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TOHTORIKOULUTUKSEN 
TOIMINTA JA RAKENTEET

Tohtorikoulutuksen toiminnan ja rakenteen kehittäminen rehtorin asettaman 
työryhmän raportin ja jatkokäsittelyssä saadun palautteen perusteella ottaen 

huomioon strategiakauden 2021-2030 tavoitteet.

Yliopistokollegion syysseminaari 2.9.2021
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OKM/SA rahoittamat 
tohtoriohjelmat

HY – 4 tutkijakoulua HY tutkijakoulu

European Higher Education Area

Salzburg 
principles

KV arviointi

OKM siirsi yliopistoille valtakunnalliseen 
järjestelmään aiemmin kohdennetut resurssit. 
Edellytyksenä oli, että yliopistot huolehtivat 
tohtorikoulutusjärjestelmän kehittämisestä 
vastuullisesti.
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- Tohtorikoulutuksen kehittäminen ja laadunvalvonta
- Tohtorikoulutuksen toiminnan suunnittelu: pitkäjänteinen strateginen suunnittelu, 

vuosittainen toiminnan suunnittelu, ml rehtorin tavoiteneuvottelut
- Tohtoriopintojen tarjonta, tieteenalaopintojen järjestäminen yhdessä tiedekuntien 

kanssa, yleisten valmiustaitojen opetus
- kv-yhteydet, kansainvälisten trendien seuraaminen ja tunnistaminen ja uusin tieto 

tohtorikoulutuksesta,  rahoitusmahdollisuudet, strategiset kumppanuudet, (mm. UNA 
EUROPA, UoE), Tohtoriohjelmien kansainväliset verkostot. 

- Yhteiskuntasuhteet, kansalliset foorumit ja verkostot
- Väitöskirjatutkijoiden valinta palkkapaikoille à työsuhde kotiyksikköön
- Mahdollisuudet erityispanostuksiin poikkileikkaaviin teemoihin yliopistonlaajuisesti, 

(esim AI, kestävyys, profi)
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Ei palvelussuhdetta (1626)

H40 Humanistinen tiedekunta (116)

H70 Valtiotieteellinen tiedekunta (117)

H74 Svenska social- och kommunalhögskolan (10)

H60 Kasvatustieteellinen tiedekunta (109)

H20 Oikeustieteellinen tiedekunta (42)

H10 Teologinen tiedekunta (32)

H90 Eläinlääketieteellinen tiedekunta (52)

H978 Luonnontieteellinen keskusmuseo (15)

H80 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta (129)

H57 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta (113)

H97 Helsinki Institute of Life Science (130)

H30 Lääketieteellinen tiedekunta (228)

H50 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (327)

H55 Farmasian tiedekunta (84)

Palvelussuhteisten keskimääräiset tutkinnonsuoritusajat yksiköittäin (väitelleiden lukumäärä sulkeissa)



KANSAINVÄLINEN ARVIOINTI 2017

KEHITTÄMISKOHTEET/SUOSITUKSET
• Strateginen tohtorikoulutuksen johtaminen ja tohtorikoulutuksen rooli yliopiston 

strategiassa
• Tutkijakoulujen, tohtoriohjelmien ja tiedekuntien vastuunjako
• Tutkijakoulurakennetta tulisi yksinkertaistaa
• Tohtorikoulutuksen palvelut tulisi kerätä samaan paikkaan tutkimuksen toimialan 

alle ja tarvittaessa vahvistaa henkilöstöresursseja lisäämällä
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1. Kansainvälinen, 
arvostettu monitieteinen ja 
tieteidenvälinen kumppani

8. Houkutteleva maisterien 
ja tohtorien kouluttaja

22. Taloudellisen 
liikkumavaran 
vahvistaminen

TOHTORIKOULUTUKSEN 
STRATEGISET TAVOITTEET
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STRATEGIA 2021-2030: 

• Temaattisesti ja monitieteisesti/tieteidenvälisesti järjestyneet 
tutkimusverkostot ovat nousseet merkittävään rooliin perinteisten 
tieteenalojen rinnalle

• HY:n tohtorikoulutuksen kansainvälinen näkyvyys ja houkuttelevuus

• Vahvistetaan valmistuvien tohtoreiden tutkijantaitoja kansainvälisen 
työelämän tarpeisiin lisäämällä tutkimusjohtamisen koulutusta 
tohtoriopinnoissa ja ohjaajille 

• Käynnistetään laaja-alaisesti maisteriohjelmissa tutkimuspainotteisia 
opintosuuntia, joiden kautta opiskelijoilla on suora yhteys tohtoriopintoihin

