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Tohtorikoulutettavan ohjaus Turun yliopistossa  
  
  Yliopiston strategisena tavoitteena on kouluttaa monisyisten tieteellisten 

ja yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisijoita ja kestävän maailman ra-
kentajia. Tohtorikoulutuksessa tavoitetta edistää laadukas ohjaus, jossa 
korostuvat ohjaajan asiantuntemus ja sitoutuminen tohtorikoulutettavan 
yksilölliseen ohjaukseen. Strategian mukaisesti tohtorikoulutettavien oh-
jauksen tavoite on olla innostavaa ja joustavaa ja sen tulee tukea tohto-
rikoulutettavien tutkimustyötä ja tohtoriopintoja.  

   
  Tohtorikoulutettavien ohjaukseen liittyvissä ongelmatilanteissa noudate-

taan tutkijakoulun menettelytapaohjetta, joka on saatavilla tutkijakoulun 
www-sivuilla ja tämä päätöksen liitteenä. Päätös koskee soveltuvin osin 
myös lisensiaatintutkintoa suorittavia. 

  
  Tämän päätöksen tarkoituksena on: 
 

1. Määrittää tohtorikoulutettavan ohjauksen toimintatavat, jotka takaa-
vat tohtorikoulutettavalle yhdenvertaisen ohjauksen koko yliopis-
tossa. 
  

2. Varmistaa, että ohjaus tukee väitöskirjatutkimuksen ja jatko-opintojen 
etenemistä mahdollisimman hyvin. 
  

3. Kiinnittää laitosten ja tiedekuntien johdon huomiota tohtorikoulutetta-
vien ohjaukseen ja sen resursointiin. 
 

4. Parantaa ohjaajien edellytyksiä toimia sekä väitöstyön että urasuun-
nittelun ohjaajana. 

 
   Päätöksen toteuttamisen tueksi Turun yliopisto järjestää koulutusta ja 

tarjoaa tukimateriaalia, jossa mm. esitellään muita tohtorikoulutettavan 
käytössä olevia tukipalveluita. Päätöksen toteutumista arvioidaan osana 
tiedekunnan toimintaa.  

 
 
   Ohjauksen järjestämisen vastuutahot ja ohjaajien nimittäminen 

  
o Tiedekunta vastaa siitä, että tohtorikoulutuksen ohjauksen vastuut, 

tavoitteet ja toteuttamistavat on määritelty.  
 

o Jokaisella tohtorikoulutettavalla tulee olla vähintään kaksi ohjaajaa, 
joista toinen on pääohjaaja/UGIS-ohjaaja. 
 

 1.1.2021 alkaen nimetään tohtorikoulutettavalle vähintään kaksi 
ohjaajaa, kun hänelle myönnetään opiskeluoikeus / opiskeluoi-
keus muutetaan passiivisesta aktiiviseksi. 

 1.1.2021 alkaen tulee ohjaajien muutoksissa huomioida kahden 
ohjaajan vaatimus. 
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 Kaikilla Turun yliopiston tohtorikoulutettavilla tulee olla nimettynä 
kaksi ohjaajaa 1.1.2025 alkaen. 
 

 
o Ohjaajalla tulee olla tohtorintutkinto ja vähintään yhden ohjaajista 

tulee olla professori tai dosentti.  
 

o Tohtoriohjelmat vastaavat siitä, että ohjaus toteutuu tiedekuntien 
määrittelyjen mukaisesti ja että ohjaajien valinnassa kiinnitetään 
huomiota paitsi asiantuntemukseen myös ohjausosaamiseen sekä 
mahdollisuuteen sitoutua ohjaajana toimimiseen 
 

o Tohtorikoulutettavien ja ohjaajien tueksi suositellaan seurantaryh-
miä. Hyvistä seurantaryhmäkäytänteistä on tehty tutkijakoulun suo-
situkset, jotka löytyvät tämän päätöksen liitteistä.  

 
o Vähintään yhdellä ohjaajista tulee olla pääsy Turun yliopiston säh-

köisiin järjestelmiin. 
 

o Ohjaajien oletetaan kehittävän ohjausosaamistaan esimerkiksi suo-
rittamalla yliopistopedagogiikan opintoja ja/tai osallistumalla ohjaaja-
koulutukseen. 

 
o Tiedekunta ja laitokset vastaavat siitä, että ohjausta antavilla Turun 

yliopiston työntekijöillä on riittävästi työaikaa ohjaukseen suhteessa 
tohtorikoulutettavien määrään ja heidän tutkimustyönsä luontee-
seen.  

 
o Tutkijakoulun johtaja ja johtoryhmä toimivat tohtoriohjelmien ja tiede-

kuntien tukena ohjauksen ongelmatilanteissa. 
 

