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OHJAUSSUUNNITELMA (UTUGS-malli)  
 
Tohtorikoulutettava ja ohjaaja(t) laativat yhdessä ohjaussuunnitelman. Se täydentää 
tutkimussuunnitelmaa ja jatko-opintojen suorittamisen henkilökohtaista 
opintosuunnitelmaa (Hops).  
 
Ohjaussuunnitelmassa tohtorikoulutettava ja ohjaajat sitoutuvat työskentelemään 
yhteistyössä ja sovitussa aikataulussa tavoitteenaan valmis tohtorin tutkinto. 
 
Ohjaajien työnjako on hyvä kirjata niin, että mainitaan, kuka ohjaajista saa vuosittaisen 
edistymistä koskevan seurantaraportin ja vastaa vuosittain UGIS-järjestelmässä siihen, 
tuleeko tohtorikoulutettavan opiskeluoikeus säilyttää aktiivisena. On hyvä sopia myös siitä, 
kenen ohjaajan kanssa neuvotellaan hopsista ja kuka hyväksyy jatko-
opintokokonaisuuteen tulevat suoritukset.  
 
1. Tohtorikoulutettava ja ohjaajat 
 
Tohtorikoulutettava 
(nimi, opiskelijanumero ja yhteystiedot) 
 
Ohjaaja  
(nimi, asema ja yhteystiedot) 
 
Rooli ja vastuualueet ohjaustyössä: 
 
Ohjaaja  
(nimi, asema ja yhteystiedot) 
 
Rooli ja vastuualueet ohjaustyössä: 
 
Ohjaaja  
(nimi, asema ja yhteystiedot) 
 
Rooli ja vastuualueet ohjaustyössä: 
 
 
2. Ohjaussuunnitelman sisältö 
 
Väitöstutkimuksen aihe: 
 
Aloittamisaika: 
 
Arvioitu valmistumisaika: 
 
Tutkimus on a) päätoimista b) sivutoimista 
 
– Sovittu raportointi- ja tapaamistiheys: 

 
– Tapa, jolla tohtorikoulutettava raportoi tutkimustyön edistymisestä 
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3. Ohjaajan ja ohjattavan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet 
 
Ohjattavan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet 
 

o Tohtorikoulutettava vastaa opintojensa suunnittelusta ja suunnitelmien toteuttamisesta  
o Hän sitoutuu pitkäjänteiseen ja vaativaan työhön, pitämään kiinni sovitusta aikataulusta 

ja tiedottamaan ohjaajalle välittömästi, jos työn eteneminen hidastuu huomattavasti. 
o Hän valmistautuu ohjaustapaamisiin huolellisesti ja sovittuja aikatauluja noudattaen. 
o Tohtorikoulutettava suorittaa vuosittain sovitun määrän tohtorintutkintoon sisältyviä 

opintoja ja raportoi tutkimustyönsä etenemisestä ohjaajilleen säännöllisesti. 
o Tohtorikoulutettava vastaa oman tutkimustyönsä etenemisestä ja siitä, että on 

aloitteellinen tarvitessaan neuvoja ja kohdatessaan ongelmia. 
o Tohtorikoulutettavan tulee ottaa huomioon ohjaajan kokemukseen ja tietoon perustuvia 

ehdotuksia tohtorikoulutukseen liittyen. 
o Tohtorikoulutettava on oikeutettu ohjaustapaamisiin ja saamaan ohjaajalta/ohjaajilta 

opintojaan ja tutkimustaan koskevaa palautetta yhteisesti sovitussa ajassa. 
o Tohtorikoulutettava on viimekädessä vastuussa tutkimustaan koskevista ratkaisuista.  