• OKM:n rahoitusmallissa tohtorintutkinto on arvokkain yksittäinen ”tulos”, ja 
meillä on suuri vastuu tohtoriopintojen sujuvoittamisessa ja tutkintojen 
loppuun saattamisessa
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TOHTORIKOULUTUKSEN TOIMINNAN JA 
RAKENTEIDEN KEHITTÄMINEN
LÄHTÖKOHDAT:
• Strategian toteuttaminen
• Tohtorikoulutuksen kansainvälinen arviointi 2017

LAAJAPOHJAINEN 
TYÖRYHMÄ 

6/2020 – 2/2021

18.2.2021
TOHTORIKOULUTUKSEN 

JOHTORYHMÄ

11.3.2021
TINE

7.4.2021 HY:N 
VÄITÖSKIRJATUTKIJAT 

HYVÄT RY

HALLITUKSEN 
KESKUSTELU

16.6.2021

2.9.2021 
YLIOPISTO-
KOLLEGIO

HY LAAJENNETTU 
JOHTORYHMÄ 

7.6.2021

1.3.-1.4.2021 Lausuntokierros 
tutkijakouluissa, tohtorohjelmissa, ja 

tiedekunnissa

20212020 2022

DEKAANI-
KESKUSTELUT 
25.5.-2.6.2021

30.3.2021 Dekaanien oma esitys: ei tutkijakoulua, 
resurssit suoraan tiedekunnille. Ei takaa resurssien 

säilymistä tohtorikoulutuksessa (OKM:n vaatimus), ei 
arvioinnin mukaista. Muita kommentteja otettu mukaan.



TOHTORIKOULUTUKSEN TOIMINNAN JA
RAKENTEEN KEHITTÄMINEN – TARKENNETUT
EHDOTUKSET

1. Tutkijakoulurakennetta ja tohtorikoulutuksen johtamisrakennetta 
yksinkertaistetaan ja selkeytetään à yksi tutkijakoulu 

• Yliopistotasolle vahva tohtorikoulutuksen puolestapuhuja, joka edistää 
tohtorikoulutuksen tavoitteita yliopiston sisällä ja kansainvälisesti

• Tiedekunnat mukaan tohtorikoulutuksen johtamisrakenteeseen
• Väitöskirjatutkijat paremmin mukaan yliopiston päätöksentekoon

2. Vahvistetaan tohtoriohjelmien roolia 
• Tohtoriohjelmien toimintaedellytysten parantaminen, yhteistyön 

vahvistaminen tiedekuntien kanssa
• Väitöskirjatutkijoiden yhdenvertaisuus tutkinnonsuoritusoikeuden 

tiedekunnasta riippumatta
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2014 - 2021 2022 à
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T

Tutkijakoulun johtokunta, 
• tiedekuntien edustus
• väitöskirjatutkijoiden edustusta 

vahvistetaan
Tohtorikoulutuksen johtoryhmä
• Tutkijakoulujen johtajat
• Väitöskirjatutkijoiden edustaja

4 tutkijakoulua yksi tutkijakoulu
(kaksi tieteenalakohtaista jaosta)

4 tutkijakoulun 
johtajaa (OTO) 

yksi johtaja 
(akateeminen operatiivinen 

johtaja)



TUTKIJAKOULURAKENNETTA JA 
TOHTORIKOULUTUKSEN JOHTAMISRAKENNETTA 
YKSINKERTAISTETAAN JA SELKEYTETÄÄN

Tavoitteena nykyistä parempi yhteistoiminta tutkijakoulun ja 
tiedekuntien/erlojen välillä
• Lukuvuoden 2022-2023 alusta yksi tutkijakoulu 
• Tiedekunnat vahvasti edustettuina johtokunnassa 
• Kaksi väitöskirjatutkijoiden edustajaa johtokunnassa
• Tiedekunnilla säilyy vastuu tohtoriohjelmista – erityisesti dekaanien 

palautteen perusteella
àTiedekunta päättää väitöskirjatutkijoiden valintakriteereistä, hyväksyy tutkintorakenteet ja 

opetussuunnitelmat. Näiden valmistelu tohtoriohjelmissa
àTutkijakoulun johtaja nimittää tohtoriohjelmien johtajat ja niiden johtoryhmät kuultuaan 

ohjelmassa mukana olevia tiedekuntia ja muita toimijoita

17/11/2021TOTORA-työryhmä/ Erkki Raulo 13



VAHVISTETAAN TOHTORIOHJELMIEN ROOLIA JA 
VÄITÖSKIRJATUTKIJOIDEN YHDENVERTAISUUTTA

• Yhden tohtoriohjelman kaikkia väitöskirjatutkijoita koskevat samat 
tutkintovaatimukset, väitöskirjan kriteerit ja esitarkastus. 

