
JY:n 

TOHTORIKOULUTUKSEN 

ARVIOINNIN  LOPPURAPORTTI 

 Kehittämistarpeet ja vahvuudet 

Muiden tiedekuntien hyvät käytänteet 



HTK:n arviointi (s. 18–20) 

 Toimintaperiaatteiden toteuttaminen: Hyvä 

 Toiminnan läpinäkyvyys: Tyydyttävä 

 Toimintamallin toteuttamiskelpoisuus pitkällä 

aikavälillä: Tyydyttävä 

 

 Vahvuudet: 

  Tohtorikoulussa on toteutettu oma‐aloitteisesti onnistuneita 

kehittämistoimia, mikä luo hyvän pohjan toiminnan jatkuvalle 

kehittämiselle ja laadunhallinnalle. 

 Tohtorikoulussa on toimivia vertaistuki‐ ja vertaispalauteryhmiä 

sekä erilaisia virkistäytymistä ja vapaamuotoista yhdessäoloa 

mahdollistavia toimintamalleja (esim. laitosten tutkijayhdistykset 

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

 



 Parantamisalueet: (kehittämistoiminnasta 

kirjoitettava tiedekunnan TTS:an) 

 Osa‐aikaisten tohtoriopiskelijoiden integroiminen osaksi 

yliopistoyhteisöä. 

 aEri 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 (s. 20) 

 

 Tohtorikoulussa on kiinnitetty huomiota 

tohtorikoulutusprosessin läpinäkyvyyden 

parantamiseen. 

 Arvioinnin perusteella epäselvyyksiä on vielä mm.: 

 opiskelijavalinnan kriteereissä 

 tutkintovaatimuksissa 

 tiedekunnan tohtorikoulutusrahoituksen myöntämisen 

periaatteissa 

 seurantaryhmien toiminnassa. 

 



HTK:n tunnistamat kehittämistarpeet, s. 14 

 aKansainvälisten tohtoriopiskelijoiden 
hakuprosessi. 

  

 Osa-aikaisten tohtoriopiskelijoiden 
integroituminen yliopistoyhteisöön. 

 

 Tiedottaminen tohtorikoulun periaatteista 
ja päätöksistä ohjaajille ja 
tohtorikoulutettaville. 

 



 Kansainvälisten ja osa-aikaisten tohtorikoulutettavien 
erityistarpeiden parempi huomioiminen (esim. 
tiedonkulku, ohjaustarpeet, seurantaryhmätapaamisia, 
opintosuunnitelma ym.). 

 

 Ohjauksen ja erityisesti ohjaussuhteen sisällä olevan 
kommunikoinnin vaihteleva laatu: 

 

 Ohjaajakoulutusta olisi tarvetta kehittää erityisesti niille 
ohjaajille, jotka eivät osallistu tai osallistuvat harvoin 
tohtorikoulun järjestämiin tapaamisiin ja info-
tilaisuuksiin. 

 



YTK:n arviointi (s. 38–41) 

 

 Toimintaperiaatteiden toteuttaminen: 

Tyydyttävä 

 Toiminnan läpinäkyvyys: Tyydyttävä 

 Toimintamallin toteuttamiskelpoisuus pitkällä 

aikavälillä: Ei arvioita 

 

 Vahvuudet: 

 Tohtorikoulutukseen liittyvät verkkosivut 

 IHMEen kurssit 



YTK:n tunnistamat kehittämistarpeet, s. 15 

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

 

 Tohtoriopiskelijoiden työllistymistoiveiden 
huomioiminen jo tohtoriopintojen 
suunnitteluvaiheessa. 

 

 Jokaisen tohtoriopiskelijan (ml. kansainvälisten 
tohtoriopiskelijoiden) yksilöllisten tarpeiden 
huomioiminen asetettujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Esimerkiksi toimivien käytäntöjen 
luominen osa‐aikaisiin tohtoriopiskelijoihin liittyen 
(esim. kytköstyöhuone ja muut fasiliteetit). 
 



Kaikkien tiedekuntien hyvät käytänteet, s. 17 

 

 a Systemaattinen plagiaatintunnistusohjelman käyttö 
väitöskirjan esitarkastusvaiheessa. 

 a Selkeä kuvaus väitöskirjan arviointiperusteista. 

 a Tohtorikoulujen verkkosivuille kootut 
jatko‐opinto‐oppaat, jotka sisältävät tohtorikoulun omat 
ohjeet ja toimintatavat ja täydentävät yliopiston 
tutkijakoulun ohjeistusta. 

 a Johdantokurssit ja orientaatiotapaamiset, jotka 
tutustuttavat tohtorikoulun käytänteisiin ja tarjoavat 
opastusta tieteelliseen toimintaan, ja joilla pyritään 
tukemaan myös tohtoriopiskelijoiden keskinäistä 
verkostoitumista. 



 a Ohjaajien ja tohtoriopiskelijoiden säännölliset 
tapaamiset (yhdessä ja erikseen), joissa tarjotaan tietoa 
tohtorikoulutuksesta ja mahdollisuuksia keskusteluun ja 
vertaistukeen. Näitä ovat ohjaajien säännölliset 
tapaamiset ja infotilaisuudet sekä tohtoriopiskelijoiden 
itse organisoimat vertaistapaamiset. 

 

 a Selkeä vastuunjako ja resursointi tohtorikoulutuksen 
laadunvarmistuksessa. Esimerkkejä näistä ovat Wolmar 
Schildt‐instituutti ja kasvatustieteiden tiedekunnan 
tutkimuksen ja tutkijakoulutuksen kehittämisryhmä 
(Kehry). 

