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Opasraportti

KTK - Tiedekunnan tohtorikoulutus 2011-2012 (2011 - 
2012)

Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokokonaisuudet ja -
jaksot

A200092: Jatkotutkinnon pääaineen opinnot, 0 op
A200093: Jatkotutkinnon sivuaineen opinnot, 0 op
419107J: Sisältöopinnot, 10 - 20 op
419109J: Tieteellinen viestintä ja tutkimuksen etiikka, 3 - 5 op
419105J-01: Tutkijaseminaari, 0 op
419108J: Tutkimusmenetelmäopinnot, 10 - 20 op
419105J: Väitöskirja, 0 op
419106J: Yleinen tieteenteoria ja tutkimusmetodologia, 10 - 20 op

Opintojaksojen kuvaukset

Tutkintorakenteisiin kuulumattomien opintokokonaisuuksien ja -jaksojen 
kuvaukset

A200092: Jatkotutkinnon pääaineen opinnot, 0 op

Opiskelumuoto: Jatko-opinnot

Laji: Kokonaisuus

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
0 op
Ajoitus:
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Sisältö:
Pääaineen opinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista:

419106J Yleinen tieteen teoria ja tutkimusmetodologia 10– 20 op / 5 – 10 ov
419107J Sisältöopinnot 10 – 20 op / 5 – 10 ov
419108J Tutkimusmenetelmäopinnot 10 – 20 op / 5 – 10 ov
419109J Tieteellinen viestintä ja tutkimuksen etiikka 3 – 5 op / 2 – 4 ov

Opiskelija laatii itselleen tutkimussuunnitelman lisäksi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, johon hän valitsee 
seuraavista tohtorin tutkinnon pääaineopintojen rakenteen edellyttämien opintojen ja laajuuksien mukaiset 
opintojaksot, yhteensä 40 opintopistettä. Pääaineopinnot voi suorittaa tiedekunnan tohtorikoulutuksen 
pääaineopintojen ohjeellisen toteutusaikataulun mukaisesti. Lisensiaatin tutkintoon hyväksytyt tohtorin tutkinnon 
tutkintorakenteen mukaiset pääaineopinnot merkitään maininnalla hyväksytty suoritetuiksi.

A200093: Jatkotutkinnon sivuaineen opinnot, 0 op

Opiskelumuoto: Jatko-opinnot

Laji: Kokonaisuus

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
0 op
Sisältö:
Opintokokonaisuus koostuu seuraavasti:

filosofian tohtorin tutkintoa suorittaville kasvatustieteellisiä syventäviä opintoja (30 op) niille opiskelijoille, 
joilta ne puuttuvat
kasvatustieteen tohtorin tutkintoa suorittaville sivuaineen syventäviä opintoja (30 op) tai monitieteisiä 
jatkokoulutuskelpoisuuden antavia syventäviä opintoja (30 op)tai aineopintokokonaisuus, jota ei ole 
sisällytetty maisteritutkintoon (35 op)
muita opintoja (5 – 10 op)

Opiskelija laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, johon hän valitsee tohtorikoulutuksen sivuaineopintojen 
rakenteen edellyttämien opintojen ja laajuuksien mukaiset opintojaksot. Muut tieteellisen asiantuntijuuden 
kehittymistä tukevat 5 – 10 opintopisteen laajuiset opinnot sovitaan tutkinnon valvojan kanssa. 
Kasvatustieteellisiksi oppiaineiksi luetaan kasvatustiede, kasvatuspsykologia, aikuiskasvatus, erityispedagogiikka, 
varhaiskasvatus ja musiikkikasvatus.

419107J: Sisältöopinnot, 10 - 20 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Jatko-opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä
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Laajuus:
10 - 20 op
Sisältö:
Opiskelija suorittaa oman tutkimusalan sisältöopintoihin kuuluvia opintojaksoja.