• Riittävän väljät kriteerit jättävät liikkumavaraa tieteenalakohtaisille 
käytänteille

• Esitarkastuksen valmistelussa huomioidaan seurantaryhmät ja vastuuhenkilöt 
• Erillisten esitarkastusta valmistelevien toimielimien tarpeellisuutta 

tarkistetaan tiedekunnissa
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ERI TOIMIJOIDEN KAAVAILLUT ROOLIT 
UUDESSA TUTKIJAKOULURAKENTEESSA

Tiedekunta
• Myöntää tutkinnonsuoritusoikeuden ja tohtorintutkinnon
• Toimii tohtoriohjelman vastuuyksikkönä
• Toimii väitöskirjatutkijoiden palvelussuhteen ja tohtoriopintojen yksikkönä
• Tiedekunnan osallistuminen ja vastuu tohtorikoulutuksessa laajenee myös tutkijakoulun johtokunnan kautta

Tohtoriohjelma
• Väitöskirjatutkijoiden yhdenvertaisuus paranee, kun tohtorikoulutuksen toimintaa kehitetään nykyisten neljän 

tutkijakoulun sijaan vain yhdessä tutkijakoulussa. 
• Tieteenalakohtaiset tarpeet huomioidaan jaoksissa tohtoriohjelmien ja tiedekuntien yhteistyönä

Tutkijakoulu 
• Nimittää tohtoriohjelmien johtajat/johtoryhmät kuultuaan mukana olevia tiedekuntia ja muita toimijoita
• Kehittää tohtorikoulutusta ja huolehtii yhteistyöstä asioissa, jotka koskevat kaikkia tohtoriohjelmia, sekä

vastaa laadunvarmistuksesta
• Tohtoriohjelmien ja TDK yhteistyöeliminä humanistis-yhteiskuntatieteellinen sekä elämän- ja luonnontieteiden 

jaos.
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Tehtävä/Vastuu Nykyinen
rakenne

Ehdotettu
rakenne

Opiskelijoiden ottamiseen
ja tohtorintutkintoon
liittyvät päätökset

Tiedekunta vastaa mm. tutkintojen ja tutkimusympäristön laadusta, myöntää 
tutkinnon suoritusoikeuden, ja myöntää tohtorin tutkinnon.

Päättää väitöskirjatutkijoiden valintakriteereistä, hyväksyy tutkintorakenteet ja
opetussuunnitelmat tohtoriohjelmien johtoryhmien valmistelemien esitysten
perusteella

Tiedekunta, kuten nykyisin

Tohtorikoulutuksen
substanssi

Tohtoriohjelma vastaa koulutuksen laadusta ja sisällöstä, hakijoiden arvioinnista, 
tohtoriohjelman opetusohjelmasta ja opetuksen valmistelusta, sekä
väitöskirjatutkijoiden ohjauksen organisoinnista Tohtoriohjelma, kuten nykyisin

Kehittämiset ja käytänteet Tohtorikoulutuksen kehittämiseen liittyvän akateemisen keskustelun foorumi
Kehittää tohtorikoulutuksen käytänteitä ja verkottaa tohtoriohjelmia tieteenalallaan Tutkijakoulujen

johtoryhmät Tohtorikoulutusjaos

Yhteinen strategia ja
rakenne

Nimittää tohtoriohjelmien johtajat ja johtoryhmät kuultuaan ohjelmissa mukana olevia
tiedekuntia, yksiköitä ja muita keskeisiä toimijoita Vastuutiedekunta Tutkijakoulun johtaja

Laadunvarmistus ja tohtoriohjelmien vuosiseuranta Tiedekunta
(vuosiseuranta)

Tutkijakoulu
(vuosiseuranta)

Tohtorikoulutuksen strateginen kehittäminen TK-JORY Tutkijakoulun
johtokunta

Rahoituksen jakaminen tohtoriohjelmille TK-JORY Tutkijakoulun
johtokunta

Operatiivinen Tohtorikoulutuksen yliopistotasoinen KV-toiminta (mm. LERU, EUA), 
Tohtorikoulutuksen strateginen kehittäminen, Toiminnan ja talouden suunnittelu,
Yleisten valmiustaitojen koulutuskokonaisuuksien kehittäminen

Vararehtori, 
Tutkijakoulujen johtajat, 
Tohtorikoulutuksen
palvelut

Tutkijakoulun johtaja



TUTKIJAKOULU

KAMPUKSET

ELÄMÄN- JA 
LUONNONTIETEET

HUMANISTISET
JA YHTEISKUNTATIETEET

TEOL OIK ELHUM LÄÄKVALT KASV FARM MM BY ML

TO H TO R I O H J E L M AT TO H TO R I O H J E L M AT

TIETEEN VOIMALLA – MAAILMAN PARHAAKSI



60˚ 10 1.2 N, 24˚ 57 18 E
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Toimielin Kokoonpano Tehtävät

