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TIIVISTELMÄ 

 
Tutkimuksen tavoitteena on hankkia kuvailevaa faktatietoa Suomen, 
Ruotsin, Englannin, Saksan, Hollannin, Yhdysvaltojen ja Australian 
tohtorintutkinnoista. Pääongelmana on selvittää miten eri tavoin 
tutkijan kompetenssia tuotetaan näissä maissa. Tutkimuksessa tar-
kastellaan tohtorintutkintojen rakenteeseen, sisältöön ja ohjauskäy-
täntöihin liittyviä toimintamalleja ja vertaillaan niitä Oulun yliopiston 
vastaaviin käytäntöihin. Jokaisesta tutkimusmaasta on valittu kaksi 
korkeatasoista yliopistoa, joiden teknillis-luonnontieteellistä ja yhteis-
kuntatieteellistä tiedekuntaa on vertailtu Oulun yliopiston teknilliseen 
ja kasvatustieteelliseen tiedekuntaan.  
 
Tutkimusmenetelmänä sovelletaan Franz Hilkerin esittämää klassista, 
asteittain etenevää vertailumallia. Osana menetelmää on hyödyn-
netty benchmarkingin matriisimuotoista työvälinettä sekä tulosten 
esittämisessä että kyselylomakkeen muotoilussa.  
 
Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että tohtorinkoulutuk-
sen sisällöllisenä tavoitteena on kaikissa tutkimusmaissa itsenäisten, 
tieteelliseen työskentelyyn kykenevien tutkijoiden kouluttaminen. 
Tutkimus osoittaa, että monin keinoin voi saavuttaa tohtorin arvon ja 
kehittää tutkijan osaamista. Tohtoreita koulutetaan yleensä kaikkialla 
kansallisiin ja kansainvälisiin asiantuntijuutta vaativiin, johto- tai 
tutkimustehtäviin. Koska tutkimuskohteena oli vain kaksi yliopistoa 
jokaisesta valitusta maasta, tutkimustuloksia ei voida yleistää kos-
kemaan tutkimusmaiden tohtorinkoulutuksen yleisiä käytäntöjä. Sen 
sijaan tutkimustulosten avulla voidaan kuvata ja kartoittaa vähän 
tutkittua ilmiötä, tohtorinkoulutusta.  
 
Asiasanat: Vertaileva kasvatustiede, benchmarking, tohtorintutkinto, 
koulutus, jatkokoulutus 
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ABSTRACT 
 
The aim of this study was to acquire descriptive information about 
doctoral training in Finland, Sweden, Great Britain, Germany, The 
Netherlands, United States and Australia. The main target was to 
clarify how competences required for doing research was developed 
in these countries. The study examines the patterns associated with 
the structures, contents, and directing the doctoral training and 
compares them to those applied in the University of Oulu. From each 
participant country two high-quality universities were chosen, of 
which faculties of technology, science and social studies were then 
compared with the faculties of technology and education of Univer-
sity of Oulu. 
 
The applied research method was the classic progressive comparison 
model, developed by Franz Hilker. A matrix-form tool of benchmark-
ing was used as a part of research method, and also for presenting 
the results and formulating the questionnaire.  
 
According to the research results, the contextual objective of doc-
toral training in each participant country was to produce independent 
researchers capable of scientific work. The study demonstrates that 
there are many means to achieve doctorate and to develop research 
abilities. Doctors are usually trained everywhere for national and 
international managerial or research functions requiring high exper-
tise. Since there were only two universities selected from each par-
ticipant country, the research results cannot be generalized as com-
mon practises of doctoral studies in the participant countries. How-
ever, the results can be used to depict and analyse the little studied 
subject of doctoral education. 
 
Keywords: Comparative education, benchmarking, doctorate, train-
ing, post-graduate education. 
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1. JOHDANTO 
 

 

"An ideal student is one who has a strong sense of intellectual curi

osity. I like students who are looking for an intellectual adventure, 

who have questions rather than answers- and are looking for a place 

where they can explore these questions they have in their minds."

-

 

 

-Professor Debora Spar- 

Maineikkaan Harvardin yliopiston tohtorinopinnoista kertova internet-

sivu kuvaa professori Debora Sparin ajatuksen ihanteellisesta tohto-

riopiskelijasta. Miten tohtorinkoulutuksessa tuotetaan uusia tieteen-

tekijöitä meillä ja maailmalla? Millaisia sisältöjä, rakenteita ja ohjaus-

käytäntöjä eri maissa voidaan havaita? Tutkimuksemme tarkoituk-

sena on selvittää miten eri tavoin tutkijankompetensseja luodaan 

korkean koulutuksen maissa: Suomessa, Ruotsissa, Saksassa, Eng-

lannissa, Hollannissa, Yhdysvalloissa ja Australiassa. 

 

Maailman muuttuminen yhä kansainvälisemmäksi, tietoverkkojen 

kautta tapahtuva "maailman pieneneminen" sekä elinikäisen, jatku-

van oppimisen vaatimus ovat vaikuttaneet myös koulutuspolitiikkaan. 

Koulutuksen rakenteellinen, sisällöllinen ja laadullinen kehittäminen 

ovat tulleet sen keskeisiksi tavoitteiksi. Myös työelämän vaatimukset 

ovat viime vuosina kohdistuneet koulutukseen. Tiedosta on tullut 

keskeinen väline ja arvokasta pääomaa. Tämän päivän työelämän 

osaajan on pystyttävä hallitsemaan laajoja asiakokonaisuuksia. Hä-

nen on osattava toimia sekä itsenäisesti että ryhmässä ja hänellä on 

oltava sekä kielitaitoa että taitoa kommunikoida sosiaalisissa tilan-

teissa. Tällaisen osaamiskapasiteetin kehittäminen on kasvattanut 

koulutuksen ja oppimisen merkitystä suuresti.        
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Korkeakoulutus on muutosten edessä Suomessa, sillä uusi kaksipor-

tainen tutkintorakenne astuu yliopistoissa voimaan 1.8.2005. Tämä 

on osa Suomen aktiivista pyrkimystä vahvistaa kansainvälistä toi-

mintaa Euroopan koulutusalueella. Yhtenäistä eurooppalaista kor-

keakoulututkintojen järjestelmää on työstetty vuodesta 1998 lähtien, 

jolloin allekirjoitettiin Sorbonnen julistus. Tämä Bolognan prosessina 

tunnettu projekti on asettanut tavoitteeksi vuoden 2010, jolloin Eu-

roopassa tulisi olla yhtenäinen korkeakoulutusalue. Tavoitteena tällä 

korkeakoulutuksen yhtenäistämisellä on pyrkimys lisätä eurooppa-

laisten kilpailukykyä muiden maanosien rinnalla. Tutkintorakenteiden 

ymmärrettävyys ja yhdenmukaisuus helpottaisi ja lisäisi opiskelijoi-

den, opettajien ja muun korkeakouluhenkilökunnan liikkuvuutta. 

Myös laadunvalvonnan uskotaan paranevan yhtenäisten eurooppa-

laisten menetelmien ja tasomääritelmien kautta. Prosessin edetessä 

tavoitteisiin on lisätty mm. elinikäisen oppimisen korostaminen sekä 

yhteisten eurooppalaisten tutkintojen (joint degrees) luominen. Bo-

lognan prosessin ensimmäisessä vaiheessa pyritään yhdenmukaista-

maan tutkinnot maisterin koulutustasolle asti ja myöhemmin pyrki-

myksenä on tutkintojen yhdenmukaistaminen aina tohtorintutkinnon 

tasolle asti. (Bolognan prosessi.)  

