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Opasraportti

Tohtoriopinnot (2014 - 2015)

Kasvatustieteiden tiedekunnan tutkijakoulutus on tohtorin tutkintoon johtavaa koulutusta. Jatko-opiskelijat perehtyvät 
syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja luovat uutta tieteellistä tietoa. He osallistuvat tiedekunnan omien 
tutkimusryhmien sekä monipuolisten tutkimusverkostojen toimintaan kotimaassa ja ulkomailla. Tiedekunnan 
tohtorikoulutus yliopiston laajuisen tutkijakoulun, University of Oulu Graduate School (UniOGS), osa.

 

Jatkokoulutuksen tavoitteina on, että opiskelija:

 

*    perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen sekä saavuttaa valmiudet 
tutkimusalansa piirissä itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä 
tietoa

*    perehtyy hyvin oman alansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin

*    saavuttaa sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka 
mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen

 

Tutkijakoulujärjestelmän tavoitteena on kouluttaa tohtoreita neljän vuoden tavoiteajassa siten, että valmistuneilla on 
sekä ammatillinen että yhteiskunnallinen pätevyys toimia tohtoritasoisissa tehtävissä. Tämä pätevyys sisältää sekä 
hyvät tieteelliset valmiudet, kyvyn etsiä, tuottaa ja soveltaa tietoa, hyvät ryhmätyötaidot sekä valmiuden toimia 
kansainvälisessä ympäristössä. Yliopiston yksiköt sekä kansalliset/kansainväliset tohtoriohjelmat vastaavat 
tieteenalakohtaisten opintojen järjestämisestä – Oulun yliopiston tutkijakoulun tehtävänä on tukea tasapuolisia 
mahdollisuuksia jokaiselle opiskelijalle suorittaa tutkintonsa, tarjota yleis- ja valmiustaito-opintoja, taata opintojen 
seuranta, huolehtia opintojen hallinnosta, myöntää tohtoriopinto-oikeus sekä tohtorintutkinnot.

 

   KT/FT -koulutuksen opetusohjelman runko - alkaen 1.9.2014  

Kurssit järjestetään jos osallistujia on vähintään kahdeksan. Jos osallistujia on vähemmän kuin kahdeksan, voi 
kurssin suorittaa vastuuhenkilön kanssa sovittavalla tavalla.

Kurssien tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan jokaisen lukukauden alussa jatko-sähköpostilistalla.

Suoritusmerkinnät kokoaa ja toimittaa rekisteröitäväksi kurssin opettaja tai erikseen sovittuna tohtorikoulutuksen 
koordinaattori. Kursseilla ei ole kurssikohtaisia koodeja vaan jaettuja koontikoodeja. Rekisteriin tarvitaan opiskelijan 
nimen ja opiskelijanumeron lisäksi aina myös seuraavat tiedot: 
Opintopistemäärä, suorituspäivämäärä, kurssin nimi ja lyhyt kuvaus sisällöstä sekä suorituspaikka

Kieli on kaikilla kursseilla suomi ja/tai englanti, osallistujien mukaan.

 

SYYSLUKUKAUSI 



2

 Tutkimussuunnitelmaseminaari, 4op ( 419115J) 
Tutkijakoulun (UniOGS) edellyttämä pakollinen kurssi. Tohtorikoulutussuunnitelman tekeminen, sis. rahoitus-, ura- ja 
tutkimussuunnitelman.

4x2h luentoa | opettaa tohtorikoulutuksen koordinaattori

 

 Tieteellinen kirjoittaminen, 3op ( 419116J)  
Intensiivikurssi tieteellisestä kirjoittamisesta ja sen hyvistä käytänteistä.

2,5 intensiivipäivää | opettaa N.N. ja tohtorikoulutuksen koordinaattori

 

 

 

KEVÄTLUKUKAUSI 

 Menetelmäkurssi, 3op ( 419117J)

Tiedekunnan tutkimusprofiilin mukainen omaleimainen menetelmäkurssi, jossa esitellään ihmis- ja 
yhteiskuntatieteiden erilaisia metodologisia lähestymistapoja.

10 luentoa (á 2h) | jokainen KTK:n tutkimusryhmä opettaa omaa menetelmällistä osaamistaan, tohtorikoulutuksen 
koordinaattori järjestää 

 Tieteenfilosofia, 3op ( 419116J)

Kaksiosainen luentokurssi. I: kasvatustieteiden tieteenfilosofiaa. II: ihmis- ja yhteiskuntatieteiden tieteenfilosofiaa.

10-15 luentoa (á 2h) | opettavat prof. Pauli Siljander (ja/tai ryhmä) ja prof. Vesa Puuronen

 

 Ajankohtaiset teoreettiset kysymykset, 3op ( 419116J)

Luentosarja, joka keskittyy uusiin teoreettisiin keskusteluihin ihmis- ja yhteiskuntatieteissä. Luennoitsijat omasta 
professorikunnasta, muualta OY:sta, vierailijoita tai erikseen kutsuttuja puhujia.

