuna) 

Aikataulu  Seuranta 

4.1 Tutkijakoulun johtoryhmä laatii kehittämis‐

suunnitelman tohtorikoulutuksen työelämärele‐

Tutkijakoulu  2017‐2020  Tutkijakoulun 

johtoryhmä 
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vanssin vahvistamiseksi sekä tohtoriopiskelijoi‐

den urasuunnittelun ja työllistymisen edistä‐

miseksi. 

Yhteistyö: 

Tohtorikoulut, 

Tohtoriohjel‐

mat, Henkilös‐

töpalvelut, 

Koulutuspal‐

veluiden työ‐

elämäpalvelut 

HRS4R‐

toimintasuunni‐

telman toteutu‐

misen seuranta 

4.2 Tohtorikoulut ja ‐ohjelmat varmistavat, että 

ohjaajat ja seurantaryhmä keskustelevat opiske‐

lijan kanssa tutkinnon jälkeisistä uramahdolli‐

suuksista tutkijakoulun toimintaperiaatteiden 

mukaisesti. Kansainvälisten opiskelijoiden 

kanssa keskustellaan myös suomen kielen oppi‐

misen tärkeydestä, jos opiskelijan tavoitteena on 

työllistyminen Suomessa.  

Tohtorikoulut 

Tohtoriohjel‐

mat 

2016‐2017  Tutkijakoulun 

johtoryhmä 

TAVOITE V: Tohtoriopiskelijoiden neljän vuoden rahoituksen periaatteet ovat selkeät ja tiedekunnan 

tohtorikoulutusrahoituksen hakuprosessi ja päätöksenteko ovat läpinäkyviä. Aktiivisilla tohto‐

riopiskelijoilla on rahoitustilanteestaan riippumatta yhdenvertaiset perusedellytykset tohtorikoulu‐

tuksen osaamistavoitteiden saavuttamiseksi, väitöstutkimuksen tekemiseksi ja työyhteisöön integ‐
roitumiseksi.   

Toimenpide  Vastuutahot 
(käynnistämisestä 

vastaava lihavoi‐

tuna) 

Aikataulu  Seuranta 

5.1 Tutkijakoulun johtoryhmä varmistaa, että 

yliopiston tohtorikoulutusrahoituksen määräy‐

tymisen ja käytön periaatteet sekä tohtoriopiske‐

lijan neljän vuoden kokonaisrahoituksen muo‐

dostumisen periaatteet ovat selvät kaikille tohto‐

rikouluille ja ‐ohjelmille sekä linjassa rehtorin 

henkilöstöasioita koskevan päätöksen ja yliopis‐

ton apurahamenettelyohjeiden kanssa. 

Tutkijakoulu 

Yhteistyö: 

Henkilöstö‐

palvelut 

2016‐2017  Tutkijakoulun 

johtoryhmä 

5.2 Tohtorikoulut varmistavat, että tiedekunnan 

tohtorikoulutusrahoitusta koskevat periaatteet 

ja kriteerit on kuvattu selkeästi, ja kuvaukset 

ovat helposti opiskelijoiden ja ohjaajien saata‐

villa. 

Tohtorikoulut  2016‐2017  Tutkijakoulun 

johtoryhmä 

5.3 Yliopiston tutkijakoulu etsii keinoja taata 

tohtoriopiskelijoille yhdenvertaiset mahdolli‐

suudet osallistua yliopiston eri yksiköiden jär‐

jestämään yleisten valmiustaitojen kehittämistä 

tukevaan koulutukseen siltä osin, kun opinnot 

Tutkijakoulu 

Yhteistyö: 

Henkilöstö‐

palvelut, Stra‐

teginen kehit‐

2016‐2020  Tutkijakoulun 

johtoryhmä 

HRS4R‐

toimintasuunni‐

telman toteutu‐

misen seuranta 
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on sisällytetty tiedekunnan hyväksymään jatko‐

opintosuunnitelmaan.  

 Henkilöstöpalvelut ja Strateginen kehittämi‐

nen ottavat käyttöön toimintamallin apuraha‐

tutkijoiden tilastoimiseksi. 

 Tilastojen perusteella selvitetään eri statuk‐
sella olevien tohtoriopiskelijoiden (henkilö‐

kunnan jäsen, apurahatutkija, muu) luku‐

määrä sekä arvioidaan koulutustarjonnan 

avaamisen kustannusvaikutukset. 

 Henkilöstöpalvelut selkeyttävät henkilöstö‐

koulutuksen periaatteet ja toimintatavat yli‐

opiston tohtorikoulutuksessa. 

 Varmistetaan, että kaikilla aktiivisilla tohto‐

riopiskelijoilla on samat mahdollisuudet hyö‐

dyntää kielikeskuksen ja henkilöstökoulutuk‐

sen koulutustarjontaa jatko‐opintosuunnitel‐

mansa mukaisten osaamistavoitteiden saavut‐

tamiseen.   

täminen, Kieli‐

keskus ym. 

yleisopinto‐

koulutusta tar‐

joavat yksiköt 

 

5.4 Tohtorikoulut ja ‐ohjelmat edistävät tohto‐

riopiskelijoiden yhdenvertaisuutta sitoutumalla: 

 tukemaan kaikkien aktiivisten opiskeli‐

joidensa hyväksyttyihin jatko‐opintosuunni‐

telmiin sisältyvien opintojen suorittamista 

(JYn järjestämä koulutus) tutkijakoulun johto‐

ryhmän linjaamalla tavalla. 

 antamaan mahdollisuuksien mukaan kaikille 

aktiivisille tohtoriopiskelijoille tarkoituksen‐

mukaiset työtilat ja niiden käyttöön liittyvät 

oikeudet sekä tekemään henkilökuntaan kuu‐

lumattomien opiskelijoiden kanssa sopimuk‐

sen tutkimuksen tekemisestä yliopiston ti‐

loissa ja laitteilla. 

 rakentamaan läpinäkyvän toimintamallin väi‐

töstutkimuksen laadun varmistuksen ja tohto‐

rikoulutuksen osaamistavoitteiden saavutta‐

misen kannalta välttämättömien tutkimuksen 

tekemisen kulujen resursointiin (esim. konfe‐

renssimatkat, julkaisukustannukset ja kielen‐

tarkastukset). 

Tohtorikoulut 

Tohtoriohjel‐

mat 

2016‐2020  Tutkijakoulun 

johtoryhmä 

TAVOITE VI: Tohtorikoulutuksen laadunhallinnan kokonaisuus on selkeästi jäsennetty ja kuvattu tut‐

kijakoulun kaikilla  tasoilla. Yliopiston  tohtorikoulutukselle on määritelty yleiset  tavoitteet,  joissa 

huomioidaan erilaiset tohtorintutkinnon suorittamisen polut sekä yliopiston strateginen tavoite toh‐

toriopiskelijoiden vahvasta  integroitumisesta tutkimusyhteisöihin. Laadunhallintajärjestelmä tukee 
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väitöstutkimusten laadunvarmistusta ja tohtorikoulutusprosessin laadun kehittämistä sekä valmis‐

tumista neljän vuoden tavoiteajassa kokopäiväisesti opiskellen.  

Toimenpide  Vastuutahot 
(käynnistämisestä 

vastaava lihavoi‐

tuna) 

Aikataulu  Seuranta 

6.1 Tutkijakoulun johtoryhmä osallistuu yliopis‐

ton tutkimus‐, innovaatio‐ ja infrastruktuurioh‐

jelman uudistamiseen valmistelemalla tohtori‐

koulutusstrategian, joka linjaa tohtorikoulutuk‐

sen 

 strategiset ja määrälliset tavoitteet 

 osaamis‐ ja työllistymistavoitteet (ml. osa‐ai‐

kaisen tohtorikoulutuksen tavoitteet ja peri‐

aatteet). 

Tutkijakoulu 

Tohtorikoulut 

Tohtoriohjel‐

mat 

2016‐2017  Tutkijakoulun 

johtoryhmä 

Karvin auditoin‐

nin kehittämis‐

suositusten seu‐

ranta 

6.2 Tutkijakoulun johtoryhmä varmistaa, että 

 yliopiston laadunhallinnan käsikirja on tohto‐
rikoulutuksen osalta ajantasainen ja kattava 

(prosessi, toimijat, vastuut, tuotokset, säädök‐

set ja ohjeet, tietotarpeet). 

 tohtorikoulut ja ‐ohjelmat pystyvät asemoi‐

maan oman toimintansa osaksi tohtorikoulu‐

tuksen laadunhallinnan kokonaisuutta.  

Tutkijakoulu 

Tohtorikoulut 

Yhteistyö: 

Strateginen ke‐

hittäminen 

2017‐2020   Tutkijakoulun 

johtoryhmä 

Karvin auditoin‐

nin kehittämis‐

suositusten seu‐

ranta 

6.3 Tohtorikoulut ja ‐ohjelmat edistävät tohto‐

riopiskelijoiden integroitumista tutkimusyhtei‐

söihin opiskelijavalinnan ja tohtorikoulutuksen 

kehittämisen ratkaisuiden kautta (esim. tohto‐

riohjelmien ja ‐opiskelijoiden verkostoitumisen 

edistäminen, koulutuksen ja ohjauksen vuoro‐

vaikutteisuuden lisääminen, tutkimusryhmä‐

kulttuurin vahvistaminen).  

Tohtorikoulut 

Tohtoriohjel‐

mat 

2016‐2020  Tutkijakoulun 

johtoryhmä 

6.4 Tohtorikoulut ja ‐ohjelmat varmistavat, että 

myös osa‐aikaisten aktiivisten tohtoriopiskelijoi‐

den koulutusprosessiin sisältyy yliopiston tut‐

kintosäännön edellyttämä tarpeellinen määrä 

asiantuntevaa ohjausta ja opinto‐ yms. neuvon‐

taa. 

Tohtorikoulut 

Tohtoriohjel‐

mat 

2016‐2017  Tutkijakoulun 

johtoryhmä 
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3 TOHTORIKOULUJEN TUNNISTAMAT 

TOHTORIKOULUTUKSEN KEHITTÄMISTARPEET 

Tohtorikouluja pyydettiin itsearvioinnissaan kuvaamaan tunnistamiaan tohtorikoulutuksen ke‐

hittämistarpeita. Kehittämistarpeita tunnistettiin myös tohtorikoulukohtaisissa arviointikeskus‐

teluissa. Tunnistettuihin tarpeisiin vastaavia kehittämistoimia on joiltakin osin sisällytetty kap‐

paleessa 2 esitettyyn tohtorikoulutuksen kehittämissuunnitelmaan. 

Humanistisen tiedekunnan tohtorikoulu 

 Kansainvälisten tohtoriopiskelijoiden hakuprosessi.  

 Osa‐aikaisten tohtoriopiskelijoiden integroituminen yliopistoyhteisöön. 

 Tiedottaminen tohtorikoulun periaatteista ja päätöksistä ohjaajille ja tohtorikoulutettaville. 

 Verkkosivuston uusiminen, jotta tietoa olisi helpommin löydettävissä. 

 Kansainvälisten ja osa‐aikaisten tohtorikoulutettavien erityistarpeiden parempi huomioimi‐

nen (esim. tiedonkulku, ohjaustarpeet, seurantaryhmätapaamisia, opintosuunnitelma ym.). 

 Ohjauksen ja erityisesti ohjaussuhteen sisällä olevan kommunikoinnin vaihteleva laatu: oh‐

jaajakoulutusta olisi tarvetta kehittää erityisesti niille ohjaajille, jotka eivät osallistu tai osal‐

listuvat harvoin tohtorikoulun järjestämiin tapaamisiin ja info‐tilaisuuksiin. 

Informaatioteknologian tiedekunnan tohtorikoulu 

 Tohtorikoulutuksen houkuttelevuus: mm. haku‐ ja rahoituskäytänteitä on mietittävä tältä 

kannalta. Jatkossa halutaan olla houkuttelevuudessa entistä kilpailukykyisempiä sekä kan‐

sallisesti että kansainvälisesti. 

 Entistä systemaattisempi uraohjaus.  

Kauppakorkeakoulun tohtorikoulu 

 Tutkimusryhmäkulttuurin vahvistaminen ja väitöskirjatutkimuksen aiheiden linkittäminen 

ohjaajan tutkimusaiheeseen ja oppiaineen tutkimuslinjoihin.  

 Väitöskirjojen laadun varmistaminen (ml. esitarkastuslausunnot) ja yleisemmin varautumi‐

nen AACSB‐akkreditointiprosessiin. 

 Jatko‐opintojen rahoitus on pirstaloitunut, mikä luo epävarmuutta rahoituksen saamiseen 

koko opintojen ajaksi. Jatkossa yksittäisen rahoitusjakson pituutta pyritään kasvattamaan. 

Pirstaleisuutta pyritään vähentämään mm. tekemällä väitöskirjoja jatkossa entistä enemmän 

osana tutkimusryhmien toimintaa.  

 Ohjausjärjestelyt (ml. uraohjaus/‐suunnittelu) ja seurantaryhmätoiminta. Keskimäärin vain 

reilulla 20 prosentilla opiskelijoista on kaksi tai useampi ohjaaja. Erityisesti ohjausprosessin 

jatkuvuus voisi olla parempi ongelmatilanteissa (esim. siirtyminen eläkkeelle tai toiseen yli‐

opistoon), mikäli jatko‐opiskelijalla olisi ohjaajia useampi kuin yksi. Myöskään seuranta‐

ryhmien toiminta ei ole vielä vakiintunutta. Työkaluja uraohjaukseen on päätetty kehittää 

tutkimuksen kehittämisryhmässä. 
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Kasvatustieteiden tiedekunnan tohtorikoulu 

 Opiskelijarekrytointi. 

 Osa‐aikaisten tohtoriopiskelijoiden integroituminen. 

 Hakumenettelyn ohjeistaminen ja valinnan kriteerien läpinäkyvyyden lisääminen parem‐

malla tiedottamisella. Kansainväliset opiskelijat toivovat palautetta tutkimussuunnitel‐

masta ja parempaa projekteihin integrointia sekä tukiverkostoja. 

 Kurssitarjonnan ennakoimattomuuden ja saatavuuden ongelmien ratkaiseminen. IHMEen 

kursseissa (esim. etiikka ja tieteenteoria) on päällekkäisyyttä ja itsenäinen työskentely ei 

saisi olla yksinomaisena opiskelutapana. Kehittämisehdotuksia: a) vaihekohtaisia teema‐

kursseja opintojen alkuun (rahoitus, artikkelien kirjoitus) ja loppupuolelle ja urasuunnitte‐

luun kohdentuen, b) teemaseminaarien järjestäminen kansainvälisten opiskelijoiden kanssa 

(jo vuosittainen EFA ja Spring Colloquim), c) kansainväliset opiskelijat toivovat säännölli‐

sesti järjestettäviä kursseja ja konsultaatiomahdollisuuksia mm. kielikeskukselta.  

 Opintojen sisällön ja valmistautumisaikatavoitteen (4 v) yhteensovittaminen (esim. opetus).  

Liikuntatieteellisen tiedekunnan tohtorikoulu 

 Tohtoriopintojen rahoitusmahdollisuuksien vahvistaminen ja rahoitukseen liittyvän yhden‐

vertaisuuden parantaminen. 

 Tohtorikoulun johtoryhmän päätäntävallan vahvistaminen tohtorikoulutuspaikkojen 

myöntämisessä. 

 Tohtorikoulun koordinaation resurssien lisääminen. 

Matemaattis‐luonnontieteellisen tiedekunnan tohtorikoulu 

 Seurantaryhmien toiminnan kehittäminen. 

 Muodollisten jatko‐opintojen sisältö. 

 Jatko‐opiskelijoiden rekrytointi, erityisesti kansainväliset tohtoriopiskelijat. 

 Nuorten tutkijoiden ohjauskoulutuksen lisääminen pätevyyden lisäämiseksi. 

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tohtorikoulu 

 Ohjaajien keskinäinen vertaistuki (esim. mahdollisuus ohjaajien väliselle keskustelulle). 

 Tohtoriopiskelijoiden työllistymistoiveiden huomioiminen jo tohtoriopintojen suunnittelu‐

vaiheessa. 

 Valtakunnallisen yhteistyön taloudellinen turvaaminen valtakunnallisten tohtoriohjelmien 

loputtua sekä kansainvälisen ohjausyhteistyön kehittäminen rahoitustilanteen mahdolli‐

sesti heikentyessä. 

 Tohtorikoulutettavien yhtäjaksoisen rahoituksen turvaaminen sisäisen rahoitustilanteen 

mahdollisesti heikentyessä; väitöskirjojen määräaikaisen valmistumisen varmistaminen.  

 Jokaisen tohtoriopiskelijan (ml. kansainvälisten tohtoriopiskelijoiden) yksilöllisten tarpei‐

den huomioiminen asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Esimerkiksi toimivien käytän‐

töjen luominen osa‐aikaisiin tohtoriopiskelijoihin liittyen (esim. kytköstyöhuone ja muut 

fasiliteetit). 



Jyväskylän yliopiston tohtorikoulutuksen arvioinnin loppuraportti 30.11.2016 

16 / 53 

 

 Tohtoriopiskelijoiden yhdenvertaisuuden parantaminen (esim. näkyvyys verkkosivuilla, 

Tutka‐asiat). Yliopiston tutkijakoulun ja tiedekuntien tohtorikoulujen toiminnan aiempaa 

parempi työnjako ja työnjaon synkronointi.   
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4 HYVÄT KÄYTÄNTEET 

Tohtorikouluja pyydettiin arvioinnin yhteydessä kirjaamaan tunnistamiaan hyviä käytänteitä ja‐

ettavaksi muille tohtorikouluille. Hyvät käytänteet on kuvattu tohtorikouluittain kappaleessa 5 

Tohtorikoulukohtaiset arviot. Hyvät käytänteet ovat tiivistettävissä seuraavasti: 

 Tohtoriopintojen eri vaiheisiin selkeyttä tuovat toimintatavat kuten ohjeet, kriteerit ja lo‐

makkeet sekä niiden rinnalla joustava ohjaus, jossa pyritään ottamaan huomioon tohto‐

riopiskelijoiden erilaiset elämän‐ ja työtilanteet. Esimerkiksi: 

̵ Jatko‐opintosuunnitelmalomakkeen täyttäminen, selkeä ohjeistus tutkimussuunnitel‐

malle ja tutkimussuunnitelmien tarkka ja objektiivinen läpikäynti jo hakuvaiheessa. 

̵ Seurantaryhmätapaamisten hyvä ohjeistus ja raportointilomake. 

̵ Systemaattinen plagiaatintunnistusohjelman käyttö väitöskirjan esitarkastusvaiheessa. 

̵ Selkeä kuvaus väitöskirjan arviointiperusteista. 

̵ Tohtorikoulujen verkkosivuille kootut jatko‐opinto‐oppaat, jotka sisältävät tohtorikou‐

lun omat ohjeet ja toimintatavat ja täydentävät yliopiston tutkijakoulun ohjeistusta. 