 

Koulutuksen keskeinen rooli on vahvistanut koulutuksen tutkimuksen 

tärkeyttä. Oma kiinnostuksemme aiheen tutkimiseen juontaa juu-

rensa Oulun yliopiston tutkimus- ja innovaatiopalveluiden sekä ope-

tuksen kehittämisyksikön aloitteeseen ja toiveeseen saada gradute-

kijä vertailevan tutkimuksen tekemiseen eri maiden tohtorintutkin-

noista. Vaikka tohtorintutkinto edustaa maamme korkeinta akatee-

mista osaamista, ei sitä ole juurikaan tutkittu. Mielenkiinto on koh-
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distunut suurempia massoja käsittävän maisterintutkinnon tutkimi-

seen. Tohtorintutkintojen vertailun mielenkiintoisuutta lisää juuri sen 

tutkimattomuus ja ajankohtaisuus. Aiheen tutkimattomuus antaa 

tutkijalle vapauden käyttää luovuuttaan ja kehitellä omaa menetel-

mää aihealueen kartoittamiseksi. Vertailevan menetelmän yhdistämi-

nen benchmarking ajatteluun toi meille uutta haastetta ja mielen-

kiintoa tutkimuksen tekemiseen. 

 

Tutkimusaiheen taustaksi olemme selvitelleet tutkimusmaiden kes-

keisiä koulutusjärjestelmän piirteitä sekä yleisiä historiallisia ja kult-

tuurisidonnaisia lähtökohtia. Suomalaisen tutkijakoulutuksen histori-

allinen ja tilastollinen viitekehys toimii oman maamme lähtökohtien 

perustana. Koulutuksen ja oppimisen suhde, uusliberalistinen koulu-

tuspolitiikka koulutuksen ohjaajana, uusien koulutusta säätelevien 

lakien pohjalla oleva konstruktivistinen oppimiskäsitys sekä koulutuk-

sen uusien tehtävien selvittäminen luovat teoreettisen viitekehyksen 

tutkimuksellemme. 

 

Tutkimusongelman kuvailu sekä tutkimuksen metodologisten lähtö-

kohtien selvittely pyrkivät kuvaaman tutkimuksen tarpeellisuuden ja 

sen tavoitteet, tutkimuksen kulun, tutkimusmenetelmät, aineiston 

analyysin sekä perustelemaan tutkimuksen luotettavuutta. Pyrimme 

vastaamaan kysymyksiin: Miksi? Mitä? Miten? Tutkimustulokset esi-

tellään havainnollisesti benchmarkingin taulukkoa käyttäen. Loppu-

yhteenveto kokoaa tutkimuksen keskeiset johtopäätökset yhteen ja 

antaa vastauksia kysymykseen miten eri tavoin tutkijan kompetens-

sia tuotetaan eri maissa.     
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2. AIKAISEMPIA TUTKIMUKSIA 
 

 

Viime vuosina on esitetty kritiikkiä valmistuneiden tohtorien liialli-

sesta teoreettisuudesta ja kapea-alaisuudesta. On väitetty, että toh-

torit pärjäisivät vain yliopiston sisällä, mutta eivät käytännön työelä-

mässä yliopiston ulkopuolella. (Aittola 1999, 142.) Usein väitöskirjo-

jen aiheet ovat melko teoreettisia töitä, eikä niillä suoraan ratkaista 

mitään käytännön ongelmia. Tohtorit ja työmarkkinat -aiheesta on 

tehty tutkimusta monesta näkökulmasta viime vuosina. Kivinen, Lehti 

& Metsä-Tokila (1997) ovat omassa tutkimuksessaan selvitelleet mm. 

seuraavia aiheita: valmistuuko tohtoreita liikaa, sijoittuvatko tohtorit 

perinteisiin tohtorin tehtäviin vai palkataanko tohtoreita uudenlaisiin 

työtehtäviin, millaisia ominaisuuksia tohtoreilta edellytetään työ-

markkinoilla sekä miten tutkijakoulut vaikuttavat tohtorien työllisty-

miseen. Tutkijat ovat käyttäneet useanlaisia tutkimusmenetelmiä. 

Tutkimusongelmiin on pyritty löytämään vastauksia erilaisista tilas-

toista, haastattelujen kautta, sekä analysoimalla Helsingin Sanomien 

työpaikkailmoituksia. Tutkimuksen perusteella tohtorit yhdistetään 

positiivisella tavalla erikoisosaamista ja tutkimusta vaativiin tehtäviin. 

Tohtorintutkinto ei kuitenkaan ratkaise työpaikkaa täytettäessä, vaan 

persoonallisuus ja aikaisempi työkokemus ovat tärkeämpiä ominai-

suuksia. Tohtorintutkinnolla on kuitenkin arvoa muista hakijoista 

erottautumisessa ja haastatteluun pääsemisessä. Yksipuolinen tutki-

jatyyppi ei työmarkkinoilla tutkimuksen mukaan selviä. Ihanteellinen 

tohtori työelämän vaatimuksiin sovellettuna on monipuolinen ja eri-

laisia toimintatapoja kokonaisvaltaisesti hallitseva persoona, joka 

osaa ilmaista itseään selkeästi mahdollisimman monella kielellä ja 
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tulee toimeen erilaisten ihmisten kanssa sekä yksilönä että ryh-

mässä. 

 

Välimaa, Kuutti, Virmanen & Ylönen (1998) ovat tehneet tutkimuk-

sen tohtoreista ja pk-yrityksistä. Tutkimuksessa määritellään yritys-

maailman ja akateemisen maailman eroja, koska näiden eroilla on 

vaikutusta tohtorien työllistymiseen. Tutkimusprojektin tavoitteena 

on selvittää miksi yrityselämä ei työllistä tohtoreita ja millaisin kei-

noin tohtorien siirtyminen elinkeinoelämään helpottuisi. Tutkimus 

toteutettiin käyttämällä sekä laadullisia että kvantitatiivisia menetel-

miä. Tilastollisin menetelmin pyrittiin kuvaamaan tutkimusongelman 

yleinen luonne. Haastattelut ja case studyt auttoivat tilanteen kehit-

tämismahdollisuuksien selvittämisessä. Tapaustutkimusten perus-

teella tohtorin työllistymiseen yritysmaailmassa vaikuttavat mm. 

epärealistiset odotukset tohtorista visionäärinä, joka ennakoi tulevai-

suuden markkinat. Yritykset odottavat tohtoreilta ammatillisen 

osaamisen lisäksi myös hyviä ihmissuhdetaitoja. Rekrytoijan itsetunto 

ei myöskään usein kestä itseään korkeammin koulutetun henkilön 

palkkaamista. Tohtorit eivät puolestaan lähde mihin tahansa työteh-

täviin, vaan kaipaavat älyllisiä haasteita. Erilaiset projektit ovat ta-

paustutkimusten valossa nousseet hyödyllisiksi ja mieluisiksi yh-

teistyömuodoiksi tohtorien ja yritysten välillä. Tutkimuksen johto-

päätöksissä todettiin, että sellaiset yritykset, joilla on aiempaa koke-

musta tohtoreista työntekijöinä, tulevat jatkossakin palkkaamaan 

tohtoreita. Nämä yritykset ymmärtävät realistisesti tohtorien osaami-

sen oman alansa asiantuntijoina. Tutkijat esittävät muutamia kehit-

tämishankkeita tohtorien ja yritysten suhteiden kehittämiseksi. Kan-

sallisen koulutuspolitiikan tulisi tukea tohtoriopiskelijoiden yhteistyötä 

yritysten kanssa jo jatko-opintojen aikana. Yliopiston ja opiskelijoi-
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den tulisi aktiivisesti hakea yrityskontakteja. Yritysten käsityksiä ja 

mielikuvia voitaisiin pyrkiä muuttamaan kansallisen tiedotuskampan-

jan sekä yhteistyön keinoin. Lisäksi tutkimuksia tohtoreiden siirtymi-

sestä työmarkkinoille ovat selvitelleet Neittaanmäki (1995), Heikkala, 

Väliharju, Raivio & Borg (1996), Vuolle & Laihia (1997) sekä Suomen 

Akatemia (2003).  

 

Aittola & Määttä (1998) ovat tutkineet tutkijakoulujen tohtorinkou-

lutusta. Keskeiset tutkimusongelmat käsittelivät tutkijakoulutuksen 

opetuksen ja ohjauksen organisointia, opiskelun ulkoisia edellytyksiä 

sekä opiskelijoiden tyytyväisyyttä opetukseen, ohjaukseen ja omiin 

työskentelyedellytyksiin. Kyselylomakkeet lähetettiin tutkimuksessa 

sekä tutkijakoulujen johtajille että niiden opiskelijoille. Opiskelijoiden 

tyytyväisyydestä saatiin mm. seuraavanlaisia tuloksia: opiskelijoista 

kaksi kolmesta arvioi opetuksen tason hyväksi tai erinomaiseksi. 