TUTKIJAKOULU

TUTKIJAKOULUN JOHTOKUNTA 

• Vararehtori, tutkijankoulutus (pj)
• 4 varadekaania/erla joht (1/kampus)
• 2 jaosten puheenjohtajat
• 2 väitöskirjatutkijoiden edustajat

• Tohtorikoulutuksen strateginen kehittäminen
• Rahoituksen jakaminen tohtoriohjelmille
• Tutkijakoulun johtaja ja tohtorikoulutuksen palvelupäällikkö

toimivat johtokunnassa esittelijöinä

Tutkijakoulun johtaja
• Tutkijakoulun johtaja 

tohtorikoulutuksen palvelupäällikön 
ja asiantuntijoiden tukemana

• Johtaja vastaa tohtorikoulutuksen kokonaisuudesta ja 
operatiivisesta johtamisesta 

• Nimittää tohtoriohjelmat ja niiden johtoryhmät
• Talous- ja toimintasuunnitelman valmistelu johtokunnalle
• Laadunvarmistus ja tohtoriohjelmien vuosiseuranta
• Kansainvälinen toiminta

ELÄMÄN- JA 
LUONNONTIETEIDEN 

JAOS

HUMANISTISTEN JA 
YHTEISKUNTA-TIETEIDEN 

JAOS

• Tohtorikoulutuksesta vastaavat
varadekaanit

• Tohtoriohjelmien johtajat
• 2 väitöskirjatutkijoiden edustajat

• Jaos toimii tohtorikoulutuksen kehittämiseen liittyvän 
akateemisen keskustelun foorumina. 

• Kehittää tohtorikoulutuksen käytänteitä ja verkottaa tohtoriohjelmia 
omalla tieteenalallaan

• Yhtenäistää tohtoriohjelmien valintakriteerejä, tutkintovaatimuksia ja 
väitöskirjan esitarkastusprosesseja

• Kehittää ohjauksen käytänteitä ja laatua

TOHTORI-
OHJELMAT

TOHTORI-
OHJELMAT

• Jokainen tohtoriohjelma kuuluu 
yhteen jaokseen

• Vastaa koulutuksen laadusta ja väitöskirjatutkijoiden ohjauksen 
organisoimisesta

TIEDEKUNNAT TIEDEKUNNAT
• Kukin tiedekunta on edustettuna 

yhdessä jaoksessa
• Kampusedustus tutkijakoulun 

johtokunnassa

• Vastaa opiskelijoiden ottamisesta, tutkinnoista ja 
tutkimusympäristön laadusta

• Tohtoriohjelmien vastuuyksikkö
TOTORA-työryhmä/ Erkki Raulo 19

ERI TOIMIJOIDEN KAAVAILLUT ROOLIT 
UUDESSA TUTKIJAKOULURAKENTEESSA
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Rehtori ase* 10.6.2020 Tohtorikoulutuksen toimintaa ja rakenteita tarkastelevan työryhmän (TOTORA-työryhmä), jonka
tehtävänä on tarkastella yliopiston tämänhetkisen tohtorikoulutusrakenteen vahvuuksia ja heikkouksia sekä laaBa
ehdotus toiminnan kehiDämiseksi oDaen huomioon strategiakauden 2021-2030 tavoiDeet.

Työryhmän kokoonpano:

• puheenjohtaja: vararehtori Paula Eerola

• tutkijakoulun johtaja Ilkka Kilpeläinen, luonnon6eteellinen tutkijakoulu

• varadekaani Mirjam Kalland, kasvatus6eteellinen 6edekunta

• varadekaani Olli Peltoniemi, eläinlääke6eteellinen 6edekunta

• varadekaani Marjukka Myllärniemi, lääke6eteellinen 6edekunta

• tohtoriohjelman johtaja Susanna Fagerholm, Integra6ivisten bio6eteiden tohtoriohjelma

• väitöskirjatutkijoiden edustaja Andreas Kanerva, poliiCsten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten tohtoriohjelma

Työryhmän sihteereinä toimivat palvelupäällikkö Erkki Raulo ja opintoasiainpäällikkö Pia 
Saarinen. Lisäksi työryhmän työskentelyyn osallistuivat pysyvinä asiantun6joina

• kehitysjohtaja Ritva Dammert, tutkimuspalvelut

• asiantun6ja Maija Urponen, yleishallinnon palvelut