Orientoituminen jatko-opintoihin
Pääaineen ajankohtaisia teemoja
Seminaarityöskentelyä
Valinnaiset soveltuvat opinnot

Toteutustavat:
Ks. pääaineopintojen ohjeellinen toteutussuunnitelma 2008 – 2011.
Arviointiasteikko:
hyv/hyl
Vastuuhenkilö:
Tutkinnon valvoja ja ohjaaja(t)

419109J: Tieteellinen viestintä ja tutkimuksen etiikka, 3 - 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Jatko-opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
3 - 5 op
Sisältö:
Opiskelija suorittaa yleisesti hyväksyttyjä tieteellisen viestinnän ja tutkimuksen etiikan opintojaksoja.

Kieli- ja viestintäopinnot; tieteellinen kirjoittaminen
Tutkimuksen eettiset kysymykset
Valinnaiset soveltuvat opinnot

Toteutustavat:
Ks. pääaineopintojen ohjeellinen toteutussuunnitelma 2008 – 2011
Arviointiasteikko:
hyv/hyl
Vastuuhenkilö:
Tutkinnon valvoja ja ohjaaja(t)

419105J-01: Tutkijaseminaari, 0 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Jatko-opinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
0 op

419108J: Tutkimusmenetelmäopinnot, 10 - 20 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Jatko-opinnot
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Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
10 - 20 op
Sisältö:
Opiskelija suorittaa oman tutkimuksen kannalta relevantteja tutkimusmenetelmäopintoja.

Metodologiset opinnot (kvantitatiivinen ja/tai kvalitatiivinen tutkimusote)
Valinnaiset soveltuvat opinnot

Toteutustavat:
Ks. pääaineopintojen ohjeellinen toteutussuunnitelma 2008 – 2011
Arviointiasteikko:
hyv/hyl
Vastuuhenkilö:
Tutkinnon valvoja ja ohjaaja(t)

419105J: Väitöskirja, 0 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Jatko-opinnot

Laji: Väitös

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden tiedekunta

Arvostelu: Tutkinnot

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
160 op
Sisältö:
Väitöskirjaksi voidaan hyväksyä itsenäiseen tutkimukseen perustuva tieteellinen tutkimus, jonka voidaan katsoa 
laajentavan tietämystä pääaineen tutkimuksen alueella. 

Väitöskirja voidaan painaa kokonaisuudessaan monografiana tai niin sanottuna kokoomaväitöskirjana, jolloin 
siihen sisältyy useita samaa ongelmakokonaisuutta käsitteleviä tieteellisiä julkaisuja tai julkaistavaksi hyväksyttyjä 
käsikirjoituksia ja niistä laadittu yhteenveto taikka muu vastaavat kriteerit täyttävä työ. Yhteenvedossa tulee 
esittää tutkimuskokonaisuuden teoriatausta, menetelmät, keskeiset tulokset sekä tieteellisesti perustellut 
johtopäätökset. Julkaisuihin voi kuulu myös yhteisjulkaisuja, jos tekijän itsenäinen osuus on niissä osoitettavissa. 

Kokoomaväitöskirjaan tulee yhteenvedon lisäksi kuulua 3 – 5 kansainvälistä referee-artikkelia. Osajulkaisujen 
tulee olla julkaistuja tai julkaistavaksi hyväksyttyjä ennen väitöskirjan esitarkastukseen lähettämistä. 
Yhteiskirjoitusten vastuunjako on syytä eritellä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tai viimeistään artikkelin 
julkaisemisen yhteydessä. Vastuunjako ja tekijän osuus tulee selvittää tiedonantona tiedekunnalle siinä 
vaiheessa, kun käsikirjoitus jätetään arvioitavaksi. 