Kurssien vastaavuutta omaan tutkimustyöhön nähden hyvänä tai 

erinomaisena piti kuitenkin vain yksi kolmesta opiskelijasta. Luon-

nontieteiden ja tekniikan opiskelijoiden palaute oli hieman muita 

tutkimusaloja myönteisempää opetuksen suhteen. Opintojen ohjauk-

seen oli tyytyväisiä runsas (55%) puolet opiskelijoista ja vain viiden-

nes (19%) oli ohjaukseen tyytymättömiä. Ohjauksen tyytyväisyyteen 

vaikuttivat ohjauskontaktien tiheys, ohjauksen sisällöllinen asiantun-

tijuus sekä ohjauksessa saatu henkilökohtainen tuki ja kannustus.  

 

Myös opetusministeriö ja Suomen Akatemia (1997) ovat selvittäneet 

tutkijakoulujen toimintaa. Tutkimuksessa opiskelijat vastasivat kyse-

lylomakkeella jatko-opintoja koskeviin kysymyksiin. Tulokset olivat 

pääosin samansuuntaisia Aittolan & Määtän tutkimuksen kanssa. 

Suurin osa opiskelijoista oli tyytyväisiä tutkijakouluissa opiskeluun. 
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Kriittisimmin koulutusta arvioivat ympäristö- ja luonnonvara-alojen 

opiskelijat. Opetuksen tason ja oman työn arvioinneissa oli jonkin 

verran eroavaisuutta näiden kahden tutkimuksen välillä.  

 

UNESCO-CEPES on käynnistänyt Euroopan komission toimesta tutki-

musprojektin tohtorintutkinnoista ja niiden vaatimuksista eurooppa-

laisen korkeakoulutuksen alueella. Mukana on tällä hetkellä 11 maa-

ta. Kyseisen projektin tavoitteena on kartoittaa tohtorintutkintojen 

haasteita, suuntauksia ja tarpeita Euroopassa. Tavoitteena on myös 

myötävaikuttaa Bolognan prosessin edistymiseen. UNESCO-CEPES 

projektin tulokset on tarkoitus julkaista maiden yhteisessä raportissa, 

joiden pohjalta tohtorintutkintoja pyritään kehittämään. (European 

Centre for Higher Education, 2003.) 

 

Vertailevaa tutkimusta eri maiden tohtorintutkintojen rakenteesta, 

sisällöistä sekä ohjauskäytännöistä emme ole onnistuneet löytä-

mään. Erilaisissa raporteissa (esim. Arasmo, 1998) on kuvailtu toh-

torintutkintojen rakennetta ja uudistuksia eri maissa. Kivisen, Lehden 

& Metsä-Tokilan (1997) tutkimuksessa "Tohtoroitumisen ilot ja kirot" 

on esitetty tilastollinen vertailu eri maiden kesken tohtoroitumisiän ja 

väitelleiden määrien mukaisesti. 

 

Me olemme kiinnostuneita siitä, miten tohtorinkoulutus on järjestetty 

muissa maissa. Kuinka kauan tohtoriksi opiskelu kestää? Onko muis-

sa maissa samansuuntaiset tohtorinkoulutusvaatimukset kuin meillä? 

Onko missään muualla maailmassa yhtä juhlallista tohtorin väitösti-

laisuutta kuin Suomessa? Siinä muutamia kysymyksiä, jotka innoitta-

vat meitä tutkimaan ja vertailemaan eri maiden tohtorintutkintoja. 
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3. KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELYÄ 
 

 

Keskeisiä käsitteitä tutkimuksessamme ovat vertaileva kasvatustiede, 

benchmarking, tohtorintutkinto, jatkokoulutus sekä koulutus. Raivola 

(1991, 199) määrittelee vertailevan kasvatustieteen monitieteiseksi, 

eri paradigmoja käyttäväksi, ongelmakeskeiseksi kasvatustukimusta 

koordinoivaksi ihmistieteeksi. Vertailevassa kasvatustieteessä ei ole 

yhtenäistä teoreettista taustaa, vaan ongelmia on lähestyttävä niihin 

sopivista teoreettisista näkökulmista. 

 

Benchmarking käsikirja (1998) määrittelee benchmarkingin mene-

telmäksi, jonka avulla yhteistyökumppanilta voidaan systemaattisesti 

oppia ja saada tietoja, jotka auttavat oman organisaation toimintojen 

parantamisessa ja kehittämisessä. Oulun yliopiston opetuksen ke-

hittämisyksikössä on kehitelty luova benchmarking (creative bench-

marking) menetelmä, joka soveltuu paremmin korkeakoulumaail-

maan. Oulun yliopiston kehittelemä luova benchmarking poikkeaa 

monella tavalla perinteisestä benchmarkingista. Heidän näkökul-

mastaan benchmarking on laadullinen arviointimenetelmä, jolla on 

myös filosofinen puolensa. Luovan benchmarkingin määritelmä on 

kiteytetty seuraavasti: "Benchmarking on ihmisen luontainen utelias 

tapa toimia ja kartoittaa yhteistyön ja ystävällisyyden edellytyksiä." 

(Karjalainen, Kuortti & Niinikoski 2002, 30-31.) Osana menetelmää 

on kehitetty laadullisten matriisien käyttöä vertailussa. Oma tutki-

muksemme hyödyntää matriisimuotoista työvälinettä ja soveltaa sitä 

tutkimuksellisiin tarkoituksiin.  
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Tohtori on yleisterminä laaja ja epämääräinen käsite. Se voidaan 

käsittää monin eri tavoin. Puhuttaessa tohtorista voidaan tarkoittaa 

lääkäriä tai joltain alalta väitellyttä henkilöä. Tilastokeskuksen hake-

mistossa löytyy tohtoreita kymmeniltä eri tieteenaloilta. Tutkimuk-

sessamme käsitteellä tohtori tarkoitamme yliopistoissa tai korkea-

kouluissa väitellyttä henkilöä. Suomessa tohtorintutkinto kuuluu tie-

teellisen jatkokoulutuksen piiriin, jolla tähdätään tutkijakoulutukseen. 

Tohtorin arvon saaminen edellyttää itsenäisen tieteellisen tutkimuk-

sen, väitöskirjan, tekoa sekä sen julkista puolustamista.  

 

Suomessa jatkokoulutuksena voi suorittaa joko lisensiaatin- tai toh-

torintutkinnon. Lisensiaatin tutkinto on pohjoismainen erikoisuus, 

jonka voi suorittaa jatko-opintona ennen tohtorintutkintoa. Lisensi-

aatin tutkinto ei ole enää pakollinen tohtorinarvoa tavoiteltaessa ja 

nykyisin yhä useammat väittelevätkin maisteripohjalta. (Kivinen ym. 

1997, 13.) Muualla maailmassa jatko-opiskelua merkitsevässä ter-

missä on jo sinällään eroja, sillä amerikkalaista "graduate" termiä 

vastaava termi on brittienglannissa "post-graduate". Jatko-opintoina 

pidetään maisterin (Master´s degree) ja tohtorintutkintoja (Doctor´s 

degree).  

 

Eri maita vertaillessamme tohtoreiden oppiarvot voivat olla sisällöl-

tään hyvinkin erilaisia, vaikka ne muodollisesti ovat yhtä päteviä. 

Esimerkiksi Yhdysvalloissa voi kasvatustieteessä suorittaa sekä PhD 

että EdD -tutkinnon. PhD -tutkinto valmistaa opiskelijaa tieteelliselle 

tutkijanuralle, kun taas EdD on enemmän käytäntöön soveltuva tut-

kinto. Samoin Englannissa voi perinteisen PhD -tutkinnon rinnalla 

suorittaa tekniikan alalla EngD -tutkinnon, joka on sisällöltään 
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enemmän teollisuuden tarpeisiin suuntautunut kuin PhD -tutkinto. 

