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Opasraportti

KTK - Tohtoriopinnot (2020 - 2021)

Yliopiston opinto-opas lukuvuodelle 2020-2021 on julkaistu osoitteessa  .https://opas.peppi.oulu.fi

Pepin opinto-oppaasta löytyy koulutusten, opetussuunnitelmien ja opintojaksojen kuvaukset ja niiden toteutusten 
ajat ja paikat. Opintojaksoille ilmoittaudutaan edelleen oodissa. 

Mikäli sinulla on kysyttävää oppaalla olevista tiedoista, ota yhteyttä kyseisen koulutusalan koulutuksen 
lähipalveluihin  .https://www.oulu.fi/opiskelijalle/koulutuksen-lahipalvelut

 

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.

Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokokonaisuudet ja -
jaksot

419114J: Opetustehtävät, 0 - 4 op
419112J: Tieteellinen kokous, 0,5 - 2 op
419117J: Tieteenalan menetelmäopinnot, 1 - 22 op
419116J: Tieteenalan sisältöopinnot, 1 - 22 op
419113J: Tutkimusvierailu, 0,5 - 2 op
419105J: Väitöskirja, 0 op

https://opas.peppi.oulu.fi/
https://www.oulu.fi/opiskelijalle/koulutuksen-lahipalvelut
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Opintojaksojen kuvaukset

Tutkintorakenteisiin kuulumattomien opintokokonaisuuksien ja -jaksojen 
kuvaukset

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
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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

419113J: Tutkimusvierailu, 0,5 - 2 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Jatko-opinnot

Laji: Opintojakso
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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.
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

419105J: Väitöskirja, 0 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Jatko-opinnot

Laji: Väitös

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden tiedekunta

Arvostelu: Tutkinnot

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
0 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 
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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 
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 

http://www.kirjasto/oulu.fi/julkaisutoiminta/acta
http://www.hallinto.oulu.fi/viestin/yliopistolaisille/Vaitosohje.htm
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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;
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.