 
Ohjaussuunnitelma, henkilökohtainen opintosuunnitelma, ohjaus-, 
ura- ja kehityskeskustelut 
 

Uusien tohtorikoulutettavien ohjauksessa tulee kiinnittää erityistä huo-
miota perehdyttämiseen, ohjaussuunnitelman sekä henkilökohtaisen 
opintosuunnitelman laatimiseen, urasuunnitteluun sekä ohjauksen 
säännöllisyyteen. 

   
o Ohjauksen sisällöstä ja aikataulusta sovitaan ohjaussuunnitelmassa, 

joka laaditaan väitösprojektin käynnistyessä kaikille tohtorikoulutet-
taville. Ohjaussuunnitelmassa on kirjattu osapuolten vastuut, velvol-
lisuudet ja oikeudet (tämä päätöksen liitteenä on Turun yliopiston 
tutkijakoulun ohjaussuunnitelmamalli) 
 

o Ohjaajien mahdollisesta työnjaosta sovitaan ohjaussuunnitelmassa.  
.  

o Ohjaussuunnitelmaan voidaan sisällyttää myös muita yhdessä sovit-
tuja asioita, esimerkiksi se, miten tohtorikoulutettavan urasuunnitte-
lua edistetään. 
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o Tohtorikoulutettavat laativat ensimmäisen lukukauden aikana ohjaa-
jan henkilökohtaisessa ohjauksessa henkilökohtaisen opintosuunni-
telman (HOPS), jonka ohjaaja tai muu tiedekunnan määräämä taho 
hyväksyy. 
  

o Sekä ohjaussuunnitelma että henkilökohtainen opintosuunnitelma 
tarkastetaan ja päivitetään tarvittaessa. 

 
o Ohjaajat käyvät ohjattavansa kanssa ohjauskeskusteluita säännölli-

sesti, ohjaussuunnitelmassa sovitun mukaisesti. Kaikki osapuolet 
valmistautuvat keskusteluihin etukäteen. Erityisesti ohjaussuhteen 
alussa keskusteluita tulee käydä riittävän usein. 

 
o Tohtorikoulutettaville tarjotaan vuosittain mahdollisuus myös ura- ja 

kehityskeskusteluun yhden ohjaajan, lähiesimiehen tai seurantaryh-
män kanssa.  

 
 

  Ohjattavan ja ohjaajan vastuut ja velvollisuudet 
 

 Tässä päätöksessä määritellään sekä ohjattavan että ohjaajan vastuiden 
 ja velvollisuuksien vähimmäisvaatimukset, joita tulee noudattaa kaikissa 
 tiedekunnissa. 
 

  Ohjattavan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet 
 

o Tohtorikoulutettava vastaa opintojensa suunnittelusta ja suunnitel-
mien toteuttamisesta. 

 
o Hän sitoutuu pitkäjänteiseen ja vaativaan työhön, pitämään kiinni 

sovitusta aikataulusta ja tiedottamaan ohjaajille välittömästi, jos työn 
eteneminen hidastuu huomattavasti. 

 
o Hän valmistautuu ohjaustapaamisiin huolellisesti ja sovittuja aikatau-

luja noudattaen. 
 

o Tohtorikoulutettava suorittaa vuosittain sovitun määrän tohtorintut-
kintoon sisältyviä opintoja ja raportoi tutkimustyönsä etenemisestä 
ohjaajilleen säännöllisesti. 

 
o Tohtorikoulutettava vastaa oman tutkimustyönsä etenemisestä ja 

siitä, että on aloitteellinen tarvitessaan neuvoja ja kohdatessaan on-
gelmia. 