 Tohtoriopintojen alkuvaihetta tukevat kurssit, tapaamiset ja tuutorointi. Esimerkiksi:  

̵ Johdantokurssit ja orientaatiotapaamiset, jotka tutustuttavat tohtorikoulun käytänteisiin 

ja tarjoavat opastusta tieteelliseen toimintaan, ja joilla pyritään tukemaan myös tohto‐

riopiskelijoiden keskinäistä verkostoitumista. 

̵ Kansainvälisten palveluiden tarjoaman tuutorointipalvelun hyödyntäminen. Palvelu on 

saatavilla kansainvälisten perustutkinto‐opiskelijoiden lisäksi myös kansainvälisille toh‐

toriopiskelijoille, jotka saapuvat Jyväskylään lukukauden alussa. 

 Ohjaajien ja tohtoriopiskelijoiden säännölliset tapaamiset (yhdessä ja erikseen), joissa tarjo‐

taan tietoa tohtorikoulutuksesta ja mahdollisuuksia keskusteluun ja vertaistukeen. Näitä 

ovat ohjaajien säännölliset tapaamiset ja infotilaisuudet sekä tohtoriopiskelijoiden itse orga‐

nisoimat vertaistapaamiset. 

 Kansallinen ja kansainvälinen verkostoituminen tohtorikoulutuksen ja ohjauksen järjestä‐

misen tukena kuten kansallinen yhteistyö jatkokoulutuskurssien järjestämisessä ja tohtori‐

koulutus laajoissa kansainvälisissä tutkimusryhmissä ja ‐yhteisöissä. 

 Laitoksen sitoutuminen tohtoriopiskelijoiden nelivuotisen rahoituksen järjestämiseen (ra‐

hoitus sekä rahoituksen hakemista tukeva ohjaus, neuvonta ja palaute) sekä kokonaisrahoi‐

tuksellinen ote, joka mahdollistaa eri lähteistä saatavan rahoituksen yhdistämisen tarkoi‐

tuksenmukaiseksi kokonaisuudeksi (myös väitöskirjan viimeistely‐ ja matka‐apurahat). 

 Selkeä vastuunjako ja resursointi tohtorikoulutuksen laadunvarmistuksessa. Esimerkkejä 

näistä ovat humanistisen tiedekunnan Wolmar Schildt ‐instituutti ja kasvatustieteiden tie‐

dekunnan tutkimuksen ja tutkijakoulutuksen kehittämisryhmä (Kehry).  

Tohtorikoulujen välisessä tulevaisuuskeskustelussa hyvinä käytänteinä esiteltiin kauppakorkea‐

koulun tohtorikoulun Introduction to doctoral studies ‐kurssi ja kemian laitoksen tohtoriohjel‐

man käytänne opetuksen sisällyttämisestä tohtorintutkintoon opintopisteinä (Liite 4).   
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5 TOHTORIKOULUKOHTAISET ARVIOT 

Tohtorikoulukohtaisten arviointikeskusteluiden puheenjohtajat ja sihteerit ovat laatineet käytyi‐

hin keskusteluihin  ja  tohtorikoulujen  itsearviointiraportteihin perustuvat arviot  tutkijakoulun 

toimintaperiaatteiden  toteutumisesta  ja  läpinäkyvyydestä  sekä  toimintamallin  toteuttamiskel‐

poisuudesta pitkällä aikavälillä. Arviot on laadittu liitteessä 5 esitettyä arviointikehikkoa käyt‐

täen  ja niihin  sisältyvät myös  arvioitsijoiden  esille  nostamat  vahvuudet, parantamisalueet  ja 

muut mahdolliset huomiot. Tohtorikoulut ovat asiatarkastaneet omaa toimintaansa koskevat ar‐

viot. Arvioiden yhteyteen on listattu myös tohtorikoulujen tunnistamat hyvät käytänteet. 

5.1 Humanistisen tiedekunnan tohtorikoulu 

Arvioijat: Mirja Hirvensalo ja Aila Virtanen 

Sihteeri: Tuula Oksanen 

Pvm. 21.4.2016 

Toimintaperiaatteiden toteutuminen       

Humanistinen tiedekunta on opiskelijamäärältään yliopiston suurin tohtorikoulu. Tohtorikou‐

lussa on kuusi tohtoriohjelmaa. Tohtorikoulutuksen haku‐ ja opiskelijavalintaprosessit ovat sel‐

keät. Tiedekunta on tunnistanut kehittämistarvetta ulkomaisten opiskelijoiden hakuprosessissa. 

Tohtoriopiskelijoille laaditaan ohjausasiakirjat, joiden periaatteet ovat hyvin tiedossa. Arviointi‐

keskusteluiden perusteella opiskelijat kokevat tarvetta nykyistä säännöllisemmille ohjaustapaa‐

misille. Opiskelijoilla on myös seurantaryhmät. Kaikissa tohtoriohjelmissa seurantaryhmä ei ole 

henkilökohtainen, vaan kaikille tohtoriopiskelijoille yhteisenä seurantaryhmänä toimii jokin lai‐

tostasoinen toimikunta. Itsearvioinnissa seurantaryhmien toimintamalli on todettu toimivaksi. 

Tohtorikoulutuksen opetussuunnitelma on selkeä ja löytyy tohtorikoulun verkkosivulta. Suun‐

nitelmaan sisältyy tutkimuksen taitoja sekä työelämävalmiuksia ja ‐taitoja. Yleisten valmiustai‐

tojen opinnoissa ongelmaksi on havaittu kurssien nopea täyttyminen. Opiskelijat eivät saa tietoa 

kursseista riittävän ajoissa. Tohtoriopintonsa apurahalla rahoittavat opiskelijat eivät koe mah‐

dollisuuksiaan päästä kielikeskuksen järjestämille kursseille yhdenvertaisiksi muiden opiskeli‐

joiden kanssa. 

Tohtoriopintojen rahoittaminen tutkijakoulun toimintaperiaatteiden mukaisesti on haasteellista, 

koska  tohtoriopiskelijoiden rahoitus on suurelta osin opiskelijoiden  itse hakemien apurahojen 

varassa. Tiedekunta tarjoaa koulutusta rahoituksen hakemiseen ja varadekaani antaa palautetta 

tiedekunnalle  jätetyistä  rahoitushakemuksista.  Toimintaperiaatetta,  jonka mukaan  yliopiston 

tohtorikoulutusrahoitusta  ei  kohdenneta  yli  neljä  vuotta  kokopäiväisesti  opiskelleille  tohto‐

riopiskelijoille, pidettiin kyseenalaisena, koska väitöstutkimuksen etenemisen vaikuttavat monet 

tekijät. Haasteena on varmistaa, että tutkimuksen laatu säilyy  ja tutkimuskysymykset ovat ar‐

vokkaita. Merkittävä osa  tohtorikoulun opiskelijoista  tekee väitöstutkimustaan osa‐aikaisesti, 

mitä  pidetään  kustannustehokkaana  ratkaisuna  tohtorikoulutukseen. Osa‐aikaisen  opiskelun 

haittapuoli on, että opiskelijat eivät aina integroidu yliopistoyhteisöön yhtä hyvin kuin kokopäi‐

set opiskelijat. 
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Tiedekunnan tohtorikoulun johtoryhmänä toimivalla Wolmar Schildt ‐instituutilla on onnistu‐

nut rooli tohtorikoulutuksen laadunhallinnassa ja tiedonvälityksessä yliopiston tutkijakoulusta 

tiedekunnan tohtorikouluun  ja edelleen tohtoriohjelmiin. Tohtorikoulussa on tehty paljon  laa‐

dunhallintaa tukevaa kehittämistyötä. Arvioijien näkemyksen mukaan poikkeava seurantaryh‐

mäkäytänne on harkittu valinta. 

Arvio: Hyvä 

Toiminnan läpinäkyvyys 

Itsearviointiraportin perusteella ohjaajilla  ja opiskelijoilla on epäselvyyksiä opiskelijavalinnan 

kriteereistä. Ohjauskäytänteet vaihtelevat  laitosten  ja ohjaajien välillä. Tiedekunnassa  järjeste‐

tään ohjaajatapaamisia, joissa tohtorikoulun toimintaperiaatteista jaetaan tietoa ja keskustellaan, 

mutta kaikki ohjaajat eivät osallistu niihin. Seurantaryhmäkäytänteen jalkautumisessa on puut‐

teita. Tiedossa on, että seurantaryhmä pitää olla, mutta sen toimintaperiaatteet ovat epäselviä 

erityisesti opiskelijoille. Tohtorikoulussa on  tunnistettu  tarve  tehostaa  tiedottamista  seuranta‐

ryhmistä. 

Tutkintovaatimukset ovat jääneet epäselviksi osalle nykyisistä opiskelijoista ja ohjaajista. Aina ei 

ole selvää, mitä kursseja voi ja täytyy suorittaa. Myös kurssien suorittamistavoista on epätietoi‐

suutta. Erityisesti ensimmäisen vuoden opintoihin kaivataan selkeämpää rakennetta. Tiedekun‐

nassa on otettu viime vuonna käyttöön uusi jatko‐opintosuunnitelmalomake, joka on osoittau‐

tunut hyväksi ratkaisuksi. Tarve parantaa osa‐aikaisten opiskelijoiden integroitumista yliopisto‐

yhteisöön on tunnistettu. Hyviksi tavoiksi tukea integroitumista on todettu mm. kaksipäiväiset 

seminaarit ja kesäkoulut, joihin osallistuminen on mielekästä myös Jyväskylän ulkopuolelta tu‐

leville. Esille nousi myös toive integroitumista edistävästä mentoroinnista. Opiskelijoiden ura‐

suunnittelun tukemisen toimintatavat ovat jäsentymättömiä.  

Tohtoriopiskelijoilla  on  realistinen  käsitys  suhteellisen  vähäisistä  rahoitusmahdollisuuksista. 

Tiedekunnan tohtorikoulutusrahoituksen myöntämisen periaatteita on tarpeen selventää. Arvi‐

ointikeskusteluiden perusteella yliopistotason periaatteet neljän vuoden rahoituksesta ovat osin 

epäselvät. Neljän vuoden  tavoiteaika vaikuttaa  rahoituksen  lisäksi mm.  tutkimuskysymysten 

asetteluun ja väitöskirjan muotoon.  

Tohtorikoulussa on  toteutettu onnistuneesti  tohtorikoulutusprosessin  läpinäkyvyyttä paranta‐

via kehittämistoimia. Läpinäkyvyyden koetaan lisääntyneen. Kehittämistyötä on tehty avoimen 

dialogin kautta. Esimerkiksi tohtorikoulutuksen itsearvioinnin yhteydessä on järjestetty avoimia 

keskustelutilaisuuksia. Wolmar Schildt ‐instituutin selkeä rooli laadunhallinnassa ja tiedonväli‐

tyksessä edistää laadunhallinnan läpinäkyvyyttä. 

Arvio: Tyydyttävä 

Toimintamallin toteuttamiskelpoisuus pitkällä aikavälillä 

Rekrytoinnin,  jatko‐opiskeluoikeuden haun  ja opiskelijavalinnan  toimintamallit ovat  toimivia. 

Tohtorikoulun yhteiset ohjaajatapaamiset ovat hyvä ja myös muihin tohtorikouluihin jaettavissa 

oleva käytänne. Seurantaryhmämalli palvelee hyvin ongelmatilanteisiin puuttumista, mutta ei 

tue tohtoriopiskelijan etenemisen säännöllistä seurantaa. Tohtorikoulutuksen työelämärelevans‐

sin parantaminen vaatii kehittämistä  ja vastuunjaon  selkeyttämistä  tutkijakoulun  eri  tasoilla. 
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Tarve kartoittaa osa‐aikaisten tohtoriopiskelijoiden erityistarpeita on tunnistettu  ja etäohjausta 

ollaan kehittämässä. Opiskelijamääriin on syytä kiinnittää huomiota sekä ohjauksen riittävyyden 

että rahoituksen näkökulmista. Rahoituksen määrä suhteessa opiskelijamäärään on nykyisellään 

selvästi riittämätön. Tohtorikoulun johtajalla ja Wolmar Schildt ‐instituutilla on merkittävä rooli 

tohtorikoulutuksen laadunvarmistuksessa ja kehittämistoimien suunnittelussa. Jo toteutetut ke‐

hittämistoimet on koettu pääosin hyviksi ja tohtorikoulutuksen laatua edistäviksi. 

Arvio: Tyydyttävä  

Vahvuudet 

 Tohtorikoulussa on toteutettu oma‐aloitteisesti onnistuneita kehittämistoimia, mikä luo hy‐

vän pohjan toiminnan jatkuvalle kehittämiselle ja laadunhallinnalle. 

 Tohtorikoulussa on toimivia vertaistuki‐ ja vertaispalauteryhmiä sekä erilaisia virkistäyty‐

mistä ja vapaamuotoista yhdessäoloa mahdollistavia toimintamalleja (esim. laitosten tutki‐

jayhdistykset sekä jatko‐opiskelijoiden ja post doc ‐tutkijoiden boot camp). 

Parantamisalueet 

 Osa‐aikaisten tohtoriopiskelijoiden integroiminen osaksi yliopistoyhteisöä.  

 Eri lähteistä rahoitettujen tohtoriopiskelijoiden yhdenvertaisuuden (mm. työkokemuksesta 

saatavat opintopisteet ja mahdollisuus osallistua kielikeskuksen kursseille) varmistaminen. 

 Ohjaussuhteiden vuorovaikutuksellisuuden edistämisen (esim. tapaamistiheys). 

  Urasuunnittelun tukemisen toimintatapojen selkeyttäminen. 

Muut huomiot 

 Tohtorikoulussa on kiinnitetty huomiota tohtorikoulutusprosessin läpinäkyvyyden paran‐

tamiseen. Arvioinnin perusteella epäselvyyksiä on vielä mm. opiskelijavalinnan kritee‐

reissä, tutkintovaatimuksissa, tiedekunnan tohtorikoulutusrahoituksen myöntämisen peri‐

aatteissa ja seurantaryhmien toiminnassa. 

Tohtorikoulun tunnistamat hyvät käytänteet 

 Schildt‐instituutti eli tohtorikoulutuksen johtoryhmä, joka tarkastelee ja arvioi tohtorikoulu‐

tusasioita säännöllisesti (noin kerran kuukaudessa). 

 Tiedekunnan antamat henkilökohtaiset palautteet (pikapreppaus) tohtoriopiskelijoille hei‐

dän rahoitushakemuksia varten tekemistään tutkimussuunnitelmista. 

 Jatko‐opinto‐oikeutta hakevien verkkohakulomake sekä jatko‐opintosuunnitelmalomake, 

jonka hakija lähettää tiedekunnalle jo hakuvaiheessa. 

 Väitöskirjan ohjaajien tapaamiset ja infotilaisuudet kaksi kertaa vuodessa. 

5.2 Informaatioteknologian tiedekunnan tohtorikoulu 

Arvioijat: Päivi Häkkinen ja Marjo Kuronen 

Sihteeri: Pirjo Halonen 
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Pvm. 21.4.2016 

Toimintaperiaatteiden toteutuminen 

Informaatioteknologian tiedekunnan tohtorikoululla on vain yksi tohtoriohjelma. Sillä on oma 

valintaprosessi, joka on suhteellisen selkeä ja säännösten sekä ohjeiden mukainen. Tohtoriopis‐

kelijan tutkimusaiheen sopivuus tiedekunnan tutkimusstrategiaan ja yliopiston painoaloille jäi 

arvioinnissa epäselväksi. 

Itsearviointiraportin mukaan tohtoriopiskelijalla on vähintään kaksi ohjaajaa ja usein myös kol‐

mas, epävirallinen ohjaaja. Opiskelija laatii ohjausasiakirjan, mutta ei välttämättä tunne sen tar‐

koitusta, eikä asiakirjalla vaikuta olevan merkitystä ohjaajille. Ohjaajan ja opiskelijan yhteistyö 

on vaivatonta ja mutkatonta sekä osapuolten mielestä riittävää. Useimmiten ohjaaja‐opiskelija‐

suhde on vahva,  ja opiskelijan eteneminen perustuu lähes kokonaan ohjaaja‐opiskelija‐suhtee‐

seen. Siitä saattaa aiheutua tarvetta ulkopuolisen näkemyksen saamiseen. Tiedekunnan mukaan 

kolmatta ohjaajaa voi pitää seurantaryhmän tutkimusryhmästä erillisenä jäsenenä.    

Tutkintovaatimukset ovat jossain määrin määriteltyjä. Tiedekunnan itsearvioinnin mukaan väi‐

töskirjoissa noudatetaan Jyväskylän yliopiston väitöskirjavaatimuksia. Sen sijaan haastatteluissa 

ilmeni,  että  väitöskirjavaatimuksissa  on  tohtorikoulun  eri  tutkimusalueiden  tai  tutkimusryh‐

mien välistä epätasaisuutta. Se näkyy erityisesti artikkeliväitöskirjan osajulkaisujen määrän  ja 

laadun erilaisissa vaatimuksissa, ja myös vaadittavat muut opinnot vaihtelevat. 

Yleisten  valmiustaitojen  hankkimisesta  opiskelijat  eivät  yleensä  ole  keskustelleet  ohjaajan 

kanssa, eivätkä ohjaajat välttämättä  tunnista niiden  tarpeellisuutta. Arvioijille  jäi epäselväksi, 

mistä tohtoriopintojen vaatimuksissa ohjaajien mainitsemat 20+20+20 (pakolliset opinnot + tie‐

teenalaopinnot + yleiset valmiudet) opintopistettä koostuvat. Pakollisista opintojaksoista mainit‐

tiin ainoastaan tieteenteoria. Yleisiin valmiustaitoihin kuuluvia kielikeskuksen ja IHMEen kurs‐

seja hyödyntävät pitävät niitä laadukkaina, mutta niitä opiskellaan nähtävästi melko vähän.  

Tohtorikoulu  on  kansallisesti  aktiivisesti  verkostoitunut  laadukkaiden  jatkotutkintokoulutus‐

kurssien  järjestämisessä  (INFORTE). Yliopiston  järjestämää kurssitarjontaa on  (kokoaikaisten) 

opiskelijoiden mielestä liian vähän, eikä se ole substanssialueella riittävän korkeatasoista. Erityi‐

sesti  kansainväliset  opiskelijat  ja  ohjaajat  pitivät  tohtorikoulutuksen  opintotarjontaa  osittain 

määrällisesti riittämättömänä, mutta ennen kaikkea maisteriopintotasoisena ja korostivat opin‐

tojen vaatimustason nostamista nykyistä huomattavasti korkeammalle. 

Kansainväliseen liikkuvuuteen sekä konferensseihin osallistumiseen kannustetaan ja sitä kautta 

edistetään verkostoitumista.  

Eri  rahoituslähteiden  integroimisella  on  pystytty  takaamaan  tohtoriopiskelijoille  kohtalaisen 

hyvä kokonaisrahoitus. Projektityöhön, omaan väitöskirjatyöhön ja opetukseen käytettävän ajan 

jakautumisessa opiskelijat ovat erilaisessa asemassa sen mukaan, mistä opiskelijan  tehtävä on 

rahoitettu (ja jossain määrin myös, kuka on ohjaaja).  

Osa‐aikaiset opiskelijat ovat tärkeä ryhmä, joka tutkimuksensa kautta vaikuttaa yhteiskunnassa. 