(Kivinen ym. 1997, 27–28.)  

 

Koulutus on monitasoinen asia, johon löytyy monenlaisia määritel-

miä. Valitsemassamme määritelmässä koulutus on yhteiskunnan 

ylläpitämä toiminto, jonka perinteisenä tehtävänä on lasten ja nuor-

ten sosiaalistaminen siihen elinkeino- ja kulttuuriperinteeseen, jota 

yhteiskunnassa pidetään keskeisenä. Koulutuksesta on vuosien saa-

tossa tullut yhteiskunnalle tärkeä tapa vaikuttaa ja säädellä kansa-

laisten toimintaa. Koulutus on interventiota, jonka avulla pyritään 

muuttamaan yhteisön käytänteitä ja ratkaisemaan yhteiskunnan 

ongelmia. Koulutus on myös prosessi, jonka jäsentämisessä voidaan 

mennä yhteiskunnan tasolta aina yksilön toiminnan tasolle. (Rauste-

von Wright, von Wright & Soini 2003, 10.) 
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4. SUOMALAINEN 
TOHTORINTUTKINTO 

 

 

4.1 Tutkijankasvatuksesta tutkijankoulutukseen 

 

 

Suomalainen tutkijankoulutus on aina ollut 

omalaatuinen ja kansallisiin perinteisiin perustuva 

järjestelmä. Päinvastoin kuin useissa muissa maissa, Suomessa yli-

opistoja ei ole jaoteltu tutkimusyliopistoihin ja muihin korkeakoului-

hin. Kaikissa yliopistoissa järjestetään tutkijankoulutusta ja jokaises-

sa yliopistossa myönnetään korkeimpia akateemisia arvoja. Ainoas-

taan ammattikorkeakoulussa tätä mahdollisuutta ei toistaiseksi ole. 

Opiskelu on kaikessa korkeakoulutuksessa, tutkijankoulutusta myö-

ten, ilmaista. Ja periaatteessa jokainen ylemmän korkeakoulututkin-

non suorittanut voi hakea jatko-opinto oikeutta. (Lampinen 2003, 

47.) 

 

Suomen yliopistolaitoksen alkuna voidaan pitää Turun Akatemian 

perustamista vuonna 1640. Yliopiston perustarkoitus oli tuolloin vir-

kamiesten kouluttaminen valtion ja kirkon tehtäviin. Tutkimus ja 

tieteellisen sivistyksen edistäminen ei vielä tällöin kuulunut yliopiston 

tehtäviin, vaikka väitöskirjoja julkaistiin Turun Akatemiassa alku-

ajoista lähtien. Tuolloin väitöskirjat olivat luonteeltaan filosofisia ana-

lyysejä ja pohdiskeluja sen ajan keskeisistä pedagogisista aiheista, 

kuten opetusmenetelmistä, koulun roolista ja ihmisen luonnosta ja 
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kasvatuksesta. 1800-luvulla yliopisto alkoi Suomessa muuttua tie-

deyliopistoksi. Yliopiston esikuvaksi nousi Berliinin yliopisto ja saksa-

laisen yliopistokäsityksen luojan Wilhelm von Humboldtin opit kan-

tautuivat Suomeen. Yksilön kehitys nousi opetuksen keskiöön ja 

yliopiston siirryttyä Helsinkiin vuonna 1828 uusiin sääntöihin kirjattiin 

yliopiston ensimmäiseksi tehtäväksi vapaan tutkimuksen edistämi-

nen. Vuosien 1640-1827 aikana tehtiin 80 väitöskirjaa. Väitöskirjojen 

aiheet ulottuivat varsin laajalle alueelle ja usein niissä käsiteltiin käy-

tännöllisiä aiheita. Yleisesti seurattiin eurooppalaista keskustelua ja 

suuntauksia. Vaikutteita omaksuttiin lähinnä Saksasta ja Englannista. 

(Laiho 1993, 33; Uljens 2000, 5-6.) 

 

Jo ennen Turun Akatemian perustamista suuri joukko suomalaisia 

opiskeli ulkomaisissa yliopistoissa. Monet näistä opiskelijoista julkai-

sivat väitöskirjojakin ulkomaisissa yliopistoissa. Ainakin 46 suoma-

laista väitöskirjaa on julkaistu ulkomaisissa yliopistoissa ennen vuotta 

1640. Vanhimpana painettuna väitöskirjana tunnetaan Marcus Hen-

rici Helsingiuksen väitöskirja vuodelta 1593. (Vallinkoski 1949, 1-2.)   

 

Yliopiston ensimmäisissä säännöissä oli tarkat ohjeet väitöskirjoista 

mm. jokaisen professorin oli kerran vuodessa julkaistava väitöskirja, 

myös oppiarvon tai akateemisten virkojen saaminen edellyttivät väi-

töskirjan tekemistä. Opiskelu koostui ilmaisista julkisista luennoista, 

maksullisista yksityisistä kollegioista, kirjoitusharjoituksista sekä la-

boratorio- ja harjoitustöistä. Professori otti maksun väitöskirjan oh-

jaamisesta ja väitöstilaisuudessa toimimisesta. Maisterin arvon saa-

minen edellytti väitöskirjan julkaisemista. Väittelijän tuli painattaa 

väitöskirja, puolustaa sitä julkisesti sekä kustantaa väitöksen tarkas-

tamiseen liittyvät juhlat. Väittelijän rooli oli hyvin erilainen kuin ny-
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kyisin, sillä usein puolustettava väitöskirja ei ollut edes väittelijän 

kirjoittama. Väitöskirjoja oli kahdeksaa eri tyyppiä. Professorin ja 

heidän apulaistensa julkaisemia väitöskirjoja kutsuttiin dissertationes 

annuaeksi. Haettaessa jotain akateemista virkaa piti julkaista pro 

munere väitöskirja ja dosentiksi pyrkivän väitöskirja oli nimeltään pro 

venidia docendi. Pro doctoratu oli teologisen, lakitieteen ja lääketie-

teen väitöskirja. Pro stipendiaris väitöskirja oli stipendiaattia varten. 

Maisterin arvoa varten piti julkaista kaksi väitöskirjaa: pro exercitio 

sekä pro gradu. Teologian kandidaatilta vaadittiin pro candidaura 

theologica. (Laiho 1993, 33-34; Uljens 2000, 6.) 

 

Väitöskirjaan liittyi monenlaisia vaatimuksia. Ennen painatusluvan 

saamista, väitöskirjat piti jättää esitarkastukseen tiedekunnan de-

kaanille. Näin haluttiin estää yliopiston arvoa halventavien julkaisujen 

leviäminen maailmalle. Usein kuitenkin laiminlyöntejä tapahtui, eikä 

sensuuri toiminut. Monesti väitöskirjat takavarikoitiin kielellisiin syihin 

vedoten ja siirrettiin Akatemian kirjastoon säilytettäväksi tai poltet-

tiin. Väitöskirjat tulivat aluksi, yli sadan vuoden ajan, kirjoittaa la-

tinaksi tai kreikaksi. Vuonna 1748 annetussa määräyksessä osa väi-

töskirjoista voitiin kääntää myös ruotsiksi. Vasta vuonna 1858 tar-

kastuksen alla oli ensimmäinen suomenkielinen väitöskirja. Väitös-

kirjan laajuudesta ei ollut annettu mitään tarkkoja määräyksiä ja 

niinpä Turun aikaisten väitöskirjojen sivumäärä vaihteli 2-150 for-

maatista riippuen. Pienin väitöskirja oli Helsingin yliopistossa mate-

matiikan alalta vuonna 1916 kirjoitettu ja se käsitti 24 sivua. Laajin 

väitöskirja oli vuodelta 1931 ja se oli pituudeltaan 762 sivua. Paino-

asultaan väitöskirjat olivat 1600-luvulla taiteellisesti korkeatasoisia ja 

kauniin koristeellisia. 1700-luvulla pyrittiin asiallisempaan tyyliin va-
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listuksen hengen mukaisesti ja näin väitöskirjat saivat virallisemman 

leiman. (Vallinkoski 1949, 4-6.)   