Jos julkaisuja on enemmän kuin kolme, voi yksi julkaisu olla kuitenkin arvioitavaksi lähetetty (submitted) 
käsikirjoitus, jolloin esitarkastaja voi arvioida sitä samoin kuin arvioidaan monografiaa tai tehdä siihen tarvittaessa 
korjausehdotuksia. Ainakin kolmessa artikkeleista tekijän pitää olla joko ainoa kirjoittaja tai ensimmäinen 
kirjoittaja. Yhteisartikkeleissa tekijät merkitään artikkeleihin siten, että ensimmäinen nimi viittaa siihen tutkijaan, 
jolla on ollut tärkein rooli artikkelin kirjoittamisessa. Ratkaisevaa on osajulkaisujen tieteellinen taso ja niiden 
muodostama kokonaisuus.

Esitarkastus

Mikäli ennakkotarkastusseminaarissa päädytään suosittelemaan työn lähettämistä viralliseen käsittelyyn, tai kun 
ohjaaja on todennut esitettyjen puutteiden olevan korjattu, opiskelija toimittaa käsikirjoituksen kolmena 
kappaleena tiedekunnan kansliaan. Tiedekunta määrää tutkimukselle vähintään kaksi esitarkastajaa, joiden on 
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oltava oman tiedekunnan/yksikön ulkopuolelta. Väitöskirjan esitarkastajien tulee enintään kolmen kuukauden 
kuluessa tehtävän saamisesta yhdessä tai erikseen antaa perusteltu kirjallinen lausunto, jossa ehdotetaan 
painatusluvan myöntämistä tai sen epäämistä. Ehdollista painatuslupaa ei myönnetä. 

Esitarkastuksessa kiinnitetään huomiota myös väitöskirjan kieliasuun. Esitarkastajat voivat ennen lausunnon 
antamista neuvotella väitöskirjan tekijän kanssa havaitsemistaan mahdollisista puutteista ja esittää 
julkaisukelpoisuuden edellyttämät korjaukset tehtäviksi ennen lausunnon antamista tiedekuntaneuvostolle.

Painatuslupa

Tiedekuntaneuvosto päättää painatusluvan myöntämisestä esitarkastajien lausunnon/lausuntojen ja väitöskirjan 
tekijän niistä mahdollisesti esittämien huomautusten perusteella. 

Kun väitöskirja on saanut painatusluvan, se täytyy julkaista. Väitöskirjat julkaistaan myös sähköisessä muodossa. 
Väittelijän on toimitettava tiedekunnan kansliaan väitöskirjansa kiinnitettäväksi ilmoitustaululle vähintään 
kymmenen (10) päivää ennen väitöstilaisuutta. Väittelijä toimittaa väitöskirjansa tiedekunnan kansliaan 
tiedekuntaneuvoston jäseniä varten ja henkilökohtaisesti dekaanille 10 päivää ennen väitöstilaisuutta. Hyvän 
tavan mukaisesti väittelijä toimittaa henkilökohtaisesti väitöskirjansa yliopiston rehtorille varaamalla ajan etukäteen 
rehtorin sihteeriltä. 

Väitöskirjan voi julkaista Acta Universitatis Ouluensis -julkaisusarjassa, muussa tieteellisessä sarjassa tai 
omakustanteena. Oulun yliopiston Acta-sarjan julkaisutoimikunta on ohjeistanut julkaisusarjaan tarkoitettuja 
julkaisuja koskevat yksityiskohtaiset määräykset  . http://www.kirjasto/oulu.fi/julkaisutoiminta/acta

Väitöskirjaan tulee aina liittää englanninkielinen tiivistelmä avainsanoineen. Muulla kuin suomen kielellä 
kirjoitettuihin väitöskirjoihin vaaditaan tiedekunnassamme lisäksi suomenkielinen tiivistelmä.