Informaatioteknologian tiedekunnassa osa‐aikaisten opiskelijoiden hakumenettely on vastaava 

kuin kokoaikaisillakin. Ohjauskeskustelut eivät ole yhtä formaaleja eivätkä toistu yhtä tiheästi 

kuin kokoaikaisilla, mutta osa‐aikaisia kannustetaan  ja  toisaalta uskotaan heidän  itseohjautu‐
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vuuteensa. Opiskelijat ovat tyytyväisiä asemaansa ja ohjaukseensa. Oman tiedekunnan teoreet‐

tis‐metodologinen kurssitarjonta on vähäistä. Opiskelijoita kannustetaan seuraamaan valtakun‐

nallisen INFORTE‐verkoston tarjontaa, jonka he kokevat hyväksi.   

Seurantaryhmää  osa‐aikaisille  ei  ole  nimetty. Osa‐aikaisten  tohtoriopiskelijoiden  väitöskirjan 

loppuunsaattamiseen tiedekunta tyypillisesti varaa rahoitusta.  

Tohtorikoulu on perustettu, mutta tiedekunnan oppiaineilla vaikuttaa olevan omat käytäntönsä. 

Tohtorikoululla on koordinaattori, joka seuraa yliopiston linjauksia ja viestii niistä opiskelijoille. 

Sama  tieto on  tarjolla myös ohjaajille. Arvioijat näkevät  tässä  riskin, että asiat  jätetään  liiaksi 

koordinaattorin vastuulle, eivätkä ohjaajat pysy ajan  tasalla yliopiston vaatimuksista. Tutkija‐

koulutus henkilöityy vahvasti tohtoriohjelman johtajaan ja ohjaajiin, ja hallinnollisista rajoitteista 

halutaan  irtautua. Tutkijakoulun periaatteita  ja ohjeistuksia noudatetaan  tietoisesti heikosti  ja 

niihin suhtaudutaan kriittisesti.  

Arvio: Tyydyttävä 

Toiminnan läpinäkyvyys 

Tohtoriopintoihin ottamisen ohjeistukset ja asiakirjat ovat verkkosivuilla selkeästi ohjeistettuina.  

Ne ovat tulleet opiskelijoille selviksi, ja opiskelijoiden ottamisprosessi on riittävän läpinäkyvä.   

Vaikuttaa siltä, että tiedekunnassa vain muutamat ohjaajat edellyttävät seurantaryhmää. Joille‐

kin opiskelijoille seurantaryhmät määritellään muodollisesti, mutta käytännössä on puutteita, 

eivätkä kaikki opiskelijat tiedä, mikä heidän seurantaryhmänsä on tai onko heillä sellainen. Myös 

seurantaryhmän rooli on usein jäänyt opiskelijalle epäselväksi.  Itsearvioinnin mukaan ”Seuran‐

taryhmä määrätään selkeästi tiedekunnan puolesta, mutta siihen liittyvän tiedon jakamisessa on 

ollut haasteita. Uraohjausta tapahtuu useammassa vaiheessa, mutta mitään siihen liittyvää for‐

maalia prosessia ei ole määritelty seurantaryhmäkäytänteitä lukuun ottamatta.” Haastatteluissa 

ei voitu todentaa, että seurantaryhmä myöskään ohjaisi opiskelijan urasuunnitelmia. Uraohjauk‐

sen käytännöt vaihtelevat, minkä vuoksi yhdenvertaisuus vaarantuu, etenkin, kun ilmeni, että 

tohtorintutkinnon laaja‐alaisuus tai syvällisyys saatetaan määritellä jo tutkimussuunnitelmavai‐

heessa. 

Artikkelimuotoisten väitöskirjojen vaatimuksia ei ole määritelty tiedekunnan tohtorikoulun ta‐

solla, vaan niissä tukeudutaan yliopiston yleisiin vaatimuksiin. Seurauksena kuitenkin voi olla 

liiallinen ohjaajakeskeisyys  ja yhdenvertaisuuden vaarantuminen etenkin,  jos yliopiston vaati‐

muksissa ei pitäydytä. Vaikutti myös, että vaatimuksista ei ole viestitty opiskelijoille tarpeeksi 

eikä riittävän selkeästi ohjaustilanteissa myöskään suullisesti.  

Opiskelijat eivät välttämättä pidä selkeänä päätöksentekoprosessia, jolla yliopiston rahoittamia 

tohtorikoulupaikkoja täytetään. Joissain tapauksissa on epäselvää, onko tohtoriopiskelija osa‐ai‐

kainen vai kokopäiväinen. Samoin epäselvyyttä on siitä, miten tohtorintutkinnon suorittamisen 

neljän vuoden määräaika lasketaan tilanteessa, jossa opiskelija opettaa yli suositellun määrän tai 

työskentelee muussa kuin väitöskirjaansa liittyvässä projektissa. 

Akateemista uraa suunnittelevien ohjaaminen post doc ‐vaiheen rahoituksen hankkimiseen olisi 

tohtoriopintojen loppuvaiheessa tarpeen, mutta haastatteluissa ei tullut selvästi esille, onko oh‐

jausta saatavilla. Ainakin yhtenäinen prosessi tähän vaikutti puuttuvan. 
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Vaatimuksia ja käytänteitä ei osa‐aikaisille opiskelijoille eikä heidän koulutukselleen ole erikseen 

määritelty. Tiedekunnan näkemyksen mukaan he voivat opiskella yhtä joustavasti kuin kokoai‐

kaiset tohtoriopiskelijatkin. Osa‐aikaisuuden määrittely ei vaikuttanut olevan opiskelijoille täy‐

sin selvää. 

Laadunhallinnan menettelyt puuttuvat myös tohtorikoulun oman arvion mukaan. Tohtorikou‐

lutuksen kehittämisprosessit (myös palauteprosessi) ovat epäselvät. 

Arvio: Tyydyttävä 

Toimintamallin toteuttamiskelpoisuus pitkällä aikavälillä 

Tiedekunnan malli  tohtoriopiskelijoiden  rekrytoimiseksi  ja  opiskelijoiden  hakeminen  tohto‐

riopintoihin  toimivat  pääosin  hyvin, mutta  koulutuksen  houkuttelevuuteen  on  kiinnitettävä 

huomiota. Monet perustutkinto‐opiskelijat  työllistyvät  jo kandidaatintutkinnon  suoritettuaan, 

eivätkä  opintojen  loppuunsaattaminen  kuten  eivät myöskään  jatko‐opinnot  kiinnosta  suurta 

osaa  työelämässä olevista ammattilaisista. Myös korkeatasoisia kansainvälisiä  tohtoriopiskeli‐

joita tulisi voida houkutella nykyistä enemmän. Heidän saatavuuttaan edesauttaisi koulutuksen 

laadukkuuden kasvattaminen muun muassa julkaisutoiminnan fokusoinnilla määrän sijasta laa‐

tuun. 

Kolmen ohjaajan mallissa ykkösohjaajaksi nimetyllä on suurin, usein varsin  tiivis ohjausrooli. 

Seniori‐juniori‐malli lisää ohjauksen laatua ja takaa myös tulevaisuuden ohjaajaresurssit. Tiivis 

pääohjaussuhde  ja  seurantaryhmien  toimimattomuus  voivat  kuitenkin  aiheuttaa  haavoittu‐

vuutta ja opiskelijoiden yhdenvertaisuuden vaarantumista väitöskirjatyössä. 

Tiedekunnan tohtorikoulu pitää seurantaryhmäkäytäntöä liian raskaana ja haluaa, että yliopisto 

harkitsee  sen  tilalle  toimivampia  käytäntöjä. Arvioijien mielestä  ristiriitatilanteissa  seuranta‐

ryhmä,  jossa on ulkopuolinen asiantuntija, voisi olla hyödyllinen. Tiedekunnan mainitsemaa, 

niin sanottua kolmatta ohjaajaa ei voi pitää  tutkijakoulun periaatteiden mukaisena ulkopuoli‐

sena jäsenenä. Seurantaryhmän merkitys saattaisi korostua myös tilanteissa, joissa tohtoriopis‐

kelija ei pystyisi allokoimaan  tutkimukseen aikaa hänelle annettujen muiden  tehtävien, kuten 

opetuksen tai projektitöiden vuoksi. Myös opiskelijan tohtorintutkinnon jälkeisen uran suunnit‐

telun tukeminen olisi tarpeen.   

Tohtorikoululla on useita rahoituslähteitä, ja niitä on pystytty integroimaan hyvin toisiinsa. Tut‐

kijakoulun periaatteiden noudattaminen rahoituksessa on epäselvää, ja yliopiston tutkijakoulu‐

paikkojen lyhytkestoinen rahoitus on 1+3 ‐vuoden suositusta vastaan.  

Sivutoimisten tohtoriopiskelijoiden prosessi toimii, mistä kertoo myös tutkinnon suorittaneiden 

suhteellinen osuus verrattuna kokoaikaisiin opiskelijoihin. 

Tiedekunta haluaa, että tohtorikoulutuksen laatu varmistettaisiin yliopistotasoisesti. Esimerkiksi 

palautetta ei kerätä, ja tiedekunta odottaa yliopiston tohtoriopiskelijakyselyn korvaavan tämän. 

Toisaalta, kun tiedekunnassa määriteltyä palautteenantokanavaa ei ole, tohtoriopiskelijoiden vä‐

littömän palautteen antamisen mahdollisuudet voivat kaventua. Yliopiston on syytä varmistaa 

myös ohjaajapalaute. 

Arvio: Tyydyttävä 
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Vahvuudet 

 INFORTE‐verkosto on tärkeä erityisesti akateemisen organisaation ulkopuolella opiskele‐

vien tiedeyhteisön luomiseksi. 

 Osa‐aikaisten opiskelijoiden tohtorikoulutus vaikuttaa joustavuudessaan tuottavalta. 

 Ohjaajat ovat sitoutuneita tiiviiseen ohjaukseen, mikä edesauttaa tutkimustyön etenemistä 

ja tuloksellisuutta. 

 Tiedekunta on onnistuneesti kanavoinut monista lähteistä tulevan rahoituksen tohtorikou‐

lutukseen. 

Parantamisalueet 

 Tieteenalakurssien määrää tulee lisätä ja kohottaa tasoltaan aidosti tohtoriopinnoiksi. 

 Ohjaajat hyötyisivät yhteisistä tapaamisista voidessaan jakaa niissä käytänteitään ja keskus‐

tella ajankohtaisista haasteista. Arvioijat suosittelevat tapaamiskulttuurin kehittämistä. 

 Väitöskirjan artikkeleiden laatua tulee nostaa ja vastaavasti määrää tulee vähentää.  Samalla 

tulee ottaa huomioon, että tohtorikoulutuksen neljän vuoden tavoiteaika ei oleellisesti 

kasva.   

 Tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen (OKM:n ohjauksen) alan tohtorikoulutuksen houkutte‐

levuuden lisäämiseen kannattaa panostaa.  

 Sitoutunut, tiivis ohjaussuhde on myös henkilöitynyttä. Tiedekunnan kannattaa ennakoida 

sen haavoittuvuutta ja järjestää ohjausta laaja‐alaisemmaksi. 

 Tohtorikoulun tulee kehittää seurantaryhmäkäytäntöä tutkijakoulun periaatteiden mu‐

kaiseksi. 

 Nykyisin hajanaista ja vastuuttamatonta uraohjausta tulee kehittää. 

Tohtorikoulun tunnistamat hyvät käytänteet 

 Aktiivinen kansallinen verkostoituminen jatkokoulutuskurssien järjestämisessä (INFORTE).  

 Tohtoriopiskelijoiden rahoituksen kokonaisrahoituksellinen ote, joka perustuu eri lähteistä 

saatavan rahoituksen yhdistämiseen ja kanavoimiseen tiedekunnan tohtorikoulutuksen tu‐

eksi. 

5.3 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun tohtorikoulu 

Arvioijat: Taina Rantanen ja Timo Tiihonen 

Sihteerit: Pirjo Halonen ja Tuula Oksanen 

Pvm. 20.4.2016 

Toimintaperiaatteiden toteutuminen       

Kauppakorkeakoulun tohtorikoulussa on kaksi tohtoriohjelmaa. Tohtorikoulun haku‐ ja valin‐

taprosessit  täyttävät  tutkijakoulun  toimintaperiaatteissa  esitetyt  vaatimukset. Hakuvaiheessa 
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edellytetään ainoastaan alustava tutkimussuunnitelma (”statement of purpose”), joten tutkimus‐

suunnitelman tasoa ja realistisuutta ei voida kunnolla arvioida opiskelijoita valittaessa. Opiske‐

lijoille laaditaan ohjausasiakirja, jossa on määritelty mm. vastuullinen ohjaaja ja seurantaryhmä. 

Useilla tohtoriopiskelijoilla on vain yksi ohjaaja, mikä vaarantaa ohjauksen riittävyyden ohjaus‐

suhteen katketessa. Tarvittaessa tilapäisenä vastuuohjaajana toimii oppiainevastaava. Seuranta‐

ryhmätoiminta on alkuvaiheessa. Kaikki opiskelijat eivät ole vielä tavanneet seurantaryhmäänsä 

eivätkä tunnista seurantaryhmän tarkoitusta. Tiedekunnassa on pyritty vahvistamaan tutkimus‐

ryhmäkulttuuria, mutta käytännössä useilla opiskelijoilla  ja ohjaajilla ei vielä ole tutkimusryh‐

mää tukenaan. Opiskelijavalinnoissa on asetettu tavoitteeksi valita opiskelijoita, joiden tutkimus‐

aihe liittyy ohjaajan tutkimusaiheeseen. 

Tohtorikoulutuksen tutkintovaatimukset on määritelty selkeästi. Tiedekunta järjestää omia kurs‐

seja ja tekee paljon kansallista yhteistyötä verkostoissa (KATAJA ja KAVA), joiden rakenteet ovat 

tällä hetkellä muutoksessa. Lisäksi hyödynnetään yliopiston yhteisiä yleisten valmiustaitojen 

opintoja.  Kansallisen  koulutustarjonnan  laadussa  on  havaittu  epätasaisuutta,  ja  yliopiston 

omissa valmiustaito‐opinnoissa on kapasiteettiongelmaa. Opiskelijat eivät aina mahdu haluamil‐

leen kursseille.  

Uusien tohtoriopiskelijoiden jatko‐opintosuunnitelma sisältää myös rahoitussuunnitelman. Toh‐

torikoulutusrahoituksen 1+3 ‐mallia ei ole pystytty kaikilta osin toteuttamaan mm. sen vuoksi, 

että ohjaajalla ei yleensä ole ulkopuolisella rahoituksella toimivaa tutkimusprojektia, johon opis‐

kelija  sijoittuisi. Tiedekunnan  edellytykset  sitoutua kokopäiväisten  tohtoriopiskelijoiden neli‐

vuotiseen rahoitukseen ovat heikot.  

Valtaosa  tiedekunnan  tohtoriopiskelijoista on osa‐aikaisia. Osa‐aikaisten  tohtoriopiskelijoiden 

osuus vaihtelee tohtoriohjelmittain. Tutkimusta tekevissä organisaatioissa työskentelevät tohto‐

riopiskelijat ovat tiedekunnalle keskeinen tapa toteuttaa yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Toh‐

toriopiskelijoiden tutkimusaiheita halutaan tuoda nykyistä lähemmäksi oppiaineiden tutkimus‐

linjoja, minkä  toivotaan  tehostavan ohjauskapasiteetin hyödyntämistä  sekä parantavan  tutki‐

musaiheiden yhteismitallisuutta. Samojen vaatimusten toteutumista sekä kokopäiväisessä että 

osa‐aikaisessa opiskelussa on vaikea todentaa. 

Taloustieteen ja liiketaloustieteen tieteenalakohtaisten erojen vuoksi tohtoriohjelmilla on keske‐

nään  erilaiset  toimintakulttuurit.  Tutkimuksen  kehittämisryhmän  rooli  laadunhallinnassa  on 

muotoutumassa. 

Arvio: Tyydyttävä 

Toiminnan läpinäkyvyys 

Tohtorikoulutuksen haku‐  ja valintaprosessit sekä valintakriteerit on kuvattu selkeästi tohtori‐

koulun verkkosivulla. Tutkimuksen kehittämisryhmä käsittelee saapuneet hakemukset ja laatii 

dekaanille ehdotuksen hyväksyttävistä uusista tohtoriopiskelijoista. Erityisesti osa‐aikaisia opis‐

kelijoita hakeutuu  tohtoriopintoihin  aiempien kontaktien  rohkaisemina. Arviointikeskustelun 

perusteella  jäi epäselväksi missä määrin tutkimuksen kehittämisryhmä yltää tasapuolisuuteen 

opiskelijoiden ottamisessa.  
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Tohtoriopiskelijoiden muodollinen ohjaus on järjestetty läpinäkyvästi. Ohjauksen varajärjestelyt 

ja tukirakenteet ovat kuitenkin kehittymättömiä, minkä vuoksi on syntynyt tilanteita, joissa oh‐

jauksen sidos Jyväskylän yliopistoon on hatara. Tohtorikoulu on tunnistanut ohjauksen paran‐

tamisalueekseen. Opiskelijoiden kanssa keskustellaan valmistumisen jälkeisistä suunnitelmista 

ja kiinnostuneille kerrotaan yliopistourasta. Opiskelijoille keskustelut urasuunnitelmista ovat 

tärkeitä,  ja niitä  toivotaan  jo  tohtoriopintojen  alkuvaiheeseen,  jotta urasuunnitelma  ja  toiveet 

myös ei‐akateemisesta työurasta voitaisiin huomioida tutkimusaiheen valinnassa. Kansainvälis‐

ten opiskelijoiden urasuunnittelun tukeminen on todettu haasteelliseksi.  

Vaikka tietoa tiedekunnan tohtorikoulutusrahoituksen jakautumisen periaatteista on saatavilla, 

ne ovat  jääneet opiskelijoille osin epäselviksi. Rahoituksen  lyhytjänteisyydellä on negatiivisia 

vaikutuksia opiskelijoiden sitoutumiseen  ja motivaatioon. Osa‐aikaiset opiskelijat ovat hetero‐

geeninen joukko, jota koskevat samat vaatimukset kuin kokopäiväisiä opiskelijoita. Kaikki opis‐

kelijat mm. osallistuvat samoihin seminaareihin, ja heille annetaan sama informaatio. Aktiivisten 

ja ei‐aktiivisten opiskelijoiden kartoitus on käynnissä. 

Tohtorikoulutuksen laadunhallinnassa on otettu käyttöön uusia menettelytapoja  ja prosesseja. 

Akkreditointiprosessi ja kansallinen yhteistyö tukevat laadunhallintaa. Tieto uusista asioista kul‐

kee tohtoriohjelmiin tutkimuksen kehittämisryhmän kautta, ja ryhmässä on myös jaettu oppiai‐

neiden hyviä käytänteitä. Tiedekunnan  tohtorikoulutuksen koordinaattorin osa‐aikainen  teh‐

tävä on ollut avainresurssi laadun varmistuksessa ja kehittämisessä. 