 

1950- 60 -luvuilla yhteiskunnan ja politiikan alueella vielä muodos-

tettiin pelisääntöjä. Tieteenteko oli kutsumuksellista hengenviljelyä; 

korostettiin puhdasta ja autonomista tiedettä. Yliopistoissa elettiin 

1800-luvulla muovautuneiden sivistysihanteiden mukaisesti. Perin-

teillä ja professoreilla oli vahva ja vakaa asema tutkijankasvatuk-

sessa, jossa tohtorintutkintoja suoritettiin niukasti. Väitöskirjasta tuli 

kuitenkin 60-luvulla selkeä osa tutkijankoulutusta ja sen laatiminen 

osoitti kykyä itsenäiseen tieteelliseen tutkimukseen. Väitöskirjan tuli 

tuoda uutta tietoa oman tutkimusalan kentälle. Väitöskirjan status oli 

korkea, sillä opinnäyteluonteestaan huolimatta se toimi tieteellisenä 

ansiona myös myöhemmällä uralla. (Arasmo 1998, l5; Laiho 1993, 

34.) 

 

Toisen maailmansodan jälkeinen yhteiskunnallinen kehitys oli nopeaa 

läntisissä yhteiskunnissa. Koulutus- ja tiedepolitiikassa alkoi uusi 

aikakausi. Sota-aika oli nostanut tieteellisen tutkimuksen merkitystä 

ja asiantuntemuksella oli kysyntää. Suomen yhteiskunnallinen raken-

nemuutos maatalousmaasta teollisuusmaaksi eteni hitaasti ja tiede-

politiikkakin oli melko suunnittelematonta. Korkeakoulut toimivat 

itseohjautuvasti ja niiden noudattama korkeakoulupolitiikka saneltiin 

pääasiallisesti yliopiston sisäpuolelta. Tutkijakoulutus ja jatko-opinnot 

olivat 1950-luvun lopulle asti melko vapaita valtion ohjauksesta. 

Professoreilla oli asiantuntijamonopoli tutkijankoulutuksessa ja sitä 

koskevassa päätöksenteossa. Jatko-opinnot tarkoittivat tuolloin väi-

töskirjan tekemistä, mutta rahoitusjärjestelmät olivat puutteellisia ja 

hankaloittivat tutkimuksen tekemistä. Vuonna 1947 perustetun Suo-
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men Akatemian myötä tutkimustoimintaa lähdettiin organisoimaan. 

1950-luvulla Suomessa oli viisi korkeakoulua ja Helsingin yliopistolla 

oli päävastuu "tutkijankasvatuksessa", sillä pienemmissä yliopistoissa 

ei ollut riittävästi päteviä opettajia. Vuosien 1945- 59 aikana peräti 

neljä viidestä jatkotutkinnosta suoritettiin Helsingin yliopistossa ja 

vielä 70-luvullakin 40 prosenttia jatko-opiskelijoista suoritti tutkinnon 

Helsingin yliopistosta. (Laiho 1993, 63-78.) 

 

1960-luvun lopulla koulutuksen suunnitteluun alettiin kiinnittää 

enemmän huomiota. Koulutuspolitiikan tavoitteiksi tulivat tasa-arvo 

ja demokratia. Laihon (1993) mukaan tätä aikaa voisi kuvata tutki-

jankoulutuksen ja tiedepolitiikan osalta valtion ajaksi. Teollistuminen, 

kaupungistuminen, hyvinvointivaltion muodostuminen sekä koulutuk-

sen laajeneminen kuvaavat tätä ajanjaksoa. Tämä vaikutti myös 

tieteeseen, sillä taloudellisen kasvun ja hyvinvointiyhteiskunnan nä-

kökulmat nousivat tarkasteluissa selvästi esille. Tutkimustoiminnan 

rahoittamiseksi luotiin pohja, kun SITRA perustettiin vuonna 1967. 

(emt. 82.) Koulutuksesta tuli inhimillistä pääomaa, jonka hankkimi-

seen yhä useammalla oli mahdollisuus. Koulutukselliseen tasa-arvoon 

pyrkiminen toi koulutustarjontaa yhä useamman ulottuville. Tähän 

pyrittiin luomalla keskeisten koulutusalojen tarjontaa kaikkialle maa-

han. Yliopistokoulutuksen elitistinen maine säilyi ja laaja joukko 

suomalaisesta eliitistä oli vakiinnuttanut asemansa juuri tutkijankou-

lutuksen kautta. (Arasmo 1998, 16.) 

 

1960-luvulla yliopistoissa alkoi hallintokeskeisen suunnittelun aika-

kausi. Korkeakoulujärjestelmä integroitui yhteiskunnan kokonaisra-

kenteen osaksi. Korkeakoulujen perustutkintoja suoritti yhä useampi 

ja tutkijankoulutuksen kehittäminen jäi taka-alalle. Koulutuksen li-
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sääntyessä tieteellisen tutkimuksen arvostus nousi ja sitä alettiin 

pitää merkittävänä taloudellisena voimavarana. Tutkijankoulutusta 

alettiin kehittää nykyaikaisemmaksi. Asetettiin tavoite tohtorikoulu-

tuksen laajentamiseksi ja määrällisen kasvun aikaansaamiseksi. Toh-

toritarpeen arvioitiin laajenneen yliopistojen ulkopuolelle muillekin 

yhteiskunnan sektoreille. Keskustelua käytiin tutkintojärjestelmän 

nykyaikaistamisesta, väitöskirjan vaatimuksista sekä opiskelijoiden 

ohjauksesta. (emt. 18.) 

 

1970-luvulla tieteen hallinto ja opetus organisoitiin uudelleen. Jat-

kotutkinnot tulivat nyt entistä selkeämmin osaksi akateemista kou-

lutusjatkumoa. Varsinainen sysäys tutkijankoulutuksen kehittämiselle 

olivat kansainväliset vertailututkimukset, joissa tohtorinkoulutuksen 

kehittämistarve oli todettu. Tohtorinkoulutuksen ongelmiksi oli ha-

vaittu tohtorimäärien vähäisyys, ohjauksen satunnaisuus, korkea 

väittelyikä, opintoihin käytetyn ajan pituus, ulkomailla suoritettujen 

jatko-opintojen vähäisyys sekä päätoimisten tutkijankoulutuspaikko-

jen puute. OECD:n Suomea koskevassa raportissa vuonna 1987 to-

dettiin: "Mikään ei ole tiedeyhteisön tulevaisuuden ja tutkimustyön 

kannalta tärkeämpää kuin tehokas tutkijankoulujärjestelmä." (Aittola 

& Määttä 1998, 9; Laiho 1993, 11.) 

  

Eurooppalainen tieteellinen yhteistyö kehittyi 1980-luvulla vauhdilla 

ja myös tämä vauhditti Suomen tutkijankoulutuksen kehittämistä. 

Taloudellinen taantuma 1990-luvun alussa antoi viimeisen sysäyksen 

kohti systemaattista tutkijankoulutuksen kehittämistä ja vuonna 

1995 aloitti perinteisen tutkijankoulutusjärjestelmän rinnalla uusi 

tutkijakoulujärjestelmä, joka takasi päätoimisen jatkokoulutusmah-

dollisuuden yhä useammalle. Tutkijakoulujen mallina käytettiin ame-
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rikkalaista graduate school -järjestelmää. Uskottavuutta tälle järjes-

telmälle antaa Yhdysvaltojen asema johtavana tiedemaana. Uudessa 

tutkijakoulussa keskeiseksi osaksi nousi ohjattu tutkimustyö jatko-

opintojen ohella. Sen seurauksena elämäntyönä tehtävät väitöskirjat 

ovat muuttuneet tehokkaaksi ja tiiviiksi jatko-opintoajaksi, joka päät-

tyy tohtorintutkintoon. (Lampinen 2003, 47; Aittola & Määttä 1998, 

12; Lehtisalo & Raivola 1999, 159.) 