Väitöstilaisuus

Tiedekuntaneuvosto määrää väitöstilaisuuteen edustajansa (kustos) sekä yhden tai kaksi vastaväittäjää, joilla 
tulee olla vähintään dosentin pätevyys tai vastaavat tieteelliset ansiot. Väittelijän ohjaajat sekä 
yhdistelmäväitöskirjan muut tekijät eivät voi toimia vastaväittäjinä. Väitöskirjan tekijälle varataan tilaisuus 
lausunnon antamiseen vastaväittäjien nimeämisestä. 

Tiedekunnan dekaani määrää väitöstilaisuuden ajankohdan. 

Väitöksiin liittyvistä käytännön asioista saa tietoja tiedekunnan kansliasta ja Ohjeita väittelijälle -oppaasta, jonka 
saa osoitteesta  (huom! Vaitosohje tulee olla isolla http://www.hallinto.oulu.fi/viestin/yliopistolaisille/Vaitosohje.htm
kirjaimella).

Väitöskirjan arvostelu

Vastaväittäjät antavat yhden kuukauden kuluessa väitöstilaisuudesta väitöskirjasta kirjallisen lausunnon, jossa 
käydään läpi työn ansiot ja puutteet sekä suositellaan tiedekuntaa hyväksymään (tai hylkäämään) tutkimus 
tohtorin tutkintoon oikeuttavaksi väitöskirjaksi. Lisäksi vastaväittäjät ehdottavat väitöskirjalle arvosanaa. Kustos 
esittää tiedekuntaneuvostolle lausuntonsa väitöstilaisuuden kulusta ja väittelijän kyvystä puolustaa 
väitöskirjaansa. Lisäksi tiedekuntaneuvosto voi tarvittaessa kuulla myös väitöskirjan esitarkastajia. Ennen 
väitöskirjan arvostelua annetaan väittelijälle tilaisuus vastineen antamiseen väitöskirjan arvostelua koskevasta 
lausunnosta. Näiden lausuntojen ja ehdotusten perusteella tiedekuntaneuvosto päättää työn hyväksymisestä tai 
hylkäämisestä ja sen arvosanasta. Hyväksytystä väitöskirjasta annetaan arvosana 1 – 5, jossa 

5 = erinomainen 
4 = kiitettävä 
3 = hyvä 
2 = tyydyttävä 
1 = välttävä.

Väitöskirjan (ja soveltuvin osin lisensiaatintutkimuksen) hylkäämistä tai hyväksymistä ja arvolauseketta 
määrättäessä otetaan huomioon mm. seuraavat seikat:

tutkimusasetelman merkittävyys, omaperäisyys tai uutuus suhteessa muuhun asianomaisella alalla 
suoritettuun ja meneillään olevaan tutkimukseen;

http://www.kirjasto/oulu.fi/julkaisutoiminta/acta
http://www.hallinto.oulu.fi/viestin/yliopistolaisille/Vaitosohje.htm
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valittujen tutkimusmenetelmien perustelu, menetelmien käytön omaperäisyys, uusien menetelmien 
kehittäminen;
saatujen tulosten teoreettinen tai käytännöllinen merkitys;
tutkijan tutkimuksessaan osoittama perehtyneisyys asianomaiseen tutkimusalaan ja kyky tarkastella omaa 
ja muuta tutkimusta kriittisesti ja tehdä selkeät johtopäätökset saavuttamistaan tuloksista;
esityksen johdonmukaisuus ja selkeys sekä muut tyyliseikat;
väitöskirjan tekijän kyky puolustaa tutkimustaan väitöstilaisuudessa.

419106J: Yleinen tieteenteoria ja tutkimusmetodologia, 10 - 20 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Jatko-opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
10 - 20 op
Sisältö:
Sisältö

Yleinen tieteenfilosofia
Pääaineen tieteenteoria ja traditiot
Valinnaiset soveltuvat opinnot

Toteutustavat:
Ks. pääaineopintojen ohjeellinen toteutussuunnitelma 2008 – 2011
Arviointiasteikko:
hyv/hyl
Vastuuhenkilö:
Valvoja ja ohjaaja(t)