Arvio: Hyvä 

Toimintamallin toteuttamiskelpoisuus pitkällä aikavälillä 

Tohtorikoulutuksen  rekrytointi, haku  ja opiskelijavalinta  toimivat hyvin. Tutkimussuunnitel‐

man  toteuttamiskelpoisuutta  ei kuitenkaan pystytä arvioimaan osana valintaprosessia, koska 

suunnitelmat ovat hakuvaiheessa hyvin alustavia. Tohtorikoulutuksen ohjausjärjestelyissä on 

tunnistettu vahvistamisen tarvetta ja parantamistoimia on jo aloitettu. Kun käynnistetty seuran‐

taryhmämalli vakiintuu, se on toteuttamiskelpoinen myös pitkällä aikavälillä ja tukee tiedekun‐

nan  tohtorikoulutusta. Koulutuksen  sisältöjen  toteuttamiskelpoisuuteen  vaikuttaa  se, minkä‐

laiseksi kansallisten verkostojen asema tulevaisuudessa muodostuu. Koulutuksen työelämärele‐

vanssin ja urasuunnittelun vahvistamiselle on tarvetta. Tohtorikoululla on myös ilmeinen tarve 

kehittää  nykyistä  pitkäjänteisempää  sitoutumista  opiskelijoiden  rahoitukseen. Opiskelijoiden 

opintomatkoja ja tutkimusvierailuja ulkomaille on pystytty tukemaan. Käynnistettyjen uudistus‐

ten vaikutusta myös osa‐aikaisten  tohtoriopiskelijoiden koulutusprosessiin on  syytä arvioida, 

koska osa‐aikaiset muodostavat merkittävän osan opiskelijoista. Tohtorikoulutuksen laadunvar‐

mistuksessa on selkeä vastuunjako. Tutkimuksen kehittämisryhmällä on toimintamallissa mer‐

kittävä rooli ja asema. 

Arvio: Tyydyttävä 

Vahvuudet 

 Laadunvarmistuksen selkeä vastuunjako ja akkreditointiprosessi luovat hyvän perustan 

tohtorikoulutuksen laadunhallinnan kehittämiselle.  

 Tohtorikoulutuksessa tehdään kansallista yhteistyötä, ja toiminta on verkostoitunutta sekä 

akateemiseen maailmaan että tutkimuslaitoksiin ja elinkeinoelämään. 
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 Tohtorikoulun opiskelijoilla on epävirallisia, uusien opiskelijoiden integroitumista edistäviä 

käytänteitä, kuten opiskelijoiden itse organisoima vertaistuki, ”tuutorointi” ja uusien jatko‐

opiskelijoiden opas. 

Parantamisalueet  

 Ohjauksen riittävyyden ja jatkuvuuden varmistamiseen tähtäävien toimintatapojen vakiin‐

nuttaminen. 

 Seurantaryhmien toiminnan vakiinnuttaminen. 

 Tiedekunnan tohtorikoulutusrahoitukseen liittyvien toimintaperiaatteiden selkeyttäminen 

erityisesti tohtoriopiskelijoille.    

Muut huomiot 

 Tohtorikoulun arvio toiminnan nykytilasta on rehellinen. Nykyiset rakenteet ja periaatteet 

toimivat myös käytännössä. 

 Tohtorikoulutuksen vahvistaminen rakentuu tutkimustoiminnan rakenteiden vahvistami‐

selle. Tutkimusryhmien ja niiden sisäisen työnjaon vahvistaminen ja selkeyttäminen sekä 

tohtoriopiskelijoiden kiinnittäminen tiedekunnan tutkimuksen painoaloille luovat edelly‐

tyksiä laadukkaalle tohtorikoulutukselle. 

Tohtorikoulun tunnistamat hyvät käytänteet 

 Kauppakorkeakoulussa järjestetään Johdatus jatko‐opintoihin ‐kurssi (4 ECTS) joka syksy 

englanniksi. Kurssin rakenne noudattelee tutkijakoulun orientaatiopaketin rakennetta. 

JSBE:n kurssi on käytännönläheinen, jossa uudet jatko‐opiskelijat tutustetaan vallitseviin 

käytänteisiin JSBE:ssä ja Jyväskylän yliopistossa. Se tarjoaa opastusta myös mm. rahoitus‐

hakemuksen ja tutkimussuunnitelman tekemiseen sekä yleisemmin tieteelliseen toimintaan. 

Kurssi suoritetaan essee‐harjoitusten avulla, jotka täydentävät luentoja. Lisätietoja JSBE:n 

johdantokurssista löytyy arvioinnin aineistoista (Liite 4).  

 Uusia (ja vanhoja) jatko‐opiskelijoita ohjeistetaan myös muutoin laajasti. Jatko‐opinto‐

opasta (suomeksi ja englanniksi) päivitetään säännöllisesti ja siinä viitataan moniin täyden‐

täviin ohjeisiin ja suosituksiin mm. opintovalinnoista oppiaineittain ja ‐pisteytyksestä.  Toh‐

torikoulun koordinaattori lähettää valituille opiskelijoille myös lyhyen ohjeen käytännön‐

toimista. Lisätietoja (JSBE:n jatko‐opinto‐opas suomeksi): https://www.jyu.fi/jsbe/tohtori‐

koulu/opintoopas  

 Kauppakorkeakoulussa jatko‐opiskelijat ovat järjestäneet keskenään tapaamisia, joiden tar‐

koituksena on antaa organisoitunutta vertaistukea toisilleen oppiaineesta riippumatta 

(ns. ”tukirinki”). 

 Kauppakorkeakoulussa uusia kansainvälisiä jatko‐opiskelijoita on aktiivisesti ohjattu Jyväs‐

kylän yliopiston kv‐palveluiden tarjoamaan tuutorointipalveluun. Kv‐jatko‐opiskelijan on 

siis mahdollista saada opiskelijatutor, mikäli opiskelija saapuu Jyväskylään lukukauden 

alussa ja ilmoittaa tietonsa JY:n kv‐asiantuntijalle etukäteen (international@jyy.fi). 
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 Seurantaryhmien kokoontumisten toteutumista on alettu seurata JSBE:n tohtorikoulun itse 

kehittämällä lomakkeella. JSBE:n tohtorikoulun ohjeistus edellyttää, että jatko‐opiskelija kir‐

joittaa ja lähettää muistion seurantaryhmän tapaamisesta. Lisätietoja: 

https://www.jyu.fi/jsbe/en/doctoralschool/studyguide/follow‐up‐groups  

5.4 Kasvatustieteiden tiedekunnan tohtorikoulu 

Arvioijat: Jan Lundell ja Jaakko Seikkula 

Sihteeri: Pirjo Halonen 

Pvm. 27.4.2016 

Toimintaperiaatteiden toteutuminen 

Kasvatustieteiden tiedekunta ottaa tohtoriopiskelijansa pitkälti tutkijakoulun yleisten toiminta‐

periaatteiden mukaisesti. Erityisesti suomalaisten tohtoriopiskelijoiden ottamisessa noudatetaan 

tutkijakoulun suosituksia. Kansainvälisten opiskelijoiden ottamisen prosessi on väistämättä eri‐

lainen, ja se vaatii erilaista lähestymistapaa ja viestintää.   

Tiedekunta on menossa järjestelmällisesti suuntaan, jossa väitöskirjan aihe nivoutuu yliopiston 

ja tiedekunnan strategiaan. Opiskelijoita kannustetaan entistä enemmän tekemään tohtoriopin‐

tonsa tutkimusprojekteissa.   

Kasvatustieteiden  tiedekunnan  tohtoriopiskelijoilla on vähintään kaksi ohjaajaa. Vastuullinen 

ohjaaja on tiedekunnan professori tai tiedekunnassa työsuhteessa oleva dosentti. Ohjaus toteu‐

tuu tutkijakoulun periaatteiden mukaisesti ja on kulloiseenkin tilanteeseen joustavaa ja sopivaa.  

Kaikki ilmoittautuneet, aktiivisesti opiskelevat laativat ohjaajan kanssa ohjausasiakirjan ja tohto‐

riopintojen  jatko‐opintosuunnitelman. Jatko‐opintosuunnitelmat tehdään opiskelijan tarpeiden 

mukaisesti. Opiskelijoilla on myös seurantaryhmä,  jonka tiedekunta on ohjeistanut toimimaan 

tutkijakoulun suositusten mukaisesti ja lisäksi tarkentanut sen kokoontumiskertojen määrää ja 

ajankohtia.  Päätoimisten, tohtoriopintoihinsa rahoitusta saaneiden, opiskelijoiden seurantaryh‐

män tulee kokoontua vuosittain ja sivutoimisten vähintään kaksi kertaa opintojen aikana. Haas‐

tatteluissa ohjaajat kertoivat tapaamisia olevan kahdesti myös päätoimisilla. 

Haastateltujen opiskelijoiden kokemukset äskettäin oman tohtorintutkintonsa suorittaneista ju‐

nioriohjaajista vastuullisen ohjaajan ohella olivat hyvät. Junioriohjaajakäytäntöä arvioijat rohkai‐

sevat jatkamaan. 

Tutkintovaatimukset on esitetty selkeästi tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmassa. Tiedekun‐

nassa väitöskirjan voi tehdä monografiana tai artikkeliväitöskirjana. Tohtorikoulun mukaan ra‐

hoituksen kannalta artikkelit ovat kokonaista monografiaa tuottavampia,  ja hakijoille suositel‐

laan  artikkeliväitöskirjaa.   Muihin  opintoihin  kuin väitöskirjaan  tulee  sisällyttää  yhteensä  60 

opintopistettä tieteenteorian  ja metodologian opintoja, tieteellistä viestintää, pääaineen sisältö‐

opintoja ja tieteellisen asiantuntijuuden opintoja. Osa opiskelijoista kokee, että yleisten valmius‐

taitojen opintoja voisi olla nykyistä enemmän. Varsinkin viestintä‐ ja menetelmätaitojen kehittä‐

misen opiskelijat kokevat keskeisenä, ja osa opiskelee niitä yli vaaditun määrän. 
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Tohtorikouluvaiheen aikana tiedekunnan tohtoriopintojen rahoitusjärjestelmä on systematisoi‐

tunut,  ja  se on  lisännyt  tohtoriopiskelijoiden  turvallisuutta  sekä mahdollisuuksia  edetä opin‐

noissa suunnitellun aikataulun mukaisesti. Tiedekunnassa vallitseva käytäntö on edelleen lyhyt‐

aikainen rahoitus. Tohtorikoulutuksen 1+3 ‐paikkoja on niukasti, ja tiedekunta keskustelee jat‐

kuvasti  tasapainotuksesta,  saako harvalukuinen  joukko pitkää  rahoitusta vai  laaja opiskelija‐

määrä lyhytaikaisempaa. Kansainvälisten opiskelijoiden rahoituksen jatkuvuutta ei ole turvattu 

tohtoriopintojen alussa, mikä asettaa opiskelijat kohtuuttomaan riskiin työsuhteen loppumisesta 

ja sitä kautta jäämisestä yhteiskunnan tukien ulkopuolelle.  

Osa‐aikaiset opiskelijat ovat osa tiedekunnan tohtorikoulua. Valintamenettely on sama kuin ko‐

koaikaisilla, ohjausresurssien saatavuus on  tasapuolista,  ja opinnot ovat saavutettavissa. Osa‐

aikaisten tutkimusta suunnataan yliopiston ja tiedekunnan strategian mukaisesti. Jyväskylän yli‐

opistokampuksen ulkopuolella opiskelevien etäopiskelumahdollisuuksia tulisi tukea sekä verk‐

kokurssien että yhteyksien, ohjelmistojen ja niiden tuen järjestämisellä.  

Tohtorikoulun itsearvioinnin mukaan varadekaani vastaa tohtorikoulutuksen laadunhallinnasta 

tutkimuksen ja tutkijakoulutuksen kehittämisryhmän (Kehry) kautta. Tiedekunta pitää tärkeim‐

pänä laadunhallintamenettelynä yhteisesti sovittujen periaatteiden noudattamista, ohjaajien pa‐

lavereja  ja  tohtoriopiskelijoille  järjestettyjä  tilaisuuksia. Toistaiseksi  voimassa  olevassa  (pysy‐

vässä)  työsuhteessa oleva  tutkimuskoordinaattori huolehtii verkosta saatavasta riittävästä oh‐

jeistuksesta ja sähköpostiviestinnästä. 

Arvio: Hyvä 

Toiminnan läpinäkyvyys 

Tiedekunnalla on sekä suomen‐ että englanninkieliset tohtorikoulun verkkosivut. Itsearvioinnin 

mukaan ”kaikki tohtorikoulutusta koskeva tieto löytyy sivuilta”. Suomalaisille opiskelijoille käy‐

tänteet vaikuttavatkin selkeiltä, mutta kansainvälisille opiskelijoille sama ja samanmuotoinen in‐

formaatio kuin suomalaisille annetaan, ei riitä. Kansainvälisistä maisteriohjelmista rekrytoitavat 

tohtoriopiskelijat  todennäköisesti  tuntevat kansallisia käytäntöjä, mutta ulkopuolisille, uusille 

opiskelijoille asiat voivat olla vaikeita.  

Tiedekunnan tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmassa opiskelijoita ohjeistetaan selkeästi toh‐

torikoulutuksen vaatimuksiin sekä koulutukseen hakemiseen ja dokumentteihin, joita vaaditaan 

haku‐ (ja muissakin) vaiheissa. Tästä huolimatta hakuvaiheessa informoitu rahoituksen järjesty‐

minen voi jäädä epäselväksi opiskelijalle.   

Tohtoriopiskelijoiksi valitaan noin puolet hakijoista. Arvioinnissa  jäi hiukan epäselväksi, millä 

perusteilla hakemus hylätään tai siihen pyydetään täydennyksiä. Tohtoriohjelmien johtajat ko‐

rostivat, että ulkomailta tulee hakemuksia ”shoppailumielessä”, ja hyvien opiskelijoiden saami‐

nen yliopistoyhteisön ulkopuolelta voi olla satunnaista. 

Ohjaajat määräytyvät opiskelijan tutkimusaiheen mukaisesti. Opiskelija ottaa jo ennen tutkimus‐

suunnitelman tekemistä yhteyttä potentiaaliseen pääohjaajaan. Tässä vaiheessa pääohjaaja kut‐

suu muut ohjaajat eli muodostaa ohjausryhmän samoin kuin opiskelijan seurantaryhmän. Sa‐

malla kun dekaani hyväksyy Kehryn esityksestä jatko‐opinto‐oikeuden, hän hyväksyy myös oh‐

jaajat ja seurantaryhmän. Ohjaajat ovat opiskelijoille helposti saavutettavia ja lähestyttäviä. Oh‐
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jaajan tehtäviin kuuluu tutkijuuden ja asiantuntijuuden rakentumisen edistäminen. Opiskelijoi‐

den mukaan uraohjauksen saatavuus vaihtelee ohjaajittain, ja uraohjauksen puute on ilmeinen 

erityisesti koulutuksen loppuvaiheessa.  

Arvioijille jäi jossain määrin epäselväksi, miten tiedekunta hyödyntää lehtoreiden tai muun ope‐

tuspainotteisen henkilöstön ohjausresurssia ja miten ohjaamiseen käytetty aika edistää meritoi‐

tumista olkoonkin, että ohjaustehtäviä voidaan liittää työsuunnitelmaan. 

Ohjaajat kaipaisivat ohjaajakoulutusta ja mahdollisesti vertaismentorointia ohjaustaitojensa kas‐

vattamiseksi.   

Tutkintovaatimukset ovat selkeät ja helposti saatavilla. Tosin jatko‐opintosuunnitelman yksityis‐

kohtien painoarvo, esimerkiksi kansainvälisistä konferensseista saatavien opintopisteiden luku‐

määrä voi ohjeistuksen perusteella jäädä opiskelijalle epäselväksi. 

Tohtorikoulun itsearvioinnin mukaan ”rahoituksen myöntämisen periaatteista ja kriteereistä on 

sovittu Tutkimuksen ja tutkijakoulutuksen kehittämisryhmässä ja niistä on keskusteltu ohjaajien 

kokouksessa”. Rahoituspäätösten perusteet jäävät opiskelijoille epäselviksi. Erityisesti kansain‐

välisillä opiskelijoilla on erityistarpeita sekä rahoituksessa että rahoituspäätösten ymmärtämi‐

sessä. Tiedekunnan tulisi kiinnittää erityistä huomiota päätöksenteon avoimuuteen ja siitä vies‐

timiseen. Opiskelijoille voi tulla käsitys, että oikeudenmukaisuusperiaate ei toteudu. On ikävää, 

jos päätöksen kohteena olevalle tulee epäily, että kyse on korruptiosta. Arvioijien käsityksen mu‐

kaan myös rahoituksen yhteys laitoksen talouteen jää epäselväksi.    

Tohtorikoulun mielestä osa‐aikaisten opiskelijoiden vaatimukset ja opintojen käytänteet ovat sa‐

mat kuin kokopäiväisillä, mikä pitkälti todentui opiskelijoiden haastatteluissa.   

Tutkimuksen ja tutkijakoulutuksen kehittämisryhmä Kehry vastaa tohtorikoulutuksen laadun‐

hallinnasta. Haastattelijoille  jäi  kuitenkin  jonkin verran  epäselväksi Kehryn  toiminnan  syste‐

maattisuus  ja läpinäkyvyys, mikä erityisesti konkretisoitui rahoituspäätöksissä sekä Kehryn  ja 

laitosten johdon toiminnan erillisyydessä.   

Arvio: Hyvä 

Toimintamallin toteuttamiskelpoisuus pitkällä aikavälillä 

Tohtorikoulu tunnistaa tohtoriopiskelijarekrytoinnin haasteet. Kasvatustieteiden alan suhteelli‐

sen hyvän  työllisyyden vuoksi  jatko‐opinnot eivät ole kovin houkuttelevia. Siksi opiskelijoita 

”headhuntataan” opettajien ja tutkijoiden omien verkostojen kautta, koulutustilaisuuksissa, se‐

minaareissa  ja konferensseissa sekä suoraan pro gradu ‐vaiheessa perustutkintoa suorittavista 

tai maisteriohjelmista. Ulkomaalaisilta tohtoriopiskelijakandidaateilta tulee runsaastikin yhtey‐

denottoja, mutta tohtoriopiskelumahdollisuudesta viestitään erityisesti maisteriohjelmissa opis‐

keleville.   

Ohjaus vaikuttaa toimivan tiedekunnan tohtorikoulussa hyvin. Myös yhteisiä ohjattavia muiden 

yksiköiden kuten Koulutuksen tutkimuslaitoksen (KTL), Soveltavan kielentutkimuksen keskuk‐

sen (Solki) ja musiikin laitoksen kanssa on runsaasti, ja opiskelijoidenkin mielestä ohjaus toimii 

moitteettomasti. 