 

Suomalaisen jatkokoulutusjärjestelmän uudistaminen tuli tarpeeseen, 

sillä muuten vaarana olisi ollut tippuminen kansainvälisestä tieteelli-

sen yhteistyön kehityksestä. Uusien tutkijankoulujen vaikutuksesta 

tohtorinkoulutukseen käytetty aika on lyhentynyt huomattavasti, sillä 

vielä 1990-luvulla tohtorintutkinnon suorittamiseen kului keskimäärin 

11 vuotta. Tuolloin opiskelijat tekivät väitöskirjojaan pääsääntöisesti 

työn ohessa ja vain harvoilla oli mahdollisuus päätoimiseen opiske-

luun. Tutkimuksen tekotavoissa on myös tapahtunut muutoksia. Yhä 

useammin tutkimustyötä tehdään ryhmätyönä ja tutkimusryhmien 

sekä tutkimusprojektien koko on myös kasvanut. Tutkimusyksikköjen 

perustaminen on yleistynyt erityisesti aloilla, joissa on eniten pai-

netta soveltavan tutkimuksen tekemiseen. Työskentelytavoissa on 

edelleen eroja eri tieteenalojen välillä. Luonnontieteet, lääketiede ja 

tekniikka suosivat vahvimmin ryhmätyöskentelyn mallia, kun taas 

humanistiset ja yhteiskuntatieteet edustavat enemmän perinteistä 

yksin tekemisen mallia. (Lampinen 2003, 50; Hakala, Kaukonen, 

Nieminen & Ylijoki 2003, 75-77.) 

 

Usko tieteelliseen tutkimukseen on näkynyt viime vuosikymmenen 

aikana tutkimukseen sijoitetun rahamäärän kaksinkertaistumisena 

vuosien 1991- 2001 välillä. Yhteiskunnan kehitystä ohjanneen infor-
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maatioyhteiskuntavision mukaisesti tieteellistä tutkimusta alettiin 

pitää kansallisena menestystekijänä. Tutkimusrahoitus oli vuonna 

1991 10.2 miljardia markkaa ja vuonna 2001 tutkimusrahoituksen 

määrä oli noussut 29.5 miljardiin markkaan eli noin 5 miljardiin eu-

roon. Myös tulevaisuudessa on määrä jatkaa tieteelliseen tutkimuk-

seen panostamista, sillä tutkimusrahoitusta lisätään edelleen 300 

miljoonan euron tasokorotuksen voimin vuoden 2002 tasosta vuo-

teen 2007. (Lampinen 2003, 51; Koulutus ja tutkimus vuosina 2003-

2008.) 

 

 

 

4.2 Tutkijankoulutus tänään 

 

 

Tutkijankoulutusjärjestelmä on laajentunut asteittain ja vuoden 2003 

alussa tutkijankoulujen määrä on kasvanut 114:n ja niissä on 1426 

tutkijaopiskelijaa. Uuden tutkijankoulujärjestelmän syntyminen ei 

kokonaan poistanut vanhaa korkeakoulujen toimintatapaa, sillä yhä 

edelleen korkeakouluissa tohtoreita saattaa valmistua myös tutkija-

koulujen ulkopuolella. Tutkijankoulutuksen edelleen tehostaminen on 

osa opetushallinnon kehittämissuunnitelmaa. Tavoitteiden mukaan 

tutkijankouluista tulee keskeinen, muttei ainoa tohtorintutkintoon 

johtava väylä. Uusissa tutkijankoulutukselle esitetyissä tavoitteissa 

pyritään huomioimaan työelämän tarpeet ja lisäämään yhteistyötä 

suomalaiseen yhteiskuntaan, elinkeinoelämään ja kulttuuriteollisuu-

teen. (Lampinen 2003, 50, Suomen tieteen ja teknologian tietopal-

velu 2003.) 
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Tutkijakoulujärjestelmä tavoittaa tärkeimmät tutkimusalueet ja on 

verkostoitunut yliopistojen ja tutkimusryhmien kautta. Verkostoja on 

yhden oppiaineen ja yhden paikkakunnan tai yliopiston muodosta-

mista aina laajoihin valtakunnallisiin verkostoihin. Myös yliopistoilla 

on omia tutkijakouluja. Tutkijakoulut tavoittelevat tohtorintutkinnon 

suorittamista neljässä vuodessa ja väittelyiän laskemista lähemmäksi 

30 vuotta. (Suomen tieteen ja teknologian tietopalvelu 2003.)   

 

Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma vuosille 2003- 

2008 ehdottaa tavoitteeksi tohtoreiden määrällisen nostamisen 1600 

tohtorintutkintoon. Suomen tutkijankoulutuksen haasteiksi koetaan 

kansainvälistyminen ja vahvuusalueilla profiloituminen. Yhteistyötä 

kansainvälisellä, kansallisella ja alueellisella tasolla pyritään vahvis-

tamaan ja toimimaan sillä kentällä aktiivisesti. Tutkimustoiminnan 

arviointimenetelmiä pyritään kehittämään sellaisiksi, että tuleviin 

haasteisiin ennakointi ja kehitysvaihtoehtojen kartoitus toimisivat 

tulevaisuudessa paremmin. (Koulutus ja tutkimus vuosina 2003- 

2008, 48.) 

 

Suomalaisten tieteellisten ja taiteellisten jatkotutkintojen yleiset 

säännökset on toistaiseksi määritelty 20 asetuksessa, joita kutsutaan 

tutkintoasetuksiksi (liite 1). Tieteellinen jatkokoulutus tähtää tieteelli-

seen jatkotutkintoon, tutkijankoulutukseen. Tieteellisen jatkokoulu-

tuksen perinteisenä painotuksena on ollut tutkimuksellisten tietojen 

ja taitojen oppiminen. Jatko-opiskelijan tavoitteena on ilmiöiden teo-

reettinen ja käsitteellinen hallinta sekä uusimpien tutkimusmetodien 

tunteminen ja soveltaminen. Väitöskirja, jota on kyettävä puo-

lustamaan julkisessa väitöstilaisuudessa, on jatko-opiskelijan osoitus 
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kykenemisestä itsenäiseen tutkimustyöhön. (Finlex; Aittola 1999, 

125.) 

 

Tutkintorakenteen uudistaminen muuttaa yliopistolakia niin että, 

tutkintojen perusteet säädetään uuden tutkintorakenteen mukaisiksi. 

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että tieteellisten ja taiteellisten 

jatkotutkintojen säädökset löytyvät yhdestä asetuksesta. Lakiin kir-

jataan samalla lisäys, jonka mukaisesti yliopistot toimivat yhteiskun-

nan kanssa vuorovaikutuksessa pyrkien edistämään tutkimustulos-

tensa vaikuttavuutta. Tutkijanuran houkuttelevuutta on tarkoitus 

parantaa yliopistojen ja Suomen Akatemian yhteistyöllä edistäen 

ammattimaisen tutkijanuran edellytyksiä. Erityistä huomiota tullaan 

kiinnittämään tiedeyhteisön tasa-arvon toteuttamiseen. Määrältään 

riittävän ja pätevän tutkijakunnan säilyttäminen on jatkokoulutuksen 

yleinen tavoite. (Koulutus ja tutkimus 2003- 2008, 46-48.)  

 

Koulutuksen ja tutkimuksen korkea laatu on kansallisen innovaa-

tiojärjestelmän kulmakivi. Suomi on ollut edelläkävijä kehittäessään 

kansallista innovaatiojärjestelmäänsä, tiede- ja teknologiajärjestel-

mää. Tämä järjestelmä on laaja-alainen kokonaisuus, joka muodos-

tuu uuden tiedon ja osaamisen tuottajista, hyödyntäjistä sekä näiden 

välisistä vuorovaikutussuhteista. Koulutus, tutkimus, tuotekehitys 

sekä tietointensiivinen yritystoiminta ovat järjestelmän keskeisiä osia. 