5x2h luentoa | vaihtuvat luennoitsijat, tohtorikoulutuksen koordinaattori järjestää

 

 Kirjallisuuskatsaus, 5op ( 419116J) 
Kirjallisuuskatsaus tehdään tutkimusryhmän johtajan kanssa sovittavalla tavalla siten, että se kattaa vähintään viisi 
tieteenalan/tutkimusalan kannalta keskeistä teosta. Suoritusmuotoja esimerkiksi: tentti, essee, kirjallisuuskatsaus-
artikkeli, osa monografiaväitöskirjan kirjallisuuskatsausta.

Ohjeistaa tohtorikoulutuksen koordinaattori | suoritukset tarkastaa tutkimusryhmän johtaja

 

Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokokonaisuudet ja -
jaksot
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413060S: Johdatus kasvatussemiotiikkaan ja merkityksen ongelmaan kasvatuksessa, 5 op
419114J: Opetustehtävät, 0 - 4 op
419112J: Tieteellinen kokous, 0,5 - 2 op
419117J: Tieteenalan menetelmäopinnot, 1 - 22 op
419116J: Tieteenalan sisältöopinnot, 1 - 22 op
419115J: Tutkimussuunnitelma ja seminaari, seminaari, 1 op
419113J: Tutkimusvierailu, 0,5 - 2 op

Opintojaksojen kuvaukset

Tutkintorakenteisiin kuulumattomien opintokokonaisuuksien ja -jaksojen 
kuvaukset

413060S: Johdatus kasvatussemiotiikkaan ja merkityksen ongelmaan kasvatuksessa, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2014 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Eetu Pikkarainen

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
4 op / 106 tuntia opiskelijan työtä
Opetuskieli:
Suomi / Englanti
Ajoitus:
Kurssin voi ajoittaa vapaasti.
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
-          kuvata ja keskustella semiotiikan peruslähestymistavoista ja käsitteistä kasvatuksen näkökulmasta
-          soveltaa semioottisia menetelmiä kasvatustieteellisten ongelmien tutkimiseen
- suunnitella pedagogista toimintaa merkityksellisenä ja merkitysvälitteisenä vuorovaikutuksena
Sisältö:
Semiotiikan peruskäsitteet ja lähestymistavat ja niiden historiaa, toiminnanteoreettinen semiotiikka, semiotiikan 
soveltaminen kasvatustieteeseen ja -filosofiaan, pedagoginen toiminta merkityksellisenä ja merkitysvälitteisenä 
vuorovaikutuksena
Järjestämistapa:
Verkko-opetus
Toteutustavat:
Oppimateriaaleihin ja tehtäviin perustuvaa verkkotyöskentelyä
Kohderyhmä:
Kasvatustieteen syventävien opintojen tai jatko-opintojen opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
Semiotiikan ja kasvatusfilosofian perusteiden kertaamista suositellaan.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.
Oppimateriaali:
Oppimateriaalina voi käyttää soveltuvaa kirjallisuutta sopimuksen mukaan opiskeluympäristössä olevan 
materiaalin lisäksi.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
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Opiskelijan tulee tehdä verkkoympäristössä olevat opiskelutehtävät ohjeiden mukaan hyväksytysti ja kurssin 
arvosana perustuu loppusuorituksena olevaan kirjalliseen tehtävään.
Arviointiasteikko:
Opintojaksolla käytetään sanallista arviointiasteikkoa ”Kiittäen hyväksytty/hyväksytty/hylätty”.
Vastuuhenkilö:
Eetu Pikkarainen
Työelämäyhteistyö:
ei

419114J: Opetustehtävät, 0 - 4 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Jatko-opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
0,5-4 op / 13,5-108 työtuntia
Opetuskieli:
Ei määritelty erikseen.
Ajoitus:
Ei määrättyä ajoitusta.
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt opettamiinsa sisältöihin.
Sisältö:
Opetettavan kurssin mukainen.
Järjestämistapa:
Itsenäistä työtä.
Toteutustavat:
Luennointi, harjoitusten ohjaaminen, kandintyön tai pro gradu tutkielman ohjaus.
Kohderyhmä:
Jatko-opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
Ei esitietovaatimuksia.
Oppimateriaali:
Ei määrättyä materiaalia.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Opettaminen / ohjaaminen.
Arviointiasteikko:
hyväksytty / hylätty
Vastuuhenkilö:
Tutkimusdekaani
Työelämäyhteistyö:
Ei

419112J: Tieteellinen kokous, 0,5 - 2 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Jatko-opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä



5

Laajuus:
0,5-2 op / 13,5-54 työtuntia
Opetuskieli:
Kielenä konferenssin tai seminaarin kieli.
Ajoitus:
Ei määrättyä ajoitusta.
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt kyseisen konferenssin tai seminaarin sisältöihin.Upon 
completion of the course, the student will have familiarized him/herself with contents and themes of the 
conference / seminar in question.
Sisältö:
Kulloisenkin konferenssin tai seminaarin sisällöt ja aihealueet.
Järjestämistapa:
Itsenäistä työtä.
Toteutustavat:
Kansallinen konferenssi: posteri tai esitelmä
Kansainvälinen konferenssi: posteri tai esitelmä
Konferenssin järjestäminen
Osallistuminen tieteelliseen seminaariin
Kohderyhmä:
Jatko-opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
Ei esitietovaatimuksia.
Oppimateriaali:
Ei määrättyä materiaalia.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Posterin esittäminen konferenssissa, tai paperin esittäminen konferenssissa, tai konferenssin järjestäminen, tai 
tieteelliseen seminaariin osallistuminen.
Arviointiasteikko:
Kurssilla käytetään arviointiasteikkoa hyväksytty / hylätty
Vastuuhenkilö:
Tutkimusdekaani
Työelämäyhteistyö:
Ei

419117J: Tieteenalan menetelmäopinnot, 1 - 22 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Jatko-opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
16-22 op
Opetuskieli:
Ei määritetty
Ajoitus:
Ei määritetty
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt tutkimuksensa tieteenalan/tieteenalojen tutkimusmenetelmiin.
Sisältö:
Tieteenalan tutkimusmenetelmällisiä sisältöjä.
Järjestämistapa:
Itsenäistä työtä ja/tai kontaktiopetusta ja/tai tentti ja/tai essee.
Toteutustavat:
Ei määritetty.
Kohderyhmä:
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Jatko-opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
Ei
Oppimateriaali:
Ei määrättyä materiaalia.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Ei määritetty.
 
Arviointiasteikko:
Kurssilla käytetään arviointiasteikkoja hyväksytty / hylätty, tai 1-5.
Vastuuhenkilö:
Tutkimusdekaani
Työelämäyhteistyö:
Ei

419116J: Tieteenalan sisältöopinnot, 1 - 22 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Jatko-opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
16-22 op / 432-594 työtuntia
Opetuskieli:
Ei määritetty.
Ajoitus:
Ei määritetty.
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt tutkimuksensa tieteenalan/tieteenalojen sisältöihin.
Sisältö:
Tieteenalan sisältöjä.
Järjestämistapa:
Itsenäistä työtä ja/tai kontaktiopetusta ja/tai tentti ja/tai essee.
Toteutustavat:
Ei määritetty.
Kohderyhmä:
Jatko-opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
Ei
Oppimateriaali:
Ei määrättyä materiaalia.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Ei määritetty.
Arviointiasteikko:
Kurssilla käytetään arviointiasteikkoja hyväksytty / hylätty, tai 1-5.
Vastuuhenkilö:
Tutkimusdekaani
Työelämäyhteistyö:
Ei

419115J: Tutkimussuunnitelma ja seminaari, seminaari, 1 op

Voimassaolo: 01.01.2013 -

Opiskelumuoto: Jatko-opinnot

Laji: Opintojakso
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Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

920004J-02 Tutkimussuunnitelma ja seminaari, seminaari 1.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
1 op / 27 työtuntia
Opetuskieli:
Suomi tai Englanti, riippuen seminaarista.
Ajoitus:
Tohtorikoulutussuunnitelman hyväksymistä seuraavan kalanterivuoden aikana.
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa esittää tutkimussuunnitelmansa julkisesti.
Sisältö:
Opiskelijan tutkimusaihe.
Järjestämistapa:
Itsenäistä työtä.
Toteutustavat:
Julkinen seminaari.
Kohderyhmä:
Jatko-opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
Ei
Oppimateriaali:
Ei määrättyä materiaalia.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tutkimussuunnitelman esittäminen.
Arviointiasteikko:
hyväksytty / hylätty
Vastuuhenkilö:
Tutkimusdekaani
Työelämäyhteistyö:
Ei

419113J: Tutkimusvierailu, 0,5 - 2 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Jatko-opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
0,5-2 op / 13,5-54 työtuntia
Opetuskieli:
Ei määritelty erikseen.
Ajoitus:
Ei määrättyä ajoitusta.
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt vierailukohteen tutkimukseen.
Sisältö:
Sovitaan opiskelijan, ohjaajan ja vierailua isännöivän tahon välillä erikseen.
Järjestämistapa:
Itsenäistä työtä.
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Toteutustavat:
Vierailu kotimaiseen tai ulkomaiseen tutkimuslaitokseen.
Kohderyhmä:
Jatko-opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
Ei esitietovaatimuksia.
Oppimateriaali:
Ei määrättyä materiaalia.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Vierailu ja siitä kirjoitettu raportti ohjaajan kanssa sovitulla tavalla.
Arviointiasteikko:
hyväksytty / hylätty
Vastuuhenkilö:
Tutkimusdekaani
Työelämäyhteistyö:
Ei