Tohtoriopiskelijalla on alusta saakka seurantaryhmä. Ryhmän kokoonpano  ja sen käsittelemät 

teemat ovat yliopiston tutkijakoulun suositusten mukaisia. Sekä opiskelijat että ohjaajat pitävät 
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seurantaryhmää pääosin tarpeellisena. Tosin itsearvioinnin mukaan käytäntöjä pitäisi kehittää 

siten, että tartuttaisiin seurantaryhmätapaamisissa havaittujen, yleisten ongelmakohtien korjaa‐

miseen. Ohjaajat  eivät  koe  seurantaryhmien  sitovan  voimavarojaan,  sillä  seurantaryhmä  ko‐

koontuu kahdesti opiskelijan tohtorikoulutuksen aikana, ja yleensä vain päätoimisten opiskeli‐

joiden seurantaryhmät kokoontuvat säännöllisesti. Arvioijat kannustavat  tohtorikoulua pohti‐

maan myös osa‐aikaisten  tukemista seurantaryhmin yhtenä keinona koulutusaikojen  lyhentä‐

miseksi. 

Kansainväliset  opiskelijat  haluavat  seurantaryhmältä  (ja mahdollisesti muista  kanavista)  ny‐

kyistä enemmän ja laadukkaampaa uraohjausta. Haastattelussa todettiin, että keskusteluissa si‐

vutaan  suomalaisia  työmarkkinoita, mutta  esimerkiksi  eurooppalainen  työllisyys  ja  työllisty‐

vyysmekanismit jäävät epäselviksi. 

Itsearvioinnin mukaan koulutuksen sisältöihin ollaan tyytyväisiä, mutta tarjontaa ei pidetä sys‐

temaattisena. Haastateltujen opiskelijoiden mielestä IHMEen ja kielikeskuksen tarjonta on hyvä, 

mutta rajallinen. Järjestettävät kurssit täyttyvät nopeasti, eikä kaikkien ole halutessaan mahdol‐

lista päästä niille. 

Tiedekunta takaa tutkijakoulurahoitusta vain vähäiselle osalle tohtorikoulutukseen valituista ja 

heillekin usein vain paloittain. Iso osa rahoituksesta on säätiörahoitusta tai muuta ulkopuolisen 

lähteen  rahoitusta. Arvioijien mielestä pyrkimys nykyistä pitempiin  rahoitusjaksoihin on  tar‐

peen.  Sitä edesauttaisi nykyistä laajempi ulkopuolinen rahoitus, johon isojen, tiettyihin ratkais‐

taviin yhteiskunnallisiin, koulutuksellisiin tai kasvatuksellisiin ongelmiin keskittyvien tutkimus‐

ryhmien luominen saattaisi olla osaratkaisu. Rahoituksen pirstaleisuus aiheuttaa ongelmia mm. 

kansainvälisille opiskelijoille oleskeluluvan saamisessa ja suomalaisen sosiaaliturvan piiriin pää‐

semisessä.  

Kasvatustieteiden tiedekunnassa on perinteisesti opiskeltu tohtoriksi oman, yleensä opettajan‐

toimen ohella. Nykyisin sivutoimisten opiskelijoiden valintaan kiinnitetään aikaisempaa enem‐

män huomiota, vaikka heidän määräänsä ei ole kiintiöity eikä tavoitemäärää asetettu.  Sivutoi‐

mistenkin opiskelijoiden tutkimusaiheet ovat suureksi osaksi tiedekunnan tutkimuksen paino‐

aloilta,  joten heidän koulutusprosessinsa voi nähdä kiinnittyvän aikaisempaa systemaattisem‐

min tiedekuntakokonaisuuteen. 

Tohtorikoulu tuo esiin itsearvioinnissa osa‐aikaisten tohtorikoulutukseen integroitumisen haas‐

teen. Osa‐aikaisten  tausta,  työtilanne  ja muut  ulkoiset  syyt  ylläpitävät  ryhmän  heterogeeni‐

suutta, jonka tohtorikoulun mielestä tulisi olla perustana integroimista tukevissa aloitteissakin.   

Tiedekunnan tohtorikoulu on tunnistanut monia hyviä käytänteitä: Kehryn toiminta, tutkimus‐

koordinaattorin toimi, tutkimussuunnitelmaohjeistus, ohjaajien säännölliset palaverit sekä yhte‐

näistetyt väitöskirjan muodot. Arvioijat pitävät Kehryn toimintaa pääosin hyvänä, mutta osittain 

ongelmallisena,  kun  taloudelliset  vastuut  ja  tutkijakoulun  suunnittelu,  organisointi,  koordi‐

nointi, arviointi ja kehittäminen kulkevat eri reittiä. Haastatellut ohjaajat myös toivat esiin toh‐

torikoulutuksessa kokonaan hyödyntämättä jääneen aineenopettajajoukon. 

Arvio: Tyydyttävä 

Vahvuudet 

 Tohtorikoulutuksen prosessit toimivat. 
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 Ohjauksen laajuus, saavutettavuus ja käytännöt ovat hyviä. 

 Koulutus on sopeutunut yliopiston muutoksiin hyvin.   

 Eri opiskelijaryhmät, kuten pää‐ ja sivutoimiset, suomalaiset ja ulkomaalaiset, kokevat ole‐

vansa yhdenvertaisessa asemassa ja integroituneensa tiedekuntayhteisöön.   

Parantamisalueet 

 Tohtorikoulutuksen tosiasiallisten rahoituspäätösten pitäisi tulla lähelle laitosten virallista 

päätöksentekoa. 

 Tulevaisuuden rahoituksen varmistamiseksi tiedekunnassa olisi tarpeen pohtia iso(hko)jen 

tutkimusryhmien perustamista, joka todennäköisesti myös mahdollistaisi tohtoriopiskelijoi‐

den nykyistä yhtenäisemmät rahoitusjaksot. 

 Mikäli tohtorintutkinto suoritetaan neljän vuoden määräajassa päätoimisena, jokaisen 

jatko‐opiskelijan rekrytoinnin yhteydessä tulee olla suunnitelma tutkinnon rahoittamisesta. 

Tiedekunnan tulisi kehittää sitoutumistaan nelivuotisten tohtorikoulutettavien tehtävien 

toimeenpanossa. 

 Tutkimuksen ja tutkijakoulutuksen kehittämisryhmän Kehryn aseman läpinäkyvyyttä olisi syytä 

lisätä varsinkin rahoitus‐ ja opiskelijavalintatilanteissa. 

 Aineenopettajakoulutukseen on syytä saada hyvää laitosrajat ylittävää yhteistyötä ja vah‐

vistaa sen tutkimuslähtöisyyttä. 

 Ohjausryhmään voisi sisällyttää aina junioriohjaajan, joka pystyy ohjaamaan tohtorikoulu‐

tettavan prosessin etenemistä hyvin, koska hänellä on tohtorikoulutusprosessi tuoreena 

muistissa.   

 Tohtorikoulutuksen kansainvälistymistä pitäisi kehittää luomalla siihen strategisia linjauk‐

sia. Esimerkiksi tiedekunta voisi tukea nykyistä laajemmin konferensseihin pääsemistä esi‐

merkiksi tohtorikoululle järjestetyn vuosittaisen rahoituksen turvin.  

 Tohtoriopiskelijoiden tutkinnon suorittamisen jälkeisen työuran löytämiseksi ohjauksessa 

kannattaisi hakeutua muun muassa Euroopan unionin palvelujen lähteille.  

 Osa‐aikaisille tohtoriopiskelijoille tulisi tarjota heidän erilaisuutensa huomioon ottavia ver‐

taistukimahdollisuuksia. 

Muut huomiot 

 Naapuritiedekunnilta on omaksuttavissa monia hyviä käytäntöjä esimerkiksi säätiörahoi‐

tuksen hankkimisesta. 

 Ruusupuiston hyvästä ilmapiiristä huolimatta kansainvälisten opiskelijoiden integroitumi‐

nen muihin tohtorikoulutettaviin ja erityisesti suomalaisiin opiskelijoihin saattaa olla hei‐

kentynyt Vivecasta muuton jälkeen. 

Tohtorikoulun tunnistamat hyvät käytänteet  

 Tutkimuksen ja tutkijakoulutuksen kehittämisryhmän (Kehry) toiminta on keskeinen laa‐

dunvarmistuksen kannalta ja tekee prosesseista selkeitä. 

 Tutkimuskoordinaattorin vakituinen toimi mahdollistaa tiedon ja osaamisen karttumisen ja 

vastuun ottamisen kokonaisuudesta. 
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 Tohtorikoulutettavien valinnassa on selkeä ohjeistus tutkimussuunnitelmalle. 

 Ohjaajien säännölliset palaverit yhteisten käytänteiden varmistamiseksi. 

 Väitöskirjan muotoon liittyvä selkeä standardi ja opetussuunnitelman sisältämä ohjeistus 

seurantaryhmän tavoitteista ja tapaamisista. 

5.5 Liikuntatieteellisen tiedekunnan tohtorikoulu 

Arvioijat: Anna‐Maija Poikkeus ja Timo Tiihonen 

Sihteeri: Tuula Oksanen 

Pvm. 28.4.2016 

Toimintaperiaatteiden toteutuminen       

Liikuntatieteellisen  tiedekunnan  tohtorikoulussa  on  kolme  tohtoriohjelmaa.  Tohtorikoulun 

verkkosivuilla on selkeät ohjeet jatko‐opinto‐oikeuden hakemiseen. Toimintaperiaatteet täytty‐

vät  haun  sähköisyyttä  lukuun  ottamatta. Vuorovaikutteinen  tutkimussuunnitelman  ja  jatko‐

opintosuunnitelman työstäminen hakuvaiheessa varmistaa suunnitelmien laatua ja ohjaa opis‐

kelijoita ja aiheita laitosten kompetenssialueille. Ohjausresurssien riittävyyteen kiinnitetään en‐

tistä enemmän huomiota.  

Ohjausasiakirja ei ole jalkautunut osaksi toimintaa. Ohjausasiakirjoja tehdään, mutta niitä ei ole 

koettu tarpeelliseksi tai toimivaksi käytännöksi. Jatko‐opintosuunnitelmat tehdään systemaatti‐

sesti ja niiden yhteydessä keskustellaan myös ohjausasiakirjaan sisältyvistä asioista. Ohjauksessa 

suuntauksena ovat yhteisohjaukset ja ohjaajaresurssien hakeminen myös oman yliopiston ulko‐

puolelta. Seurantaryhmäkäytänne on vasta käynnistymässä,  ja seurantaryhmien rooli on vielä 

jäsentymätön. Tiedekunnassa ei ole henkilöresursseja seurata käytänteiden toteutumista. 

Opiskelijoiden kerrotaan valitsevan kurssit ja rytmittävän opintonsa itsenäisesti, mutta ohjaajilta 

saa keskustelutukea. Tiedekunnalla on ohje jatko‐opintosuunnitelman laatimiseksi ja jatkokou‐

lutustyöryhmä  antaa  palautetta  suunnitelmasta.  Jatkokoulutusseminaarit  ovat  keskeinen  osa 

koulutusta. Yleisten valmiustaitojen opinnoissa on tunnistettu pullonkauloja: IHMEen  ja kieli‐

keskuksen kursseille on kysyntää, mutta ne  täyttyvät nopeasti.  IHMEn englanninkielinen  tar‐

jonta ei ole riittävää kansainvälisten opiskelijoiden tarpeisiin. Tutkimusetiikan opiskelumahdol‐

lisuuksien  turvaaminen  on  tärkeää myös  tohtorikoulutusvaiheessa. Opiskelijoilla  on pääosin 

opetusvelvoite.  

Tiedekunnan tohtorikoulutusrahoituksessa noudatetaan 1+3 ‐mallia. Tohtoriopiskelijoita rahoi‐

tetaan myös tutkimushankkeiden kautta. Mahdollisuudet saada rahoitusta konferenssimatkoi‐

hin riippuvat siitä, onko opiskelija mukana tutkimushankkeessa. Riittävän rahoituksen järjestä‐

misessä on usein haasteita. Itsearvioinnissa on tunnistettu myös rahoitukseen liittyvää eriarvoi‐

suutta. Osa‐aikaisten opiskelijoiden rekrytointia on pohdittu ja rajattu. Valintamenettely on sama 

kuin kokopäiväisillä opiskelijoilla. 

Tutkijakoulun toimintaperiaatteiden mukaiset rakenteet on luotu, mutta niitä ei ole resursoitu, 

ja toteutuminen on pitkälti ohjaajien varassa. Laadunvarmistus toimii hyvin koulutuksen alku‐ 

ja loppuvaiheessa.   

Arvio: Tyydyttävä 
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Toiminnan läpinäkyvyys 

Opiskelijat saavat hyvin ja tasapuolisesti ohjausta hakuvaiheessa. Opiskelijavalinnan prosessi on 

yhtenäinen. Ohjausasiakirja ei ole käytössä ohjauksen välineenä, vaan paremminkin se on osa 

lukuvuosi‐ilmoittautumista. Opiskelijoille on epäselvää, miten siihen kirjattuja tietoja käytetään. 

Seurantaryhmäkäytänteen  jalkauttaminen  on  vielä  kesken. Opiskelijat  ovat  heikosti  tietoisia 

omasta vastuustaan  seurantaryhmien koolle kutsumisessa. Käytännössä opintojen etenemistä 

seurataan osana ohjausta, seminaareissa tai tutkimushankkeessa. 

Tutkintovaatimukset on kuvattu väljästi temaattisella tasolla, ja tulkintavastuu jää tällöin opis‐

kelijalle  ja  ohjaajalle. Vaatimusten  kuvaaminen nykyistä  tarkemmalla  tasolla  auttaisi  etenkin 

kansainvälisiä opiskelijoita. Heitä on  tarpeen huomioida vahvemmin myös  tohtorikoulutusta 

koskevassa viestinnässä ja jatko‐koulutusseminaareissa. Seminaarikäytänteet vaihtelevat tohto‐

riohjelmittain. Liikkuvuuden merkitys tutkijanuran jatkon kannalta on hyvin opiskelijoiden tie‐

dossa. Urasuunnittelun tukemiseen ei ole yhtenäisiä käytäntöjä, mutta uratavoitteista keskustel‐

laan yleensä ohjaajan kanssa. Valmistuneiden työllistymisessä ei koeta olevan ongelmia. 

Tiedekunnan  tohtorikoulutusrahoituksen  jakokriteerit eivät ole  täysin opiskelijoiden  tiedossa. 

Rahoitusta kohdennetaan eri vuosina hieman eri tavalla esim. eri vaiheissa oleville. Tohtoriopis‐

kelijoiden rahoitukselle tyypillinen pirstaleisuus on hyvin tiedossa. Säätiörahoituksen hakemi‐

seen on saatu hyvin tukea ohjaajilta. 

Tutkimussuunnitelmien  laadun varmistuksessa on  selkeä vastuunjako  ja käytänteet. Tohtori‐

koulun  johtoryhmällä on ollut vahva  rooli opiskelijavalinnan  laadun kehittämisessä. Muiden 

prosessien laadun kehittämisen menettelytavat ja prosessit jäivät arvioinnissa epäselviksi. Tut‐

kijakoulujärjestelmän muutoksen nähdään kuitenkin tuoneen tiedekunnan tohtorikoulutukseen 

selkeyttä ja jämäkkyyttä. 

Arvio: Tyydyttävä 

Toimintamallin toteuttamiskelpoisuus pitkällä aikavälillä 

Tohtorikoulutuksen haku‐  ja valintavaiheen toimintamallia on kehitetty,  ja se on nykyisellään 

toteuttamiskelpoinen  ja vakiintunut. Opiskelijoille määrätään useampi kuin yksi ohjaaja, mikä 

on osoittautunut hyväksi  ja toimivaksi käytännöksi. Ohjausasiakirja ei näyttäytynyt osana oh‐

jaustoimintaa,  ja  seurantaryhmien  toimintamalli  on  vielä  vakiintumaton. Ohjausasiakirjoja  ja 

seurantaryhmiä ei koettu kaikilta osin tarpeellisiksi. Arviointikeskustelussa pohdittiin, että opin‐

tojen puolivälissä tehtävä arviointi voisi olla mielekkäämpi tapa seurata opintojen etenemistä. 

Puoliväliarvioinnin yhdistäminen seurantaryhmämalliin on mahdollista. Tohtorikoulussa on li‐

sätty harkintaa valintavaiheessa: Sivutoimisten opiskelijoiden osuutta ei haluta enää kasvattaa. 

Verkostoituminen tutkimuslaitosten ja muiden tutkimusorganisaatioiden kanssa tuottaa lisäar‐

voa myös sivutoimisten opiskelijoiden koulutusprosessiin. Koulutuksen sisällöt suunnitellaan 

yksilöllisesti osana ohjausta. Tiedekuntatasoisille seminaareille nähtiin tarvetta ohjelmakohtais‐

ten  seminaarien  täydentäjinä. Vastuu  tohtorikoulutuksen kokonaisrahoituksesta on  tiedekun‐

nalla. Organisaatiomuutos tiedekunnan sisällä tarjoaa mahdollisuuden määritellä tavoitetaso ja 

periaatteet  tohtoriopiskelijoiden  rahoitukselle.  Tohtorikoulun  koordinaation  resurssitarve  on 
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tunnistettu, mutta se on vielä ratkaisematta. Tiedekunnan sisäinen rakennemuutos ja yliopisto‐

tason palvelurakenteen uudistus mahdollistavat myös koordinaation vastuunjaon uudelleen‐

pohtimisen.   

Arvio: Tyydyttävä 

Vahvuudet 

 Tutkimussuunnitelmien hyvä valmistelu tohtoriopintoihin hakeutumisvaiheessa. 

 Hyvät kansalliset ja kansainväliset verkostot ja tutkimuslaitosyhteistyö lisäävät koulutuk‐

sen työelämärelevanssia. 

 Tohtorikoulussa on hyviä esimerkkejä laitosrajat ylittävästä yhteistyöstä, joka antaa pohjaa 

rakennemuutoksen jälkeiselle toiminnalle. 

Parantamisalueet 

 Laadunhallinnan kehittämisen kannalta keskeistä on tohtorikoulun, tohtoriohjelmien ja jat‐

kokoulutustyöryhmän keskinäisten roolien ja vastuiden määrittely. 

 Selkeä vastuunjako on tarpeen myös tohtorikoulutuksen koordinoinnissa tohtorikouluta‐

solla (tiedottaminen, neuvonta, ohjaus, koordinaatio ja hallinto). 

 Ohjausasiakirjakäytännettä on selkeytettävä suhteessa jatko‐opintosuunnitelmaan. 

 Seurantaryhmien tehtävien ja toimintaperiaatteiden selkeyttäminen sekä toimintamallin va‐

kiinnuttaminen. 

 Tiedekunnan tohtorikoulutusrahoituksen periaatteiden määritteleminen ja selkeyttäminen 

myös opiskelijoille.  

Tohtorikoulun tunnistamat hyvät käytänteet 

 Tutkimussuunnitelmien tarkka ja objektiivinen läpikäynti jo hakuvaiheessa. 

 Väitöskirjojen kiinnittyminen riittävän vahvasti perustieteenaloihin. 

 Joustava ohjaus, jossa pyritään ottamaan huomioon tohtoriopiskelijoiden erilaiset elämän‐ 

ja työtilanteet. 