 
o Tohtorikoulutettavan tulee ottaa huomioon ohjaajan kokemukseen ja 

tietoon perustuvia ehdotuksia tohtorikoulutukseen liittyen. 
 

o Tohtorikoulutettava on oikeutettu ohjaustapaamisiin ja saamaan oh-
jaajalta/ohjaajilta opintojaan ja tutkimustaan koskevaa palautetta yh-
teisesti sovitussa ajassa. 

 
o Tohtorikoulutettava on viimekädessä vastuussa tutkimustaan koske-

vista ratkaisuista.  
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  Ohjaajan vastuut ja velvollisuudet 
 

o Ottaessaan tohtorikoulutettavan ohjattavakseen ohjaaja sitoutuu 
säännölliseen yhteydenpitoon ja pitkäjänteiseen ohjaussuhteeseen. 
Hän sitoutuu myös tiedottamaan ohjattavalle merkittävistä muutok-
sista, jotka vaikuttavat ohjaajana toimimisen edellytyksiin. 
 

o Ohjaaja perehdyttää tohtorikoulutettavan akateemiseen työskente-
lyyn 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 kommen-
toitaviksi. Hän antaa niistä kriittistä, rakentavaa palautetta säännölli-
sesti ja kohtuullisessa ajassa. Hän ei kuitenkaan tee työtä tohtori-
koulutettavan puolesta. 
 

o Ohjaaja tai muu tiedekunnan määrittämä taho varmistaa väitöskirjan 
laadun ja arvioi väitöskirjan käsikirjoituksen esitarkastuskelpoisuu-
den 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 kos-
keviin määräyksiin ja suosituksiin. 
 

o Ohjaaja ja ohjattava sitoutuvat noudattamaan ohjaussuhteessa hy-
vää tieteellistä käytäntöä. 
 

o Ohjaaja ja ohjattava huolehtivat siitä, että yhteisjulkaisuiden ja -
hankkeiden periaatteista sovitaan mahdollisimman varhaisessa vai-
heessa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan suositukset huomioiden 
(https://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/TENK_suositus_tekijyys.pdf) 
  

o Ohjaaja ja ohjattava sitoutuvat sopimaan tutkimusaineistojen ja -tu-
losten käyttöoikeuksista.  
 

o Jos tutkimushankkeessa syntyy mahdollisesti keksintöjä ja/tai pa-
tentteja ohjaaja ja ohjattavat sopivat niihin liittyvien oikeuksien peri-
aatteista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

 
 

 
  Ohjaussuhteen päättyminen 
 

o Ohjaussuhde voi päättyä niin ohjaajan kuin tohtorikoulutettavan 
aloitteesta perustellusta syystä, kuten 

 
 Ohjaaja tai ohjattava ei noudata ohjaussuunnitelmassa mää-

riteltyjä vastuita ja/tai velvollisuuksia. 

https://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/TENK_suositus_tekijyys.pdf
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 Tohtorikoulutettavan opiskeluoikeus siirretään passiivirekis-
teriin. 
 

 Korjaamattomat ongelmat ohjaussuhteessa. 
 

 Ohjaaja siirtyy eläkkeelle tai pois Turun yliopiston palveluk-
sesta. Eläköitynyt ohjaaja voi halutessaan toimia ohjaajana 
vielä eläköitymisensä jälkeen. 

 
 

o Ohjaussuhteen päättyessä muista syistä kuin opiskeluoikeuden siir-
tyminen passiivirekisteriin tohtoriohjelma avustaa ja neuvoo uuden 
ohjaajan löytämisessä tohtoriohjelman resurssit huomioiden. 

 
 
   
 
   Rehtori      Jukka Kola  
  
  
  
  
  Valmistelija    Meri Heinonen 
 
 
 
 
 
Liitteet  1. Turun yliopiston tutkijakoulun menettelytapaohje ristiriidoista 
   tohtorikoulutettavien ohjauksessa  
  2. Turun yliopiston tutkijakoulun ohjaussuunnitelmamalli  
  3. Turun yliopiston tutkijakoulun seuranta/ohjausryhmäkäytänteet 
 
 
Jakelu  Tiedekunnat, Turun yliopiston tutkijakoulu, Tohtoriohjelmat, Tutkijanura, 
  Kehittämispalvelut, Koulutuksen toimiala.  