 



Meillä vielä kehitettävää 

 Jatko‐opintosuunnitelmalomakkeen täyttäminen, selkeä ohjeistus 
tutkimussuunnitelmalle ja tutkimussuunnitelmien tarkka ja 
objektiivinen läpikäynti jo hakuvaiheessa. 

 

 Seurantaryhmätapaamisten hyvä ohjeistus ja raportointilomake. 

 

 Kansainvälisten palveluiden tarjoaman tuutorointipalvelun 
hyödyntäminen. Palvelu on saatavilla kansainvälisten 
perustutkinto‐opiskelijoiden lisäksi myös kansainvälisille 
tohtoriopiskelijoille, jotka saapuvat Jyväskylään lukukauden alussa. 

 

 Kansallinen ja kansainvälinen verkostoituminen tohtorikoulutuksen ja 
ohjauksen järjestämisen tukena kuten kansallinen yhteistyö 
jatkokoulutuskurssien järjestämisessä ja tohtorikoulutus laajoissa 
kansainvälisissä tutkimusryhmissä ja ‐yhteisöissä. 

 



Loppuraportista poimittu lista  

kehittämistoimia vaativista asioista  

 

1) Sivulla 8, 2.3.:  Opintojen alkuvaiheeseen huomion kiinnittäminen 
"Tohtorikoulu ja ‐ohjelmat arvioivat tohtoriopintojen 
alkuvaiheen johdanto‐opintojaksojen, perehdytyksen tai 
muun opintojen suunnittelua ja sujuvaa alkua tukevan 
toiminnan (esim. vertaistuki ja tuutorointi) lisäämistarpeen 
sekä toteuttavat tarvittavat toimenpiteet.  Arvioinnissa 
otetaan huomioon: [...] kansainväliset tohtoriopiskelijat, 
joiden tulee saada opintojensa alussa vähintään sama 
informaatio kuin kotimaisten opiskelijoiden.”  

  

Tohtoriopiskelijakyselyn mukaan (huhtikuu 2017): 19% koko 
yliopiston jatko-opiskelijoista olivat sitä mieltä, että ”minut 
on tutustutettu tutkimuksen tietoaineistojen hallinnan 
periaatteisiin”. 38% vastasivat ”kyllä”. 

 

 

 



2) Sivulla 10, 3.5.: Seurantaryhmät Tohtorikoulut ja 
‐ohjelmat kehittävät omia käytänteitään siten, että  

 ohjausasiakirjan laatiminen on keskeinen osa 
jatko-opintojen suunnitteluprosessia.  

 Seurantaryhmien toiminta muodostaa keskeisen 
osan tohtoriopiskelijan etenemisen seurannan 
kokonaisuutta. 

 

 [Tiedekunta kehittää seurantaryhmien tapaamisen 
raportointilomake] 

 



4) Sivulla 11, 4.2.:  Urasuunnittelu ”Tohtorikoulut ja –

ohjelmat varmistavat, että ohjaajat ja seurantaryhmä 

keskustelevat opiskelijan kanssa tutkinnon jälkeisistä 

uramahdollisuuksista tutkijakoulun toimintaperiaatteiden 

mukaisesti.  Kansainvälisten opiskelijoiden kanssa 

keskustellaan myös suomen kielen oppimisen 

tärkeydestä, jos opiskelijan tavoitteena on työllistyminen 

Suomessa.”   

 

Tohtoriopiskelijakyselyn mukaan (huhtikuu 2017): 33% 

koko yliopiston jatko-opiskelijoista olivat sitä mieltä, että 

”urasuunnitteluni ei ole tuettu”. 20% vastasivat ”kyllä”. 

 

 

 

 

 



 5) Sivulla 11, 5.2.:  Rahoituspäätösten läpinäkyvyys 

”Tohtorikoulut varmistavat, että tiedekunnan 

tohtorikoulutusrahoitusta koskevat periaatteet ja kriteerit 

on kuvattu selkeästi, ja kuvaukset ovat helposti 

opiskelijoiden ja ohjaajien saatavilla.” 

 

 Tutkimussuunnitelmien arviointikriteerit nyt nähtävillä 

sähköisessä hakemuksessa, myös lähetetty palautteena 

ohjaajille, ei tule muutoksia kriteereissä tänä vuonna 

 



6) Sivulla 13, 6.3.:  Jatko-opiskelijoiden integroiminen 
tutkimusryhmiin ja -yhteisöihin ”Tohtorikoulut ja ‐ohjelmat 
edistävät tohtoriopiskelijoiden integroitumista 
tutkimusyhteisöihin opiskelijavalinnan ja 
tohtorikoulutuksen kehittämisen ratkaisuiden kautta (esim. 
tohtoriohjelmien ja opiskelijoiden verkostoitumisen 
edistäminen, koulutuksen ja ohjauksen 
vuorovaikutteisuuden lisääminen, tutkimusryhmä-
kulttuurin vahvistaminen).” 

 

Tohtoriopiskelijakyselyn mukaan (huhtikuu 2017): 22% 
koko yliopiston jatko-opiskelijoista olivat sitä mieltä, että 
”integroitumistani ei yliopistoyhteisöön on edistetty”. Vain 
39% vastasivat ”kyllä”. 

 



7) Sivulla 13, 6.4.: Osa-aikaiset jatko-opiskelijat 

”Tohtorikoulut ja ‐ohjelmat varmistavat, että myös 

osa‐aikaisten aktiivisten tohtoriopiskelijoiden 

koulutusprosessiin sisältyy yliopiston 

tutkintosäännön edellyttämä tarpeellinen määrä 

asiantuntevaa ohjausta ja opinto‐ yms. neuvon‐ 

taa.” 

 

 