5.6 Matemaattis‐luonnontieteellisen tiedekunnan tohtorikoulu 

Arvioijat: Laura Stark ja Aila Virtanen 

Sihteerit: Pirjo Halonen ja Tuula Oksanen 

Pvm. 19.4.2016 

Toimintaperiaatteiden toteutuminen 

Matemaattis‐luonnontieteellisen  tiedekunnan  tohtorikoulun  neljässä  tohtoriohjelmassa  tohto‐

riopiskelijoita ohjataan tutkimusryhmissä, joissa ohjaus on järjestetty tehokkaasti. Opiskelijat ko‐

kevat ohjauksen joustavaksi ja pitävät ohjaajia tehtäväänsä sitoutuneina. Ohjaajat käyttävät pal‐
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jon aikaa ohjaamiseen ja ovat hyvin opiskelijoiden tavoitettavissa. Myös post doc ‐tutkijat osal‐

listuvat ohjaukseen. Jatko‐opiskelijat ovat tärkeä osa tutkimusryhmiä, ja heitä arvostetaan. Yh‐

denvertaisuus toteutuu väitöstutkimuksen ohjauksessa hyvin.  

Myös  tohtoriopiskelijoiden  integroituminen  tutkimusyhteisöihin  toteutuu hyvin  tutkimusryh‐

missä. Opiskelijat kokevat, ettei kukaan jää yksin vaan aina on joku, jonka puoleen voi kääntyä. 

Osa‐aikaisia tohtoriopiskelijoita on hyvin vähän, ja myös he kuuluvat tutkimusryhmiin. Koko‐

päiväiseen opiskeluun kannustetaan käytännön syistä, mikä edistää tuloksellisuutta. Tohtorin‐

tutkinnon rahoitukseen liittyvät tutkijakoulun toimintaperiaatteet toteutuvat hyvin. Tohtorioh‐

jelmien välillä on eroja rahoituksen järjestämisen toimintatavoissa. Kaikki ohjelmat kuitenkin to‐

teuttavat samoja periaatteita. 

Tohtorikoulun  hakuohjeista  ja  valintaperusteista  tiedottamisessa  on  parannettavaa.  Tohtori‐

koulu korostaa kansainvälisyyttä vahvuutenaan, mutta nykyiset hakukäytänteet eivät palvele 

kansainvälisiä hakijoita tai tohtorikoulun kansainvälistä näkyvyyttä. Käytössä on erilaisia haku‐

lomakkeita, eikä haku ole kaikilta osin sähköinen. Myöskään hakuajoista ei ole  tarkkaa  tietoa 

yliopiston verkkosivulla.  

Ohjausasiakirjakäytänteen jalkautumisessa on puutteita. Ohjausasiakirjojen laadinta on opiske‐

lijoiden vastuulla. Kaikki ohjaajat eivät käy Korpissa allekirjoittamassa ohjausasiakirjaa. Myös 

seurantaryhmäkäytänteen  jalkauttamien on ollut hidasta,  eivätkä  seurantaryhmät vielä  toimi 

kattavasti. Seurantaryhmäkäytänteet ovat vaihtelevia eivätkä  täytä kaikilta osin  tutkijakoulun 

toimintaperiaatteita. Opiskelijat kokevat seurantaryhmät hyödyllisiksi. Tarve kehittää seuranta‐

ryhmien toimintaa on tunnistettu.  

Tohtoriopintojen laajuus ja sisällöt vaihtelevat tohtoriohjelmien välillä sekä tieteenalakohtaisissa 

opinnoissa että yleisiä valmiustaitoja tuottavissa opinnoissa. Yliopiston yhteistä yleisopintotar‐

jontaa on hyödynnetty melko vähän. Valmiustaito‐opintojen rooli ja merkitys tiedekunnan toh‐

torikoulutuksessa on jäsentymätön, mikä ei tue laaja‐alaista työllistymistä. 

Tohtoriohjelmat toimivat hyvin itsenäisesti, mutta jakavat saman arvomaailman. Tohtorikoulun 

johtoryhmä  toimii  lähinnä keskustelufoorumina. Tohtorikoulutasoisia  laadunhallinnan  raken‐

teita ei ole. Kevyt byrokratia nähdään kilpailuetuna.  

Arvio: Tyydyttävä 

Toiminnan läpinäkyvyys 

Tiedekunnan  tohtorikoulutusrahoituksen hakemisen  ja myöntämisen periaatteet  ovat  selkeät 

myös opiskelijoille. Opiskelijat ovat hyvin tietoisia siitä, mistä heidän rahoituksensa tulee. Osa‐

aikainen opiskelu on harvinaista, joten sen vaatimuksia ja käytänteitä ei ole erikseen kuvattu. 

Koska tietoa tohtorikouluun hakemisesta ei ole helposti löydettävissä eikä valintaprosessia ole 

selkeästi  kuvattu,  jatko‐opiskeluoikeuden  hakijat  eivät  ole  keskenään  yhdenvertaisessa  ase‐

massa. Tohtorikoulun verkkosivuilla oleva tieto on puutteellista erityisesti kansainvälisen haki‐

jan näkökulmasta. 

Opiskelijat toivovat heti opintojen alkuun enemmän tietoa muun muassa tiedemaailman toimin‐

nasta  ja  julkaisemisesta sekä siitä, mitä  tohtoriopiskelijoilta odotetaan  ja mitä he voivat vaatia 
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ohjaajalta. Nyt tieto kulkee opiskelijalta toiselle. Laitostasoinen informaatio ei aina tavoita myös‐

kään kaikkia ohjaajia. Urasuunnittelua tukevia toimintatapoja ei ole kuvattu. Urasuunnitelmista 

kuitenkin  yleensä  keskustellaan  väitöskirjan  viimeistelyvaiheessa.  Isoissa  tutkimusryhmissä 

käytännön ohjaaminen voi delegoitua sellaisille  tutkimusryhmän  jäsenille,  joita ei ole nimetty 

ohjaajiksi, mikä hämärtää ohjaussuhdetta. 

Tohtorikoulutus on tiiviisti sidoksissa tutkimukseen, mikä edistää koulutuksen sisällöllistä laa‐

tua. Laadun turvaamisen ja kehittämisen prosesseja ei ole kuvattu. Tieto kulkee enimmäkseen 

epävirallisia kanavia pitkin, mikä aiheuttaa epätasa‐arvoisuutta kotimaisten  ja kansainvälisten 

tohtoriopiskelijoiden välille. Laadun varmistusta ja laadun kehittämisen menettelytapoja ja pro‐

sesseja on tarvetta systematisoida, vaikka nykyinen järjestelmä onkin tehokas ja tuottaa suuren 

määrän tohtoreita.   

Arvio: Tyydyttävä 

Toimintamallin toteuttamiskelpoisuus pitkällä aikavälillä 

Ohjausjärjestelyt toimivat käytännön tasolla hyvin. Ohjausvastuun jakaminen useammalle asi‐

antuntijalle turvaa ohjausresurssien riittävyyden. Jos laitokset ottavat seurantaryhmät täysimää‐

räisesti käyttöön, ne edistävät  tohtorikoulutuksen  laatua. Opiskelijat kokevat  seurantaryhmät 

hyväksi käytänteeksi.  

Jatko‐opiskeluoikeuden hakukäytännöt ja valintaprosessi eivät ole läpinäkyviä. Opintojen suun‐

nitelmallisuutta  ja  järjestelmällisyyttä on  tarvetta parantaa. Erityisesti yleisten valmiustaitojen 

koulutuksen  sisältöjä  tulee kehittää. Muilta osin koulutuksen  sisältöjen  sekä mahdollisuuden 

hankkia opetuskokemusta osana tohtoriopintoja arvioidaan edistävän työllistymistä.  

Hajautettu hallintomuoto aiheuttaa haasteita  laadunhallinnalle. Esimerkiksi opiskelijoiden ko‐

kemien konfliktien käsittelyyn ei välttämättä löydy siihen puuttuvaa toimivaltaista tahoa. Toh‐

torikoulu tarvitsee vahvempaa johtamista, mikä ei välttämättä tarkoita tutkimusryhmien toimin‐

nan rajoittamista, vaan nykyistä selkeämpää vastuun kantamista (esim. yhtenäinen ja läpinäkyvä 

toimintatapojen dokumentointi ja tiedottaminen). 

Tohtoriopiskelijoiden nelivuotinen rahoitus on pystytty turvaamaan hyvin. Neljän vuoden  ta‐

voiteaikaan  toivotaan  joustavuutta  (esim.  3‐5  vuotta)  erityisesti  kokeellisessa  tutkimuksessa, 

jossa kokeet voivat epäonnistua opiskelijasta  riippumattomista syistä.  Joustavuus on  tarpeen, 

jotta väitöstutkimuksissa voitaisiin ottaa tutkimusalaa eteenpäin vieviä riskejä. Hyvin edennei‐

den väitöskirjojen  loppuunsaattamista  tulisi  tarvittaessa voida  tukea, vaikka  tavoiteaika olisi 

ylittynyt. 

Arvio: Tyydyttävä 

Vahvuudet 

 Tiedekunnan laadukas tutkimustoiminta luo hyvät edellytykset tohtorikoulutukselle. Labo‐

ratiivisilla aloilla tutkimusryhmät ovat toimintaympäristöjä, joissa opiskelijat saavat opinto‐

jensa aikana laajaa ja käytännöllistä kokemusta tulevaa työllistymistään varten. 

 Tutkimusryhmät, ohjaajien hyvä saavutettavuus ja joustavat käytänteet mahdollistavat rää‐

tälöidyt ratkaisut sekä tutkijoille että tohtoriopiskelijoille. Tiivis ja sitoutunut ohjaus on eri‐

tyisen tärkeää kokeellisessa tutkimuksessa, jossa on kokeiden epäonnistumisen riski. 
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 Tutkimusryhmien hankkima täydentävä tutkimusrahoitus vahvistaa tohtorikoulun mah‐

dollisuuksia järjestää tohtoriopiskelijoille tutkijakoulun toimintaperiaatteiden mukainen ne‐

livuotinen rahoitus. 

 Tohtorikoulussa on kokeiltu tai on suunnitteilla erilaisia tohtoriopiskelijoiden verkostoitu‐

mista edistäviä toimintatapoja kuten Nanoscience Centerin Business Days ja Konneveden 

tutkimusasemalla järjestettävä seminaari tohtoriopiskelijoille ja post doc ‐tutkijoille (ilman 

ohjaajia) sekä matematiikan ja tilastotieteen laitoksen tohtoriopiskelijoiden viikoittaiset se‐

minaarit (ilman ohjaajia). 

Parantamisalueet 

 Tohtoriohjelmien hakuprosessien yhtenäistäminen sekä tiedottamisen lisääminen haku‐

ajoista ja ‐ohjeista (tohtorikoulun verkkosivut). Haku‐ ja valintaprosessien läpinäkyvyyden 

varmistaminen. 

 Ohjausasiakirjakäytänteen selkeyttäminen ja vakiinnuttaminen (sekä opiskelijat että ohjaa‐

jat).  

 Seurantaryhmien toimintaperiaatteiden toteutumisen varmistaminen ja käytänteen vakiin‐

nuttaminen kaikkiin tohtoriohjelmiin. 

 Tohtorikoulutasoisten laadunhallinnan rakenteiden ja toimintatapojen määrittely ja kuvaa‐

minen. 

Muut huomiot 

 Vahvasti tutkimusorientoituneessa toimintaympäristössä on tärkeää tunnistaa ja huomioida 

tohtoriopiskelijoiden kaksoisrooli tutkijoina ja opiskelijoina. Tohtoriopiskelijat ovat tärkeä 

osa tutkimusryhmää, mutta he ovat myös tutkinto‐opiskelijoita, joiden tulisi valmistua nel‐

jässä vuodessa. 

 Tohtorikoulu mainitsee kehittämistarpeekseen nuorten tutkijoiden ohjauskoulutuksen. Ar‐

viointikeskusteluiden perusteella tohtorikoulun tulisi keskittyä yleisten valmiustaitojen ke‐

hittämiseen nykyistä laajemmin myös muilla osa‐alueilla. Ohjausosaamisen kehittäminen 

sopii hyvin myös post doc ‐vaiheeseen. Ohjaajat kaipaavat mahdollisuuksia verkostoitumi‐

seen muiden ohjaajien kanssa. 

Tohtorikoulun tunnistamat hyvät käytänteet 

 Laajat monesti kansainväliset tutkimusryhmät/kokonaisuudet, joissa opiskelija saa vertais‐

tukea ja laajasti ohjausta. 

 Laitosten sitoutuminen 4‐vuotiseen rahoitukseen. 

 Pedagogisiin taitoihin, vuorovaikutustaitoihin ja työelämätaitoihin liittyvien opintojen si‐

sällyttäminen jatko‐opintoihin (ainakin osalla ohjelmista). 

5.7 Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tohtorikoulu 

Arvioijat: Laura Stark ja Jussi Kukkonen 

Sihteeri: Tuula Oksanen 



Jyväskylän yliopiston tohtorikoulutuksen arvioinnin loppuraportti 30.11.2016 

39 / 53 

 

Pvm. 26.4.2016 

Toimintaperiaatteiden toteutuminen       

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan  tohtorikoulun haku‐  ja valintaprosessit ovat toimintaperi‐

aatteiden mukaisia lukuun ottamatta sähköistä hakua, johon siirtyminen on tarkoitus toteuttaa 

vuoden 2017 alussa uuteen tiedekuntarakenteeseen siirryttäessä. Molemmissa tohtoriohjelmissa 

on jossakin määrin pulaa hyvistä hakijoista, koska maisterin tutkinnon suorittaneiden työllisyys‐

tilanne osassa oppiaineita on hyvä. Kansainvälisiä tohtoriopiskelijoita rekrytoidaan enenevässä 

määrin. 

Tohtoriopiskelijat laativat ohjausasiakirjan. Tarvittaessa sen laatimisesta muistutetaan. Ohjaus‐

asiakirjoista ei ole koettu olevan merkittävää hyötyä ohjauksessa. Ohjaajat kokevat ohjauksen 

toimivaksi, eikä arviointikeskusteluissa tullut ilmi erityisiä puutteita myöskään tohtoriopiskeli‐

joiden näkökulmasta. Opiskelijoilla on usein kaksi tai useampia ohjaajia, mutta opiskelijaa ohjaa 

yleensä enimmäkseen pääohjaaja. Opiskelijat ja ohjaajat työskentelevät samoissa tiloissa, jolloin 

välitön kommunikaatio on helppoa. Tohtoreita koulutetaan pienissä  tutkimusryhmissä,  joissa 

opiskelijat pystytään huomioimaan hyvin. 

Tohtorikoulun seurantaryhmämallia on muutettu vuoden 2016 alusta vastaamaan tutkijakoulun 

toimintaperiaatteita. Nyt  jokaiselle  ilmoittautuneelle  tohtoriopiskelijalle nimetään henkilökoh‐

taiset seurantaryhmän  jäsenet. Kaikki seurantaryhmät eivät ole vielä kokoontuneet. Seuranta‐

ryhmistä arvioidaan olevan eniten hyötyä ongelmatilanteiden ratkaisemisessa ja opiskelijoiden 

oikeusturvan varmistamisessa. 

Tohtoriopintojen  alkuvaiheessa  laaditaan  jatko‐opintosuunnitelma,  johon  sisällytetään  oman 

tutkimusalan opintoja ja yleisiä opintoja. Yleisten valmiustaitojen opintotarjonnasta on hyödyn‐

netty erityisesti IHMEen  ja kielikeskuksen kursseja,  jotka on koettu hyviksi. Kurssit kuitenkin 

täyttyvät nopeasti, eikä opiskelija pysty aina suorittamaan niitä silloin, kun aihe on ajankohtai‐

nen. Kurssitarjontaan toivotaan lisää säännöllisyyttä ja toistoja sekä suomeksi että englanniksi.  

Tohtoriopiskelijat tekevät väitöstutkimustaan tutkimusryhmässä, itsenäisesti omasta aiheestaan 

tai osa‐aikaisesti yliopiston ulkopuolella. Tutkimusryhmiin kuuluvat tohtoriopiskelijat integroi‐

tuvat hyvin tutkimusyhteisöihin. Erilaisten rahoituslähteiden koetaan asettavan opiskelijat kes‐

kenään hyvin erilaiseen asemaan. Vaikka  rahoituksen  rakenteeseen  ei  juuri pystytä vaikutta‐

maan, tohtorikoulun on syytä pohtia keinoja eri statuksella olevien opiskelijoiden yhdenvertai‐

seen kohteluun (esim. työtilat, avaimet, yhteystiedot henkilökuntasivulle).  

Tohtorikoulutuksen  laadusta huolehtivat  tohtorikoulun  ja  tohtoriohjelmien  johtoryhmät. Toi‐

mintaperiaatteita, ohjeita ja suosituksia käsitellään myös laitoskokouksissa ja ohjaajakollegiossa. 

Tietoa  jaetaan  eteenpäin  verkkosivujen  kautta  ja  sähköpostitse. Amanuenssilla  on  keskeinen 

rooli  tiedon välittäjänä  ja vaadituista asioista muistuttajana. Ohjaajat kokevat saavansa paljon 

tietoa, mutta usein siihen ei ehditä perehtyä.  Annettujen ohjeiden perustelut jäävät epäselviksi, 

mikä ei tue laadunhallintaa. 

Arvio: Tyydyttävä 
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Toiminnan läpinäkyvyys 

Tohtoriopiskelijoiden haku‐ ja valintaprosessit on kuvattu selkeästi tohtorikoulun verkkosivulla. 

Ohjausresurssien riittävyyttä säätelevät lähinnä ohjaajien omat päätökset uusien opiskelijoiden 

ottamisesta.  Seurantaryhmäkäytänteessä  on  toimintamallin  muutoksesta  aiheutuvaa  epäsel‐

vyyttä. Muutokset vaikuttavat olevan hyvin ohjaajien tiedossa, mutta aiheuttavat epätietoisuutta 

opiskelijoissa. Aiheesta  on  keskusteltu  eri  foorumeilla, mutta henkilökohtaisten  seurantaryh‐

mien tarpeen perusteet eivät ole selvinneet opiskelijoille ja ohjaajille. 

Koska valmistuneiden työllistymismahdollisuudet ovat verrattain hyvät ja tohtoriopintoja teh‐

dään usein myös työn ohessa, urasuunnitteluun ei ole kiinnitetty erityistä huomiota. Kiinnostus 

tutkijanuralle hakeutumiseen tulee luontevasti esille keskusteluissa ohjaajan kanssa. Erityisesti 

kansainväliset opiskelijat tarvitsevat systemaattisempaa tukea urasuunnitteluun. Tarvitaan re‐

hellistä keskustelua, minkälaiset mahdollisuudet opiskelijoilla on  jatkaa post doc  ‐tutkijana  ja 

minkälaisia  työllistymismahdollisuuksia  yliopiston  ulkopuolella  on.  Arviointikeskusteluissa 

opiskelijat toivoivat erityisesti yrittäjyyden esille tuomista ja tukemista. 

Tohtorikoululla on erinomaiset tutkintovaatimuksista ja opetustarjonnasta kertovat verkkosivut. 