 
Ohjaajan vastuut ja velvollisuudet 

 
o Ottaessaan tohtorikoulutettavan ohjattavakseen ohjaaja sitoutuu säännölliseen 

yhteydenpitoon ja pitkäjänteiseen ohjaussuhteeseen. Hän sitoutuu myös tiedottamaan 
ohjattavalle merkittävistä muutoksista, jotka vaikuttavat ohjaajana toimimisen 
edellytyksiin. 

o Ohjaaja perehdyttää tohtorikoulutettavan akateemiseen työskentelyyn ja muuhun 
tieteelliseen toimintaan (esim. julkaisut, konferenssit, kv-liikkuvuus, eettiset periaatteet) 
liittyviin käytännön asioihin sekä neuvoo esimerkiksi rahoituksen etsimisessä ja antaa 
tarvittaessa lausuntoja ja suosituksia.  

o Ohjaaja kannustaa tohtorikoulutettavaa tutkimuksen tekemiseen ja saattamaan 
tekstejään sekä ohjaajien että tiedeyhteisön kommentoitaviksi.  Hän antaa niistä 
kriittistä, rakentavaa palautetta säännöllisesti ja kohtuullisessa ajassa. Hän ei 
kuitenkaan tee työtä tohtorikoulutettavan puolesta. 

o Ohjaaja tai muu tiedekunnan määrittämä taho varmistaa väitöskirjan laadun ja arvioi 
väitöskirjan käsikirjoituksen esitarkastuskelpoisuuden tiedekunnan käytänteiden 
mukaisesti. 

o Ohjaaja on tohtorikoulutettavan tukena väitöskirjan viimeistelyssä ja julkiseen 
tarkastukseen valmistautumisessa. 
 
Ohjaajan ja ohjattavan yhteiset vastuut ja velvollisuudet 

 
o Ohjaaja ja ohjattava perehtyvät tiedekunnan tohtorikoulutusta koskeviin määräyksiin ja 

suosituksiin. 
o Ohjaaja ja ohjattava sitoutuvat noudattamaan ohjaussuhteessa hyvää tieteellistä 

käytäntöä. 
o Ohjaaja ja ohjattava huolehtivat siitä, että yhteisjulkaisuiden ja -hankkeiden periaatteista 

sovitaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan 
suositukset huomioiden 
(https://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/TENK_suositus_tekijyys.pdf)  

o Ohjaaja ja ohjattava sitoutuvat sopimaan tutkimusaineistojen ja -tulosten 
käyttöoikeuksista.  

https://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/TENK_suositus_tekijyys.pdf
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o Jos tutkimushankkeessa syntyy mahdollisesti keksintöjä ja/tai patentteja ohjaaja ja 
ohjattavat sopivat niihin liittyvien oikeuksien periaatteista mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa. 

 
4. Muuta sovittua ja huomioitavaa 

 
Ohjaussuunnitelmaa laadittaessa huomioidaan Turun yliopiston rehtorin päätös 
tohtorikoulutettavien ohjauksesta. 
 
Tarvittaessa ohjaussuunnitelmassa tai erillisellä sopimuksella sovitaan seuraavista 
asioista: 
 

 [tulosten ja tuotetun/kerätyn materiaalin käyttöoikeudet ja -tavat tutkimushankkeissa 

 [yhteiskirjoittamisen ja -julkaisemisen periaatteet, tekijöiden nimet ja nimien järjestys 
julkaisuissa] 

 [tutkimusprojekteissa syntyneiden innovaatioiden käyttöoikeudet ja patentit] 

 [muuta? esim. tohtorikoulutettavan osallistuminen opetukseen ja työryhmiin] 
 

 
 
 
Olemme laatineet suunnitelman ___/___ 20__ 
 
 
 
 
______________________________     _______________________________ 
tohtorikoulutettava   ohjaaja 

 
 
 
 
 
 

______________________________     _______________________________ 
ohjaaja          ohjaaja  

 
 
 
 
 

Alkuperäinen: tohtorikoulutettava 
Kopio: ohjaajat, tarvittaessa tiedekunta, tohtorikoulutettava liittää kopion myös 
UGIS-järjestelmään. 
 
 

 
 