Yhteisenä piirteenä koko järjestelmälle on myös monipuolisen kan-

sainvälisen yhteistyön tekeminen. (Koulutus ja tutkimus 2003, 54-55; 

Suomen tieteen ja teknologian tietopalvelu 2003.) 
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Kuvio 1. Suomen innovaatiojärjestelmä (Suomen tieteen ja teknolo-

gian tietopalvelu 2003)  
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4.3. Väitöstilaisuus 

 

 

Väitöstilaisuuksia oli aluksi erilaisia riippuen siitä, millainen väitöskirja 

oli tulossa julkiseen tarkastukseen. Väitöstilaisuus tapahtui yliopiston 

julkisessa auditoriossa ja ajankohta riippui siitä mihin tutkimusalaan 

työ kuului. Väitöstilaisuudet saattoivat alkaa jo kello kahdeksan aa-

mulla ja vasta 1922 siirryttiin käytäntöön, että väitöstilaisuus alkaa 

kello 12. 1600-luvulta lähtien on väitöstilaisuuteen saanut osallistua 

muutakin kuin akateemista yleisöä, mutta naisia nähtiin ensimmäisen 

kerran yleisössä vasta 1865. Väitöstilaisuuden avasi, preeses, joka oli 

yleensä professori. Tämän jälkeen väittelijä aloitti lectio praecursori-

ansa, joka sai kestää enintään puoli tuntia. 1800-luvulla opponent-

teja oli vielä kolme, joista yksi oli varsinainen opponentti ja kaksi 

ylimääräistä. Jo tuohon aikaan yleisölläkin oli oikeus tehdä kysymyk-

siä ja huomautuksia väittelijälle ja usein juuri yleisön taholta kuultiin 

kiivaimmat sanat. Väitöstilaisuuden jälkeen työtä käsiteltiin vielä 

tiedekunnassa, joka lopullisesti päätti hyväksytäänkö vai hylätäänkö 

opinnäytetyö. (Vallinkoski 1949, 10-11.) 

 

Nykyinen väitöstilaisuuskäytäntö on, että tiedekuntaneuvosto määrää 

tilaisuuteen kustoksen sekä yhden tai kaksi vastaväittäjää, joiden 

tulee olla pätevyydeltään dosentteja tai vastaavat tieteelliset ansiot 

omaavia henkilöitä. Väittelijän ohjaajat eivät voi toimia vastaväittä-

jinä. Yleensä väitöstilaisuuden ajankohta on nykyisin perjantai ja 

tilaisuus alkaa kello 12.15. Tilaisuus on julkinen, minkä vuoksi ovi 

käytävään on avoinna tilaisuuden alkuun asti. Ensin tilaisuuteen saa-
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puu väittelijä, sitten kustos ja viimeisenä vastaväittäjä. Yleisö nousee 

seisomaan. 

 

Lyhyt esimerkki suomalaisesta väitöstilaisuudesta Oulun yliopiston 

kasvatustieteiden tiedekunnan väitöstilaisuutta mallina käyttäen: 

 

"Kustos aloittaa tilaisuuden lausumalla: "Oulun yliopiston kasvatus-

tieteiden tiedekunnan määräämänä kustoksena julistan (väittelijän 

arvo ja nimi) väitöstilaisuuden alkaneeksi." Kaikki muut paitsi väitte-

lijä istuutuvat. Väittelijä aloittaa korkeintaan 20 minuuttia kestävän 

lectio praecursoriansa. Alkajaisesitelmän päätyttyä vastaväittäjä esit-

tää lyhyen lausunnon väitöstyön asemasta ja merkityksestä omalle 

tieteenalalle. Tämän jälkeen sekä väittelijä että vastaväittäjä istuutu-

vat. Varsinainen tarkastus käsittää ensin yleisiä työhön liittyviä ky-

symyksiä, joita seuraa työn yksityiskohtainen tarkastus. Vasta-

väittäjän tulee suoriutua tarkastuksesta neljän tunnin kuluessa, jotta 

myös mahdollisille ylimääräisille vastaväittäjille jää riittävästi aikaa. 

Koko tilaisuuden maksimikesto on kuusi tuntia. Tarkastuksen pää-

tyttyä vastaväittäjä nousee seisaalleen esittämään loppulausunnon, 

jota väittelijä seisaalleen nousten kuuntelee. Tämän jälkeen väittelijä 

kiittää vastaväittäjää sekä kehottaa yleisöä esittämään mahdollisia 

kysymyksiä väitöskirjaansa koskien. Kustos jakaa puheenvuoroja ja 

päättää lopuksi tilaisuuden sanoihin: " Julistan väitöstilaisuuden 

päättyneeksi." Yleisö nousee seisomaan ja asianomaiset poistuvat 

tilaisuudesta tietyssä järjestyksessä; ensimmäisenä poistuu vasta-

väittäjä, sitten kustos ja lopuksi väittelijä." (Oulun yliopiston kasva-

tustieteiden tiedekunnan opinto-opas 2003- 2005, 240-241.)  
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4.4. Tilastotietoa Suomen tohtorintutkinnoista 

 

 

Viimeisten kymmenien vuosien aikana suomalaisten koulutusaste on 

nopeasti noussut. Suomalaisten tohtorintutkintojen määrä kaksin-

kertaistui 1990-luvun lopulla, sillä 1988-1992 tohtorintutkintoja suo-

ritettiin keskimäärin 450 vuodessa ja vuonna 1997 määrä oli noussut 

jo 934 tohtorintutkintoon (Aittola 1999, 129). Vuosina 1998- 2000 

tohtorintutkintoja suoritettiin jopa 20 prosenttia enemmän kuin ase-

tetut tavoitteet edellyttivät. Viime vuonna 2002 tohtorin tutkinnon 

suoritti 1224 väittelijää, joista 45,9 prosenttia oli naisia. Naisten 

osuus tohtorintutkinnoista on ollut tasaisesti nousussa, sillä 1990-

luvun alussa väittelevien naisten osuus tutkinnoista oli 33 prosenttia. 

Tohtorintutkintojen määrällinen kasvu oli 1990-luvulla kiivasta Poh-

joismaissa, sillä Suomessa kasvua tapahtui vuosittain keskimäärin 10 

prosenttia, Tanskassa 9 prosenttia ja Ruotsissa sekä Norjassa keski-

määrin 7 prosenttia vuodessa. (Suomen tieteen ja teknologian tieto-

palvelu, 2003.) 

 

Vuonna 2000 tohtorintutkintojen määrä oli Suomessa EU-maiden 

toiseksi suurin 25-34 -vuotiaaseen väestöön suhteutettuna. Ruotsissa 

suhdeluku tuhatta 25-34 -vuotiasta kohden oli 1,2 ja Suomessa 1,1. 

EU-maiden keskiarvo oli 0,56. (Suomen Akatemia 2003, 10.)  
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Taulukko 1. Tohtorintutkintojen määrällinen kehitys Suomessa 

 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

M 353 366 410 445 481 509 

N 171 161 237 253 284 342 

YHT 524 527 647 698 765 851 

 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

M 559 596 660 633 668 662 

N 375 392 505 523 535 562 

YHT 934 988 1165 1156 1203 1224 

(Suomen tieteen ja teknologian tietopalvelu 2003) 

 

Alustavien laskelmien mukaan vuonna 2003 tohtorintutkintoja suori-

tettiin Suomessa jälleen ennätysmäisesti 1254 tutkinnon verran. 

Vaikka kasvua tapahtui edelliseen vuoteen verrattuna, jäi kuitenkin 

tavoite 1300 tohtorintutkintoa saavuttamatta. Eniten väitöksiä syntyi 

Helsingin yliopistossa, jossa väitteli 354 tohtoria. Turun yliopisto 

(130), Teknillinen korkeakoulu (123), Oulun yliopisto (120) ja Jyväs-

kylän yliopisto (106) ylittivät sadan väittelijän rajan. (Liiten 2004, 6.)    

 

Taulukko 2. Jatko-opiskelijoiden määrällinen kehitys 1991- 2002. 

 

JATKO- 

OPISKELIJAT 
1991 1995 2000 2001 2002 

 11839 15927 20537 21008 21427 

(Suomen tieteen ja teknologian tietopalvelu 2003.) 
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Jatko-opiskelijoiden eli lisensiaatin- tai tohtorintutkintoa suorittavien 

määrä on melkein kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa ja mää-

rällinen kehitys näyttää yhä edelleen vain kasvavan.  