Jostakin syystä opiskelijat eivät ole kuitenkaan osanneet etsiä niiltä tarvitsemaansa tietoa. Uudet 

tohtoriopiskelijat saavat opintojensa alussa  tietoa  jatkotutkintokoulutuksesta mm.  infopäivien 

yhteydessä. Opiskelijat  toivoivat  perehdytystä myös  siihen, miten  laitos  toimii  työyhteisönä 

(esim. kenen puoleen voi kääntyä missäkin asiassa). Arviointikeskustelussa otettiin esille tuuto‐

rointi  yhtenä mahdollisuutena  huomioida  opiskelijoiden  erilaisia  tarpeita  opintojen  alkuvai‐

heessa. Laitosten sisäinen viestintä ei vielä kaikilta osin toimi siten, että suomenkieliset ja kan‐

sainväliset tohtoriopiskelijat saisivat saman informaation.    

Tiedekunnan ja laitosten tohtorikoulutusrahoituksen hakukäytänteet eivät ole kaikille selvät. Ra‐

hoitushauista tiedottaminen on koettu toisinaan puutteelliseksi. Tohtoriopiskelijoita kannuste‐

taan kansainvälisen liikkuvuuteen, mutta systemaattista tapaa tutkimusvierailujen tukemiseen 

ei ole. Liikkuvuutta  tuetaan hankerahoituksella  tai  laitoksen  rahoituksella. Myös osa‐aikaiset 

opiskelijat osallistuvat aktiivisesti konferensseihin. 

Tohtorikoulun verkkosivuilla on esillä laadunhallintaan liittyvää tietoa. Arvioinnin perusteella 

jäi kuitenkin epäselväksi, miten laadunhallinta on käytännössä järjestetty. Laadunhallinnan me‐

nettelytapoja ja prosesseja ei ole dokumentoitu.  

Arvio: Tyydyttävä 

Toimintamallin toteuttamiskelpoisuus pitkällä aikavälillä 

Tohtorikoulutuksen rekrytointi, haku ja opiskelijavalinta tukevat tohtorikoulutusprosessia. Vas‐

tedes huomiota on  syytä kiinnittää koulutuksen houkuttelevuuteen  (motivoituneet hakijat)  ja 

hakuprosessin sujuvuuteen. Arviointikeskusteluissa nousi kehittämisideana esille ohjaajien ver‐

taistuki, joka olisi mielekäs tapa turvata ohjauksen laatua. Tarvetta on tunnistettu mm. keskus‐

telulle ohjauksen  tavoista sekä nuorten  tutkijoiden  tukemiselle siirtymävaiheessa ohjattavasta 

ohjaajaksi. Seurantaryhmät on vasta perustettu, joten niiden toimivuutta ei pystytä vielä arvioi‐

maan. 
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Opiskelijat vaikuttavat  tyytyväisiltä koulutuksen  sisältöihin. Valtakunnallisten verkostotohto‐

riohjelmien päätyttyä on mietittävä, miten niiden tarjonta korvataan ja miten yhteistyön jatku‐

minen turvataan. Kansainvälisten opiskelijoiden koulutuksen laatua pystytään parantamaan ot‐

tamalla heidän tarpeensa nykyistä paremmin huomioon tohtorikoulutusprosessin eri vaiheissa 

erityisesti tiedottamisessa sekä urasuunnittelun ja työelämään siirtymisen tukemisessa. Osa‐ai‐

kaisten tohtoriopiskelijoiden koulutuksen haasteita ovat mm. heitä palvelevien sähköisen kom‐

munikaation tapojen ja etäopiskelumahdollisuuksien vakiinnuttaminen.  

Opiskelijoiden  toiveet  työllistymisestä  yliopiston  ulkopuolelle  on  syytä  huomioida  jo  tohto‐

riopintojen suunnitteluvaiheessa. Tohtorikoulu on tunnistanut kehittämistarpeen itsearvioinnis‐

saan. Kansainvälisille opiskelijoille on tärkeää painottaa suomen kielen taidon hankkimisen mer‐

kitystä, jos heidän suunnitelmanaan on työllistyä Suomessa. Kehittämisideoina otettiin esille am‐

matillinen työnohjaus ja eri aloille sijoittuneiden valmistuneiden kutsuminen esim. uusien jatko‐

opiskelijoiden infopäiville. 

Eri rahoitusmuodoilla olevien opiskelijoiden yhdenvertaiseen kohteluun on kiinnitettävä huo‐

miota. Apurahalla oleville tulee pyrkiä takaamaan samat edellytykset työn tekemiseen ja työyh‐

teisöön integroitumiseen kuin työsuhteessa oleville. Sopimus tutkimuksen tekemisestä yliopis‐

ton tiloissa ja laitteilla on mahdollista tehdä, vaikka opiskelijalla ei olisi rahoitusta. Tohtorikoulu 

pitää  ongelmallisena  yliopiston  tohtorikoulutusrahoituksen  ennustamattomuutta.  Tulevalle 

vuodelle käytössä oleva rahoitus tiedetään vasta budjettia tehtäessä. Tohtorikoulutettavan paik‐

koihin on kuitenkin sitouduttava neljäksi vuodeksi. 

Tohtorikoulun roolia laadunvarmistuksessa on tarpeen vahvistaa, mikä on luontevaa tehdä tu‐

levan rakennemuutoksen yhteydessä.  

Arvio: Ei arvioita. Tohtorikoulu yhdistetään muihin tohtorikouluihin organisaatiorakenteen uu‐

distuksen yhteydessä. 

Tohtorikoulun tunnistamat hyvät käytänteet 

 Tohtorikoululla on erinomaiset tutkintovaatimuksista ja opetustarjonnasta kertovat verkko‐

sivut, joilla kerrotaan tiedekunnan omat ohjeistukset ja toimintatavat, ja ne täydentävät yli‐

opiston tutkijakoulun ohjeistusta. 

 Tohtoriohjelmakohtaiset orientaatiotapaamiset kerran lukukaudessa, joilla pyritään myös 

verkostoimaan erityisesti alkuvaiheessa olevia tohtorikoulutettavia keskenään. 

 Tohtoriohjelmien apurahahaut lyhyille työskentelykausille (pääasiassa väitöskirjan viimeis‐

telyyn) sekä kansainväliset matka‐apurahat, jotka koskevat kaikkia jatko‐opiskelijoita työ‐

suhdestatuksesta riippumatta. Tällä pyritään tasapuolisuuteen rahoituksessa ja kansainvä‐

listymisen tukemiseen. 
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LIITE 1. ARVIOINTIMENETTELY 

1. Tausta ja tavoitteet 

Jyväskylän  yliopiston  strategian  toimenpideohjelmaan vuosille  2015‐2016  sisältyy  tutkimusta 

vahvistavana toimenpiteenä tohtorikoulutuksen arviointi. Päävastuu arvioinnista on tiedeneu‐

vostolla. Tutkijakoulun johtoryhmä tekee tiedeneuvostolle ehdotuksen arvioinnin toteuttamista‐

vasta sekä toteuttaa arvioinnin. 

Arvioinnin tavoitteena on varmistaa ja tehdä näkyväksi yliopiston hallituksen vahvistamien tut‐

kijakoulun toimintaperiaatteiden sekä tutkijakoulun johtoryhmän antamien toimintaperiaatteita 

tarkentavien suositusten toteutuminen yliopiston tohtorikoulutuksessa. Arvioinnin tavoitteena 

on myös tunnistaa yliopiston tohtorikoulutuksen vahvuuksia ja kehittämistarpeita, edistää hy‐

vien käytänteiden jakamista ja parantaa tohtorikoulutuksen laatua sekä lisätä ymmärrystä siitä, 

miten tohtorikoulutusta eri tieteenaloilla toteutetaan. Arvioinnissa kiinnitetään toimintaperiaat‐

teiden toteutumisen lisäksi huomiota myös toimintatapojen läpinäkyvyyteen ja toimintamallin 

(toimintatavat ja ‐periaatteet) toteuttamiskelpoisuuteen pitkällä aikavälillä yliopiston strategiset 

tavoitteet huomioon ottaen. 

2. Arvioinnin kohde 

Arvioinnin kohteena on Jyväskylän yliopiston tohtorikouluissa (7 kpl) ja niissä toimivissa tohto‐

riohjelmissa (19 kpl) yliopiston tutkijakoulun perustamisen (1.8.2011) jälkeen toteutettu tohtori‐

koulutus. Tohtorikoulut ja tohtoriohjelmat ovat arviointihetkellä toimineet noin neljä vuotta. 

Arviointi perustuu  tutkijakoulun  toimintaperiaatteiden  sekä  tutkijakoulun  johtoryhmän anta‐

mien  toimintaperiaatteita  tarkentavien suositusten  toteutumiseen seuraavilla  tohtorikoulutus‐

prosessin osa‐alueilla: 

1. Opiskelijoiden ottaminen 

2. Opiskelijoiden ohjaus 

3. Tutkintovaatimukset ja opetus 

4. Tutkinnon rahoitus 

5. Osa‐aikaiset tohtoriopiskelijat 

6. Tohtorikoulutuksen laadunhallinta  

3. Arviointiin osallistuvat 

Arviointi toteutetaan Jyväskylän yliopiston sisäisenä arviointina. Arviointiin osallistuvat: 

A. Tiedeneuvosto ja tutkijakoulun johtoryhmä 

 Tiedeneuvosto johtaa arviointia (hyväksyy arviointimenetelmän, ‐kriteerit ja ‐raportin). 

 Tutkijakoulun johtoryhmä tekee esityksen arviointimenetelmästä ja ‐kriteereistä, toteut‐

taa arviointikeskustelut ja tulevaisuuskeskustelun, raportoi arvioinnin etenemisestä tie‐

deneuvostolle, laatii arvioinnin loppuraportin ja vastaa arviointia seuraavista kehittä‐

mistoimista. 
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 Tutkijakoulukoordinaattori valmistelee arviointiin liittyvät dokumentit ja materiaalit 

sekä hoitaa arviointiin liittyvän tiedotuksen ja muut arviointiin liittyvät käytännön jär‐

jestelyt. Toimii arviointikeskusteluiden sihteerinä. 

B. Tiedekuntien tohtorikoulut ja –ohjelmat (tohtoriopiskelijat, ohjaajat, tohtorikoulujen ja 
‐ohjelmien johto) 

 Osallistuvat itsearviointiraportin laatimiseen ja arviointi‐ ja tulevaisuuskeskusteluihin 

sekä arviointia seuraavien kehittämistoimien toteuttamiseen. 

C. Laatupäällikkö 

 Antaa neuvoja ja seuraa arvioinnin toteutusta ja kulkua. Toimii arviointikeskusteluiden 

sihteerinä. 

4. Taustamateriaali 

Yliopiston tutkijakoulu kokoaa arvioinnin tueksi taustamateriaalin, jonka tarkoituksena on antaa 

arviointiin osallistuville yleiskuva yliopiston tohtorikoulutuksen nyky‐ ja tavoitetilasta. Tausta‐

materiaali kootaan tohtorikoulutusta koskevista dokumenteista ja muista käytettävissä olevista 

tietolähteistä  kuten  kysely‐,  tilasto‐  ja  arviointiaineistoista. Materiaali  jaetaan  tiedeneuvoston 

verkkosivujen kautta arviointiin osallistuville tutustuttavaksi ennen varsinaista arviointia. 

5. Arviointimenettely 

Arvioinnissa on kolme vaihetta: 1)  tohtorikoulujen  itsearviointi, 2) tohtorikoulukohtaiset arvi‐

ointikeskustelut ja 3) tohtorikoulujen välinen tulevaisuuskeskustelu. 

Itsearviointi 

Tiedekunnan tohtorikoulu laatii itsearviointiraportin, jossa se arvioi tutkijakoulun toimintaperi‐

aatteiden toteutumista, toiminnan läpinäkyvyyttä ja toimintamallin toteuttamiskelpoisuutta pit‐

källä aikavälillä. Itsearviointiraportissa kuvataan myös tohtorikoulun tunnistamat vahvuudet ja 

kehittämistarpeet sekä muut mahdolliset huomiot tiedekunnan tohtorikoulutuksesta kuten hy‐

vät käytänteet tai tohtorikoulutuksen laatua uhkaavat tekijät.  

Raportin valmistelussa tohtorikoulu kuulee itse valitsemallaan tavalla tasapuolisesti tiedekun‐

nan eri tohtoriohjelmissa toimivia tohtoriopiskelijoita ja ohjaajia sekä tohtorikulun ja ‐ ohjelmien 

johtoa mukaan lukien kansainväliset opiskelijat ja ohjaajat. Itsearviointiraportissa voidaan viitata 

myös taustamateriaaliin tai muuhun dokumentoituun tietoon (esim. tilastotieto, kyselyt, palaut‐

teet, arvioinnit). 

Itsearviointiraportti laaditaan suomen tai englannin kielellä tutkijakoulun johtoryhmän valmis‐

telemaa raporttipohjaa käyttäen. Raportit toimitetaan tutkijakoulun johtoryhmälle ja ne julkais‐

taan osana arvioinnin taustamateriaalia. Raportti sisältää: 

1) Arvion toimintaperiaatteiden toteutumisesta perusteluineen 

2) Arvion toiminnan läpinäkyvyydestä perusteluineen 

3) Arvion toimintamallin toteuttamiskelpoisuudesta pitkällä aikavälillä perusteluineen 

4) Arvioitsijoiden esille nostamat vahvuudet, parantamisalueet ja muut mahdolliset huomiot 

5) Kuvauksen siitä miten ja ketä kuullen raportti on laadittu 
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Arviointikeskustelu 

Arviointikeskustelujen tavoitteena on todentaa  ja täydentää  itsearviointiraporteista tehtyjä ha‐

vaintoja yliopiston tohtorikoulutuksesta. Arviointikeskustelut käydään tohtorikoulukohtaisesti. 

Kunkin  tohtorikoulun arviointikeskusteluja  johtavat  tohtorikoulun edustajat kahdesta muusta 

tiedekunnasta (tohtorikoulun johtaja tai muu yliopiston tohtorikoulutusta hyvin tunteva profes‐

soritasoinen henkilö). Sihteereinä toimivat tutkijakoulukoordinaattori ja laatupäällikkö. Keskus‐

teluille varataan aikaa 1 päivä/tohtorikoulu. Tutkijakoulun johtoryhmä suunnittelee keskusteluja 

varten kysymysrungon ja raporttipohjan. 

Tohtorikoulun opiskelijat, ohjaajat ja tohtoriohjelmien johto keskustelevat omina ryhminään. Li‐

säksi kootaan  englanninkieliset keskusteluryhmät niistä  tohtorikoulun opiskelijoista  ja ohjaa‐

jista,  jotka eivät puhu suomea. Kuhunkin viiteen ryhmään valitaan 3‐6 keskustelijaa siten, että 

tiedekunnan tohtoriohjelmat ovat mahdollisimman kattavasti edustettuina. Jos tohtoriohjelmien 

johdon ryhmässä on mahdollisia keskustelijoita hyvin vähän, johto ja ohjaajat voidaan keskuste‐

luttaa yhdessä ryhmässä. 

Tohtorikoulut toimittavat tutkijakoululle valintaa varten tohtoriohjelmittain listaukset ohjelmien 

johtajista, ohjaajista ja opiskelijoista. Tutkijakoulu valitsee arviointikeskusteluun osallistuvat toh‐

toriopiskelijat  ja  ohjaajat  satunnaisotoksella  huolehtien,  että  erilaiset  opiskelijaryhmät  (esim. 

miehet/naiset, kokopäiväiset/osa‐aikaiset, alku‐/loppuvaiheen opiskelijat sekä erilaisia rahoitus‐

muotoja hyödyntävät opiskelijat) ovat mahdollisimman kattavasti edustettuina. Kullekin ryh‐

mälle varataan keskusteluaikaa 1 tunti. 

Puheenjohtajat ja sihteeri laativat arviointikeskustelun päätteeksi arviointikehikkoa käyttäen tii‐

viin arviointiraportin, johon kirjataan käytyihin keskusteluihin ja tohtorikoulun itsearviointira‐

porttiin perustuva arvio toimintaperiaatteiden toteutumisesta ja läpinäkyvyydestä sekä toimin‐

tamallin  toteuttamiskelpoisuudesta pitkällä aikavälillä. Raportissa voidaan nostaa esille myös 

tohtorikoulun vahvuuksia, parantamisalueita  ja muita mahdollisia huomioita. Tohtorikouluja 

pyydettään asiatarkastamaan omaa toimintaansa koskevat raportit. 

Tulevaisuuskeskustelu 

Tutkijakoulun  johtoryhmä  järjestää arvioinnin päätteeksi  tohtorikoulujen välisen  tulevaisuus‐

keskustelun. Tulevaisuuskeskustelun tarkoituksena on antaa mahdollisuus hyvien käytänteiden 

jakamiseen  sekä yliopiston  tohtorikoulutuksen kehittämistarpeiden pohdintaan  ja  tulevaisuu‐

den visiointiin. Keskustelussa varataan aikaa myös palautteen antamiselle arviointiprosessista. 

Keskustelu on englanninkielinen ja siihen kutsutaan arviointiin osallistuneiden lisäksi kaikki yli‐

opiston tohtoriopiskelijat, ohjaajat ja tohtorikoulujen ja ‐ohjelmien johto. Keskusteluiden pääkoh‐

dat kirjataan ylös arviointiraporttia varten. Tutkijakoulun johtoryhmä suunnittelee keskustelun 

rakenteen ja teemat itsearviointien ja arviointikeskusteluiden jälkeen. 

6. Arvioinnin loppuraportti 

Tutkijakoulun  johtoryhmä kokoaa arvioinnin materiaaleista  tiedeneuvostolle esitettävän arvi‐

oinnin loppuraportin. Tiedeneuvosto ja tutkijakoulun johtoryhmä tekevät johtopäätöksensä ar‐

vioinnin kulusta ja tuloksista sekä sopivat kehittämistoimista. Loppuraportti sisältää: 1) tohtori‐



JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 

Tutkijakoulun johtoryhmä 

 

45 / 53 

 

koulutuksen kehittämissuunnitelman, 2) tohtorikoulukohtaiset arviot tutkijakoulun toimintape‐

riaatteiden toteutumisesta ja läpinäkyvyydestä sekä toteuttamiskelpoisuudesta pitkällä aikavä‐

lillä, 3)  tunnistetut vahvuudet, parantamisalueet  ja hyvät käytänteet  ja 4) arviointimenettelyn 

kuvauksen. Arvioinnin  loppuraportti  julkaistaan suomeksi  ja englanniksi yliopiston verkkosi‐

vulla vuoden 2016 loppuun mennessä. Arvioinnin tuloksista tiedotetaan yliopistoyhteisölle yli‐

opiston viestintäkanavia hyödyntäen (www‐sivut, Sähköjyvä jne.). 

7. Seuranta 

Seurannan tavoitteena on varmistaa arvioinnin tulosten hyödyntäminen yliopiston tohtorikou‐

lutuksen laadun edistämistyössä. Tutkijakoulun  johtoryhmä ohjaa tohtorikoulutuksen kehittä‐

missuunnitelman  toteuttamista sekä seuraa kehittämistoimien etenemistä  ja vaikuttavuutta  ja 

raportoi niistä tiedeneuvostolle. Kehittämistoimien käynnistymistä seurataan myös osana stra‐

tegian toimenpideohjelman toteutumisen seurantaa. Kehittämistoimien vaikuttavuuden arvioin‐

nissa hyödynnetään  systemaattisia palautekyselyitä kuten yliopiston  tohtoriopiskelijakyselyä. 

