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Selvitys yhteisistSelvitys yhteisistää
tohtoriopinnoistatohtoriopinnoista
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Leena LeiniLeena Leiniöö

Yhteisten tohtoriopintojen Yhteisten tohtoriopintojen 
mmääääritelmritelmää

TTäässssää selvityksessselvityksessää yhteisillyhteisillää
tohtoriopinnoillatohtoriopinnoilla tarkoitetaan jatkotarkoitetaan jatko--
opiskelijoille yhteisiksi ja yleisiksi opiskelijoille yhteisiksi ja yleisiksi 
suunnattuja opintojaksoja ja kursseja.suunnattuja opintojaksoja ja kursseja.

Selvityksen toteutusSelvityksen toteutus

Yliopistotason yhteiset tohtoriopinnotYliopistotason yhteiset tohtoriopinnot
�� Puhelinhaastattelut (HY, JY, OY, TaY, TTY, TY)Puhelinhaastattelut (HY, JY, OY, TaY, TTY, TY)

Tiedekuntatason yhteiset tohtoriopinnotTiedekuntatason yhteiset tohtoriopinnot
�� Verkkokysely (HY, JY, OY, TY)Verkkokysely (HY, JY, OY, TY)
�� Kyselyyn vastasi 25 / 30 eli 83 % tiedekunnistaKyselyyn vastasi 25 / 30 eli 83 % tiedekunnista

Tutkijakoulutason yhteiset tohtoriopinnot Tutkijakoulutason yhteiset tohtoriopinnot 
�� Verkkokysely (HY, JY, OY, TaY, TTY, TY)Verkkokysely (HY, JY, OY, TaY, TTY, TY)
�� Kyselyyn vastasi 53 / 101 eli 52 % Kyselyyn vastasi 53 / 101 eli 52 % 

tutkijakouluistatutkijakouluista

1. Omat yhteiset tohtoriopinnot1. Omat yhteiset tohtoriopinnot

�� Onko yliopistolla / tiedekunnalla / tutkijakoululla Onko yliopistolla / tiedekunnalla / tutkijakoululla 
yhteisiyhteisiää tohtoriopintojatohtoriopintoja

�� Millaisia ne ovat ja miten koulutustarjontaan on Millaisia ne ovat ja miten koulutustarjontaan on 
ppäääädyttydytty

�� Kuka koordinoi koulutustarjontaaKuka koordinoi koulutustarjontaa
�� Millaisiin koulutustarpeisiin ja Millaisiin koulutustarpeisiin ja --tavoitteisiin tavoitteisiin 

yhteiset tohtoriopinnot vastaavat ja miten nyhteiset tohtoriopinnot vastaavat ja miten nääititää
tavoitteita on saavutettutavoitteita on saavutettu
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2. Yhteisten tohtoriopintojen 2. Yhteisten tohtoriopintojen 
laajempi jakaminenlaajempi jakaminen

�� Tarjoaako yliopisto / tiedekunta / Tarjoaako yliopisto / tiedekunta / 
tutkijakoulu omia opintojaan mytutkijakoulu omia opintojaan myöös muille s muille 
kiinnostuneille tahoillekiinnostuneille tahoille

�� MitkMitkää tahot ovat hytahot ovat hyöödyntdyntääneet tneet täällaista llaista 
koulutustarjontaakoulutustarjontaa

�� MitMitää opintoja nopintoja näämmää ovat olleetovat olleet
�� Millaisia kokemuksia tMillaisia kokemuksia täällaisesta llaisesta 

yhteistyyhteistyööststää onon

3. Muiden tahojen tuottaman 3. Muiden tahojen tuottaman 
tohtoriopintotarjonnan tohtoriopintotarjonnan 

hyhyöödyntdyntääminenminen
�� HyHyöödyntdyntääääkköö yliopisto / tiedekunta / tutkijakoulu yliopisto / tiedekunta / tutkijakoulu 

merkittmerkittäävväässssää mmäääärin muiden tahojen rin muiden tahojen 
jjäärjestrjestäämimiää yhteisiyhteisiää tohtoriopintojatohtoriopintoja

�� MitMitää ja minkja minkää tahon jtahon jäärjestrjestäämmääää koulutusta koulutusta 
jatkojatko--opiskelijat hyopiskelijat hyöödyntdyntäävväätt

�� Millaisiin koulutustarpeisiin ja Millaisiin koulutustarpeisiin ja --tavoitteisiin ntavoitteisiin näämmää
tohtoriopinnot vastaavat tohtoriopinnot vastaavat 