Rehtori osoittaa arvioinnissa laadukkaimmiksi tunnistetuille tai tohtorikoulutuksen kehittämis‐

tarpeita  esimerkillisesti  tunnistaneille  tohtorikouluille  rahoitusta  tohtorikoulutusedellytysten 

jatkuvaa kehittämistä varten. 
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LIITE 2. ARVIOINNIN AIKATAULU 

Ajankohta  Tehtävä 
Käsittely 

Kevät 2015 
̵ Arviointimenettelyn valmistelu 

̵ Arviointiaikataulun laatiminen 

Tutkijakoulun johto‐

ryhmä 24.3.2015 ja 

21.5.2015 

Tiedeneuvosto 1.6.2015 

Syksy 2015 
̵ Arviointimenettelyn ja aikataulun tarkennukset 

̵ Taustamateriaalin valmistelu 

̵ Arvioinnista tiedottaminen 

̵ Arviointikeskusteluiden puheenjohtajien ja sihteereiden ni‐

meäminen 

Tutkijakoulun johto‐

ryhmä 9.9.2015, 

20.10.2015 ja 1.12.2015 

Tiedeneuvosto 

7.10.2015 

Kevät 2016 
̵ Arviointikeskusteluihin osallistuvien valinta 7.1.‐5.4.2016

̵ Tohtorikoulujen itsearviointi 18.1.‐18.3.2016 

̵ Tohtoriopiskelijakysely 19.1.‐5.2.2016 

̵ Tohtorikoulukohtaiset arviointikeskustelut 19.‐28.4.2016 

̵ Tulevaisuuskeskustelu 16.5.2016 

̵ Tohtorikoulukohtaisten arvioiden asiatarkastus 19.‐

31.5.2015 

Tutkijakoulun johto‐

ryhmä 7.4.2016 ja 

17.2016 

Tiedeneuvosto 

24.5.2016 

Kesä 2016 
̵ Kehittämissuunnitelman ja arvioinnin loppuraportin val‐

mistelu  

Tutkijakoulun johto‐

ryhmä 25.8.2016 

Syksy 2016 
̵ Kehittämissuunnitelman ja arvioinnin loppuraportin esit‐

tely tiedeneuvostolle 

̵ Kehittämissuunnitelman ja arvioinnin loppuraportin esit‐

tely rehtorille 

̵ Arvioinnin loppuraportin julkaisu 

Tutkijakoulun johto‐

ryhmä 27.10.2016 ja 

24.11.2016 

Tiedeneuvosto 

15.11.2016 ja 30.11.2016 
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LIITE 3. TOHTORIKOULUKOHTAISIIN 

ARVIOINTIKESKUSTELUIHIN OSALLISTUNEET 

Humanistisen tiedekunnan tohtorikoulu 21.4.2016, T432 

Puheenjohtajat: Mirja Hirvensalo, Aila Virtanen 

Sihteeri: Tuula Oksanen 

Tohtoriopiskelijat  

Konttinen Miia  Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tohtoriohjelma 

Lahdelma Imre  Musiikin laitoksen tohtoriohjelma 

Mäkelä Jyri  Historian ja etnologian laitoksen tohtoriohjelma 

Sipola Olga  Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tohtoriohjelma 

Virtanen Aija  Kielten laitoksen tohtoriohjelma 

Englanninkieliset tohtoriopiskelijat  

Boateng Kodwo  Viestintätieteiden laitoksen tohtoriohjelma 

Campbell Elsa  Musiikin laitoksen tohtoriohjelma 

Connal Robert  Historian ja etnologian laitoksen tohtoriohjelma 

Ohjaajat  

Ahonen Pertti  Historian ja etnologian laitoksen tohtoriohjelma 

Erkkilä Jaakko  Musiikin laitoksen tohtoriohjelma 

Kääntä Leila  Kielten laitoksen tohtoriohjelma 

Laihonen Petteri  Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tohtoriohjelma 

Pirinen Hanna  Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tohtoriohjelma 

Valo Maarit  Viestintätieteiden laitoksen tohtoriohjelma 

Englanninkieliset ohjaajat  

Burger Birgitta  Musiikin laitoksen tohtoriohjelma 

Luck Geoff  Musiikin laitoksen tohtoriohjelma 

Tohtorikoulujen ja ‐ohjelmien johto  

Hanka Heikki  Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tohtoriohjelma 

Pitkänen‐Huhta Anne  Kielten laitoksen tohtoriohjelma 

Ojala Jari  Historian ja etnologian laitoksen tohtoriohjelma 

Siitonen Marko  Viestintätieteiden laitoksen tohtoriohjelma 

Stark Laura  HTK:n tohtorikoulu 

Alaruona Esa  Musiikin laitoksen tohtoriohjelma 

Informaatioteknologian tiedekunnan tohtorikoulu, Informaatioteknologian tohto‐

riohjelma 21.4.2016, T431  

Puheenjohtajat: Päivi Häkkinen, Marjo Kuronen 

Sihteeri: Pirjo Halonen 

Tohtoriopiskelijat  

Luhti Toni  Tietojärjestelmätiede 

Nuojua Viivi  Tietotekniikka 
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Selkälä Jouko  Tietojenkäsittelytiede 

Silvennoinen Johanna  Kognitiotiede 

Englanninkieliset tohtoriopiskelijat  

Barker Cory  Tietotekniikka 

Tambe Ebot Alain  Tietojärjestelmätiede 

Zhang Di  Tietotekniikka 

Ohjaajat (O) sekä tohtorikoulujen ja ‐ohjelmien johto (J) 

Hämäläinen Timo  Tietotekniikan laitos (O) 

Luoma Eetu  Tietojenkäsittelytieteiden laitos (O) 

Neittaanmäki Pekka  ITK:n tohtorikoulu (J) 

Englanninkieliset ohjaajat  

Khriyenko Oleksiy  Tietotekniikan laitos 

Rousi Rebekah  Tietojenkäsittelytieteiden laitos 

Sindhya Karthik  Tietotekniikan laitos 

Wang Shuaiqiang  Tietojenkäsittelytieteiden laitos 

Kauppakorkeakoulun tohtorikoulu 20.4.2016, T432 

Puheenjohtajat: Taina Rantanen, Timo Tiihonen 

Sihteeri: Pirjo Halonen, Tuula Oksanen 

Tohtoriopiskelijat  

Järvinen Joel  Liiketaloustieteen tohtoriohjelma 

Kinnula Petra  Liiketaloustieteen tohtoriohjelma 

Ojala Anu  Liiketaloustieteen tohtoriohjelma 

Sieppi Antti  Taloustieteen tohtoriohjelma 

Syren Susanne  Taloustieteen tohtoriohjelma 

Englanninkieliset tohtoriopiskelijat  

Kannampuzha Merie  Liiketaloustieteen tohtoriohjelma 

Owino Rolex  Liiketaloustieteen tohtoriohjelma 

Panjwani Jay Kumar  Liiketaloustieteen tohtoriohjelma 

Wang Qian  Liiketaloustieteen tohtoriohjelma 

Ohjaajat (O) sekä tohtorikoulujen ja ‐ohjelmien johto (J) 

Aaltio Iiris   Liiketaloustieteen tohtoriohjelma (O) 

Haapanen Mika  Taloustieteen ja liiketaloustieteen tohtoriohjelmat (O) 

Hyytinen Ari  Taloustieteen tohtoriohjelma (J) 

Junttila Juha‐Pekka  Taloustieteen tohtoriohjelma (O) 

Leppäaho Tanja  Liiketaloustieteen tohtoriohjelma (O) 

Virtanen Aila  Liiketaloustieteen tohtoriohjelma (J) 

Kasvatustieteiden tiedekunnan tohtorikoulu, Kasvatustieteiden tiedekunnan toh‐

toriohjelma 27.4.2016, RUU B101  

Puheenjohtajat: Jan Lundell, Jaakko Seikkula 

Sihteeri: Pirjo Halonen 
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Tohtoriopiskelijat 

Forsman Panu  Kasvatustiede 

Peltoperä Kaisu  Varhaiskasvatustiede 

Pikkarainen Aila  Aikuiskasvatus 

Pulkkinen Jonna  Erityispedagogiikka 

Rauhala Riitta  Kasvatustiede 

Englanninkieliset tohtoriopiskelijat 

Kärkkäinen Katarzyna  Kasvatustiede 

Nketsia William  Luokanopettajakoulutus 

Tian Meng  Aikuiskasvatus 

Yada Takumi  Kasvatustiede 

Ohjaajat (O) sekä tohtorikoulujen ja ‐ohjelmien johto (J) 

Alasuutari Maarit  Kasvatustieteiden laitos (O) 

Aro Mikko  Kasvatustieteiden laitos (O) 

Lasonen Johanna  Koulutuksen tutkimuslaitos (O) 

Marttunen Miika  Kasvatustieteiden laitos (O) 

Poikkeus Anna‐Maija  KTK:n tohtorikoulu (J) 

Rautiainen Matti  Opettajankoulutuslaitos (O) 

Liikuntatieteellisen tiedekunnan tohtorikoulu 28.4.2016, T432 

Puheenjohtajat: Anna‐Maija Poikkeus, Timo Tiihonen 

Sihteeri: Tuula Oksanen 

Tohtoriopiskelijat 

Huhtiniemi Mikko  Liikuntakasvatuksen laitoksen tohtoriohjelma 

Jormanainen Sari  Liikuntakasvatuksen laitoksen tohtoriohjelma 

Nissinen Tuuli  Liikuntabiologian laitoksen tohtoriohjelma 

Poranen‐Clark Taina  Terveystieteiden laitoksen tohtoriohjelma 

Englanninkieliset tohtoriopiskelijat 

Ng Kwok  Liikuntakasvatuksen laitoksen tohtoriohjelma 

Peter Annamaria  Liikuntabiologian laitoksen tohtoriohjelma 

Tan Xiao  Terveystieteiden laitoksen tohtoriohjelma 

Ohjaajat 

Heinonen Ari  Terveystieteiden laitoksen tohtoriohjelma 

Häkkinen Arja  Terveystieteiden laitoksen tohtoriohjelma 

Ilmanen Kalervo  Liikuntakasvatuksen laitoksen tohtoriohjelma 

Kokkonen Marja  Liikuntakasvatuksen laitoksen tohtoriohjelma 

Mero Antti  Liikuntabiologian laitoksen tohtoriohjelma 

Poskiparta Marita  Terveystieteiden laitoksen tohtoriohjelma 

Tohtorikoulujen ja ‐ohjelmien johto  

Heikinaro‐Johansson Pilvikki  Liikuntakasvatuksen laitoksen tohtoriohjelma 

Itkonen Hannu  Liikuntakasvatuksen laitoksen tohtoriohjelma 

Juutinen Taija  Liikuntabiologian laitoksen tohtoriohjelma 
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Rantanen Taina  LTK:n tohtorikoulu, Terveystieteiden laitoksen tohtorioh‐

jelma 

Matemaattis‐luonnontieteellisen tiedekunnan tohtorikoulu 19.4.2016, T432  

Puheenjohtajat: Laura Stark, Aila Virtanen 

Sihteeri: Pirjo Halonen, Tuula Oksanen 

Tohtoriopiskelijat  

Annala Riia  Kemian tohtoriohjelma  

Heino Joonas  Matematiikan ja tilastotieteen tohtoriohjelma 

Martikainen Mari  Bio‐ ja ympäristötieteiden tohtoriohjelma 

Pirinen Pekka  Fysiikan tohtoriohjelma 

Stolze Sanna  Fysiikan tohtoriohjelma 

Englanninkieliset tohtoriopiskelijat  

Almosly Wafa  Fysiikan tohtoriohjelma 

Baieva Svitlana  Fysiikan tohtoriohjelma 

Ghalibaf Maryam  Kemian tohtoriohjelma  

Nandi Debanjan  Matematiikan ja tilastotieteen tohtoriohjelma 

Ngumba Elijah Kungu  Bio‐ ja ympäristötieteiden tohtoriohjelma 

Ohjaajat   

Kankainen Anu  Fysiikan tohtoriohjelma 

Karjalainen Anna  Bio‐ ja ympäristötieteiden tohtoriohjelma 

Kortelainen Markus  Fysiikan tohtoriohjelma 

Kotiaho Janne  Bio‐ ja ympäristötieteiden tohtoriohjelma 

Laitinen Anni  Matematiikan ja tilastotieteen tohtoriohjelma 

Rissanen Kari  Kemian tohtoriohjelma  

Englanninkieliset ohjaajat  

Geiss Christel  Matematiikan ja tilastotieteen tohtoriohjelma 

Johansson Andreas  Fysiikan tohtoriohjelma 

van Leeuwen Robert   Fysiikan tohtoriohjelma 

Tohtorikoulujen ja ‐ohjelmien johto  

Kilpeläinen Tero  Matematiikan ja tilastotieteen tohtoriohjelma 

Kukkonen Jussi  MLTK:n tohtorikoulu 

Lundell Jan  Kemian tohtoriohjelma 

Maalampi Jukka  Fysiikan tohtoriohjelma 

Mönkkönen Mikko  Bio‐ ja ympäristötieteiden tohtoriohjelma 

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tohtorikoulu 26.4.2016, T432  

Puheenjohtajat: Jussi Kukkonen, Laura Stark 

Sihteeri: Tuula Oksanen 

Tohtoriopiskelijat 

Kaura Aku  Psykologian laitoksen tohtoriohjelma 

Pennanen Joonas  Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen tohtoriohjelma 
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Ruohonen Elisa  Psykologian laitoksen tohtoriohjelma 

Ruotsalainen Ilona  Psykologian laitoksen tohtoriohjelma 

Vasara Paula  Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen tohtoriohjelma 

Englanninkieliset tohtoriopiskelijat 

Ideho Benedicta  Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen tohtoriohjelma 

Moazami‐Goodarzi Ali  Psykologian laitoksen tohtoriohjelma 

Santhana Copalan Praghajieeth Raajhen  Psykologian laitoksen tohtoriohjelma 

Zakeviciute Rasa  Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen tohtoriohjelma 

Zarra‐Nezhad Maryam  Psykologian laitoksen tohtoriohjelma 

Ohjaajat 

Feldt Taru  Psykologian laitoksen tohtoriohjelma 

Kiuru Noona  Psykologian laitoksen tohtoriohjelma 

Kotiranta Tuija  Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen tohtoriohjelma 

Suutama Timo  Psykologian laitoksen tohtoriohjelma 

Tohtorikoulujen ja ‐ohjelmien johto  

Kuronen Marjo  Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen tohtoriohjelma 

Leppänen Paavo  Psykologian laitoksen tohtoriohjelma 

Seikkula Jaakko  YTK:n tohtorikoulu, Psykoterapian monitieteinen  

  tohtoriohjelma 
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LIITE 4. ARVIOINNIN AINEISTOT 

Arviointiin  liittyvät  aineistot  on  koottu  Jyväskylän  yliopiston  tiedeneuvoston  verkkosivuille 

osoitteeseen https://www.jyu.fi/hallinto/neuvostot/tiedeneuvosto. Aineistoihin sisältyy: 

 Arvioinnin loppuraportti 

 Tulevaisuuskeskustelun tallenne ja materiaalit 

 Arviointiprosessin ja arvioinnin alustavien tulosten esittely 

 Esimerkkejä hyvistä käytänteistä: 1) kauppakorkeakoulun tohtorikoulun Introduction to 

doctoral studies ‐kurssi ja 2) kemian laitoksen tohtoriohjelman käytänne opetuksen si‐

sällyttämisestä tohtorintutkintoon työllä ansaittuina opintopisteinä. 

 Palautekeskustelu 

 Tohtorikoulujen itsearviointiraportit 

 Arviointimenettelyn kuvaus 

 Arvioinnin taustamateriaali 

 Jyväskylän yliopiston tutkijakoulun rakenne ja yleiset toimintaperiaatteet (Hallitus 

23.3.2011) 

 Ohjausasiakirjan liite 1: Tohtoriopiskelijan, ohjaajan ja seurantaryhmän tehtävät (Tutki‐

jakoulun johtoryhmä 27.3.2013) 

 Ohjausasiakirjan liite 2: Väitöskirjavaatimukset Jyväskylän yliopistossa (Tutkijakoulun 

johtoryhmä 4.12.2013) 

 Tohtoriopiskelijoiden seurantaryhmät – Tutkijakoulun johtoryhmän tarkentava ohje 

tohtoriopiskelijoiden seurantaryhmistä (Tutkijakoulun johtoryhmä 13.2.2014) 

 Tohtoriopiskelijoiden etenemisen seuranta seurantaryhmissä – Tutkijakoulun johtoryh‐

män suositus tohtoriopiskelijoiden seurantaryhmien tapaamisissa keskusteltaviksi tee‐

moiksi (Tutkijakoulun johtoryhmä 25.11.2014) 

 Tohtoriopiskelijakyselyn (2016) perusraportit: yliopistotason perusraportti sekä tiede‐
kuntakohtaiset perusraportit 

 Tilastotietoa Jyväskylän yliopiston tohtorikoulutuksesta 
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LIITE 5. ARVIOINTIKEHIKKO 

Arvio  Toimintaperiaatteiden to‐

teutuminen 

Toiminnan läpinäkyvyys  Toimintamallin toteutta‐

miskelpoisuus pitkällä ai‐

kavälillä 

Hyvä  Toimintaperiaatteet toteutu‐

vat säädösten ja ohjeiden 

mukaisesti siten kuin yli‐

opiston hallitus, rehtori ja 

tutkijakoulun johtoryhmä 

ovat määritelleet.  

Toiminta on läpinäkyvää ja 

toimintatavat ovat hyvin 

kaikkien asiaan osallisina 

olevien tiedossa. 

Toimintamallilla on selvästi 

todettavissa oleva myöntei‐

nen vaikutus tohtorikoulun 

toimintaan sekä tohtoriopis‐

kelijoiden saaman koulutuk‐

sen ja ohjauksen laatuun. 

Tyydyt‐

tävä 

Toimintaperiaatteet toteutu‐

vat osittain. Toimintata‐

voissa on jonkin verran tar‐

kistettavaa. 

Toiminnan läpinäkyvyy‐

dessä ja/tai toimintatavoista 

tiedottamisessa on jonkin 

verran parannettavaa. 

Toimintamalli tukee tohtori‐

koulun toimintaa sekä toh‐

toriopiskelijoiden saaman 

koulutuksen ja ohjauksen 

laadun edistämistä joiltakin 

osin. Toimintamallissa on 

jonkin verran kehitettävää.  

Heikko  Toimintaperiaatteiden to‐

teutumisessa on merkittäviä 

puutteita, jotka on korjat‐

tava. 

Toiminnan läpinäkyvyyttä 

on parannettava ja/tai toi‐

mintatavat on saatettava pa‐

remmin asiaan osallisina 

olevien tietoon. 

Toimintamallia on uudistet‐

tava tohtorikoulun toimin‐

nan sekä tohtoriopiskelijoi‐

den saaman koulutuksen ja 

ohjauksen laadun paranta‐

miseksi. 

 

 