�� Millaisia kokemuksia tMillaisia kokemuksia täällaisesta yhteistyllaisesta yhteistyööststää onon

4. 4. Toiveet ja suunnitelmat yhteisten Toiveet ja suunnitelmat yhteisten 
tohtoriopintojen jtohtoriopintojen jäärjestrjestäämiseksi / miseksi / 

kehittkehittäämiseksimiseksi
�� Saattaisiko yliopistossa / tiedekunnassa / Saattaisiko yliopistossa / tiedekunnassa / 

tutkijakoulussa olla (vieltutkijakoulussa olla (vielää) yhteisiksi ) yhteisiksi 
tohtoriopinnoiksi soveltuvaa jatkokoulutustatohtoriopinnoiksi soveltuvaa jatkokoulutusta

�� Onko tulevaisuudessa halukkuutta ja tarvetta Onko tulevaisuudessa halukkuutta ja tarvetta 
jjäärjestrjestääää / hy/ hyöödyntdyntääää yhteisiyhteisiää tohtoriopintojatohtoriopintoja

�� Millaisin ehdoin yhteisiMillaisin ehdoin yhteisiää tohtoriopintoja voitaisiin tohtoriopintoja voitaisiin 
tulevaisuudessa jtulevaisuudessa jäärjestrjestääää / hy/ hyöödyntdyntääää

�� Millaisia ovat toiveet ja suunnitelmat yhteisten Millaisia ovat toiveet ja suunnitelmat yhteisten 
tohtoriopintojen jtohtoriopintojen jäärjestrjestäämiseksi / kehittmiseksi / kehittäämiseksimiseksi

Yliopistotason yhteiset Yliopistotason yhteiset 
tohtoriopinnottohtoriopinnot

JY ja TaY organisoivat yliopistotasolla JY ja TaY organisoivat yliopistotasolla 
yhteisiyhteisiää tohtoriopintojatohtoriopintoja
HY ja OY eivHY ja OY eiväät ole toteuttaneet yliopiston t ole toteuttaneet yliopiston 
yhteisiyhteisiää tohtoriopintoja, yhteistytohtoriopintoja, yhteistyööttää kyllkyllää
tiedekuntien ja tutkijakoulujen vtiedekuntien ja tutkijakoulujen väälilllillää
TTY ja TY eivTTY ja TY eiväät ole organisoineet t ole organisoineet 
yliopistotasoisia yhteisiyliopistotasoisia yhteisiää tohtoriopintoja, tohtoriopintoja, 
mutta yhteiset opinnot ovat kehitteillmutta yhteiset opinnot ovat kehitteillää
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Tiedekuntatason yhteiset tohtoriopinnotTiedekuntatason yhteiset tohtoriopinnot

Tiedekuntakyselyyn Tiedekuntakyselyyn 
vastanneiden osuus vastanneiden osuus 
yliopistoittainyliopistoittain

�� HY 8 / 11HY 8 / 11
�� JY 7 / 7JY 7 / 7
�� OY 5 / 6OY 5 / 6
�� TY 5 /6TY 5 /6
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Tiedekuntakyselyyn vastanneet Tiedekuntakyselyyn vastanneet 
tehttehtäävväänimikkeittnimikkeittääinin

33KorkeakoulusihteeriKorkeakoulusihteeri
1 / teht1 / tehtäävväänimikenimikeTiedesihteeri, Tutkijakoulukoordinaattori, Tiedesihteeri, Tutkijakoulukoordinaattori, 

Tohtorikoordinaattori, Tohtorikoordinaattori, 
Jatkokoulutussuunnittelija, Jatkokoulutussuunnittelija, 

Jatkotutkintojen apulaissihteeri, Jatkotutkintojen apulaissihteeri, 
HallintopHallintopäääällikkllikköö, Professori, , Professori, 

OpintopOpintopäääällikkllikköö, Laitoksen suunnittelija, , Laitoksen suunnittelija, 
Tutkimuskoordinaattori, Tutkimuskoordinaattori, 

Erikoissuunnittelija, Yliassistentti, Erikoissuunnittelija, Yliassistentti, 
KoulutuspKoulutuspäääällikkllikköö

44Tiedekunnan suunnittelijaTiedekunnan suunnittelija
55OpintoasiainpOpintoasiainpäääällikkllikköö

VASTAAJIAVASTAAJIATEHTTEHTÄÄVVÄÄNIMIKENIMIKE

Tiedekuntatason yhteiset Tiedekuntatason yhteiset 
tohtoriopinnottohtoriopinnot

72 % tiedekunnista on j72 % tiedekunnista on jäärjestrjestäänyt yhteisinyt yhteisiää
tohtoriopintojatohtoriopintoja
44 % tiedekunnista tarjosi yhteisi44 % tiedekunnista tarjosi yhteisiää
tohtoriopintojaan muille kiinnostuneille tahoilletohtoriopintojaan muille kiinnostuneille tahoille
MerkittMerkittäävväässssää mmäääärin muiden tahojen tarjoamia rin muiden tahojen tarjoamia 
tohtoriopintoja hytohtoriopintoja hyöödynsi 68 % tiedekunnistadynsi 68 % tiedekunnista

Tutkijakoulutason yhteiset tohtoriopinnotTutkijakoulutason yhteiset tohtoriopinnot

Tutkijakoulukyselyyn Tutkijakoulukyselyyn 
vastanneiden osuus vastanneiden osuus 
yliopistoittainyliopistoittain

�� HY 20 / 45HY 20 / 45
�� JY 6 / 7JY 6 / 7
�� OY 7 / 10OY 7 / 10
�� TaY 7 / 12TaY 7 / 12
�� TTY 3 / 7TTY 3 / 7
�� TY 10 / 21TY 10 / 21 0
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Tutkijakoulukyselyyn vastanneet Tutkijakoulukyselyyn vastanneet 
tehttehtäävväänimikkeittnimikkeittääinin

1 / 1 / 
tehttehtäävväänimikenimike

Tutkijakoulun varajohtaja, Tutkijakoulun varajohtaja, 
Projektikoordinaattori, Suunnittelija, Projektikoordinaattori, Suunnittelija, 

Korkeakoulusihteeri, Korkeakoulusihteeri, 
Tutkijakoulusihteeri, Hankkeen Tutkijakoulusihteeri, Hankkeen 

johtajajohtaja

22JohtoryhmJohtoryhmään puheenjohtajan puheenjohtaja

2222Tutkijakoulun johtajaTutkijakoulun johtaja

2424Tutkijakoulun koordinaattoriTutkijakoulun koordinaattori

VASTAAJIAVASTAAJIATEHTTEHTÄÄVVÄÄNIMIKENIMIKE

Tutkijakoulutason yhteiset Tutkijakoulutason yhteiset 
tohtoriopinnottohtoriopinnot

90 % tutkijakouluista ilmoitti toteuttavansa 90 % tutkijakouluista ilmoitti toteuttavansa 
yhteisiyhteisiää tohtoriopintojatohtoriopintoja
82 % tutkijakouluista ilmoitti tarjoavansa 82 % tutkijakouluista ilmoitti tarjoavansa 
yhteisiyhteisiää tohtoriopintojaan muille tohtoriopintojaan muille 
kiinnostuneille tahoillekiinnostuneille tahoille
MerkittMerkittäävväässssää mmäääärin muiden tahojen rin muiden tahojen 
tarjoamia tohtoriopintoja hytarjoamia tohtoriopintoja hyöödynsi 86 % dynsi 86 % 
tutkijakouluistatutkijakouluista

YleisiYleisiää johtopjohtopäääättööksiksiää

Yleisesti selvityksen tuloksista voidaan pYleisesti selvityksen tuloksista voidaan päääätelltellää, , 
ettettää yliopistoissa, tiedekunnissa ja yliopistoissa, tiedekunnissa ja 
tutkijakouluissa on kiinnostusta ja tarvetta tutkijakouluissa on kiinnostusta ja tarvetta 
toteuttaa ja hytoteuttaa ja hyöödyntdyntääää yhteisiyhteisiää tohtoriopintoja. tohtoriopintoja. 
YhteistyYhteistyöön muodoissa ja kn muodoissa ja kääytytäännnnööississää nnäähdhdääään n 
kuitenkin vielkuitenkin vielää kehittkehittäämisen varaa.misen varaa.
MerkittMerkittäävvääää olisi lolisi lööytytääää oikeat yhteistyoikeat yhteistyöötahot, tahot, 
jotta sjotta säääästetstetääään resursseja ja voidaan taata n resursseja ja voidaan taata 
kaikille jatkokaikille jatko--opiskelijoille mahdollisimman opiskelijoille mahdollisimman 
korkeatasoinen koulutustarjonta .korkeatasoinen koulutustarjonta .

Kiitos!Kiitos!