 

Taulukko 3. Tohtorintutkinnot vuonna 2002 koulutusaloittain 

 

 Tohtorintutkinnot 2002 

Teologinen 24 

Humanistinen 96 

Taideteollinen 3 

Musiikki 8 

Teatteri ja tanssi 3 

Kasvatustiet. 69 

Liikuntatiet. 8 

Yhteiskuntatiet. 94 

Psykologia 14 

Terveystiet. 40 

Oikeustiede 16 

Kauppatiet. 58 

Luonnontiet. 284 

Maat. -metsätiet. 44 

Teknillistiet. 204 

Lääketiet. 227 

Hammaslääketiet. 11 

Eläinlääketiet. 6 

Farmasia 14 

Kuvataide 1 

YHTEENSÄ 1224 

(Suomen tieteen ja teknologian tietopalvelu 2003.) 
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Tohtorintutkintoja suoritettiin vuonna 2002 eniten luonnontieteelli-

sellä alalla. Toiseksi eniten väiteltiin lääketieteen alalla ja teknillistie-

teistä valmistui kolmanneksi eniten tohtoreita. Vähiten väiteltiin ku-

vataiteista, mutta myös taideteollisen tai teatterin ja tanssin aloilta 

valmistui vain muutama tohtori . 

 

Jokaiselle yliopistolle ja koulutusalalle asetetaan tutkintotavoitteita 

aina kolmeksi vuodeksi kerrallaan opetusministeriön ja yliopistojen 

välisissä tulossopimuksissa. Luonnontieteellisellä ja teknisellä alalla 

tavoitemääriä on nostettu vuosille 2001-2003. (Suomen tieteen ja 

teknologian tietopalvelu, 2003.) 

 

Keskimääräinen väittelyikä tutkijakouluista valmistuneilla oli 32,4 

vuotta vuonna 1999. Naisten väittelyikä oli keskimäärin 33,5 vuotta 

ja miesten 31,7. Kaikkien vuonna 2001 tohtorintutkinnon suorittanei-

den keskimääräinen väittelyikä oli 36,3 vuotta. Kasvatustieteissä 

keski-ikä on korkein (44,2) ja luonnontieteissä puolestaan alin 

(33,6). Tutkijankoulutusjärjestelmän vaikutuksesta myös tohtoreiden 

valmistumisajat ovat lyhentyneet. Vuonna 2000 tutkijakouluista val-

mistuneista tohtoreista 60 prosenttia suoritti tutkinnon päätoimisesti 

opiskellen alle neljässä vuodessa. Kaksikymmentä prosenttia suoritti 

tutkinnon 4-5 vuoden kuluessa ja kaksikymmentä prosenttia käytti 

tutkinnon suorittamiseen aikaa vähintään 5 vuotta. Vähiten aikaa 

tohtorintutkinnon suorittamiseen päätoimisesti opiskellen kului kas-

vatustieteissä sekä terveys- ja sosiaalialalla. Sekä pää- että sivutoi-

misesti opiskelleita tarkasteltaessa yli 12 prosentilla kului aikaa alle 

neljä vuotta, lähes 17 prosenttia suoritti tutkinnon alle viidessä vuo-

dessa ja 70 prosentilla tohtoreista aikaa kului yli viisi vuotta. Naisilla 

aikaa kului tutkinnon suorittamiseen hieman enemmän kuin miehillä. 
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Koulutusaloittain tarkasteltuna eniten aikaa kului maa- ja metsätie-

teissä, humanistisilla ja taidealoilla sekä terveys- ja sosiaalialalla. 

Näillä aloilla 75-82 prosentilla tohtorintutkinnon suorittamiseen kului 

aikaa yli viisi vuotta. (Suomen tieteen ja teknologian tietopalvelu 

2003; Raivola 2000, 119; Suomen Akatemia 2003, 15.) 

 

 

 

Kansainvälistä vertailua 
 

 

Suuri korkeakoulutuksen määrällinen kasvu on Suomessa samanlai-

nen ilmiö kuin useissa muissakin OECD-maissa. Tämä on ollut näky-

vissä maiden keskinäisissä Education at a Glance 2002 vertailuissa. 

Näitä koulutusvertailuja OECD-maiden kesken on tehty 1990-luvun 

alusta asti. Kansainvälisen koulutusluokituksen (ISCED 97) uudistu-

minen on parantanut koulutuksen kansainvälistä vertailua, mutta yhä 

tilastollisissa muuttujissa on ongelmakohtansa ja näihin vertailuihin 

on syytä suhtautua varovasti. (Tengner 2003, 36.) 

 

Suomi ja Ruotsi sijoittuvat korkealle, kun vertaillaan korkeakoulutuk-

seen ja tutkimukseen käytettäviä varoja maiden bruttokansantuot-

teeseen. Muista OECD-maista vain Kanada, Etelä-Korea ja Yhdysval-

lat ovat tilastoissa Suomea ja Ruotsia edellä. Nämä kolme maata 

käyttävät 2,3-2,5 prosenttia bruttokansantuotteesta korkeakoulutuk-

seen ja tutkimukseen. Suomella ja Ruotsilla vastaavat luvut ovat 1,6-

1,8 prosenttia. (emt. 37.) 
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Tutkijoiden määrä tuhatta työllistä kohti oli Suomessa EU-maiden 

suurin vuonna 2002 Key Figures- julkaisun mukaan. Seuraavaksi 

eniten tutkijoita oli Japanissa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa. Naisten 

osuus tutkijoista vaihteli eri maissa 19-43 prosentin välillä. Suomessa 

naistutkijoiden osuus on 29 prosenttia. (Suomen Akatemia 2003, 

10.) 

 

EaG vertailuissa on laskettu odotettu korkeakoulutukseen käytettävä 

aika 17-vuotiaiden keskuudessa. Keskimääräinen arvio korkeakoulu-

tukseen käytettävistä vuosista OECD-maiden 17-vuotialla oli 2,5 

vuotta. Suomessa odotettu korkeakoulutusaika oli 4,1 vuotta ja 

Ruotsissa puolestaan 3,1 vuotta. Lähes kaikissa maissa naisten odo-

tetaan kouluttautuvan miehiä pidempään. (Tengner 2003, 39.) 

 

Kanadassa 41 prosenttia 25-64 vuotiaista on suorittanut korkeakou-

lututkinnon (ISCED tasot 5B, 5A JA 6). Tämä on OECD-maiden kor-

kein tulos. Suomi ja Ruotsi sijoittuvat tässä tilastossa tasaprosentein 

(32 %) viidenneksi Kanadan, Yhdysvaltojen, Irlannin ja Japanin jäl-

keen. (emt. 41.) 
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5. KOULUTUS JA OPPIMINEN 
 

 

5.1. Koulutus kompetenssien tuottajana 

 

 

Tutkimuksemme viitekehys ja näkökulma liittyvät koulutukseen ja 

oppimiseen. Tutkimuksen sisältöalueet eli tohtorintutkinnon rakenne, 

sisältö ja ohjauskäytännöt voidaan kirjoittaa kolmion muotoon, jossa 

jokainen kolmion kulma vastaa yhtä aluetta. Keskelle kolmiota kir-

joitetaan koulutus, sillä nämä sisältöalueet yhdessä muodostavat 

tohtorinkoulutuksen keskeiset asiat. Koulutus sisältää oppimisen eli 

tässä tapauksessa tutkija koulutuksensa aikana saavuttamansa kom-

petenssin.                           

                 RAKENNE      

     

                                                     

     

  
KOULUTUS 
 OPPIMINEN  

 

 

               SISÄLTÖ            OHJAUSKÄYTÄNTÖ  

 

Kuvio 2. Tutkimuksen sisältöalueet 
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Koulutuksen rakenteella tarkoitamme tutkimuksessa tohtorinkoulu-

tuksen yleisiä rakenteeseen liittyviä asioita. Selvittelemme tohtorin-

koulutuksen sisäänpääsyvaatimuksia, koulutuksen kestoa, opetus-

suunnitelmien yksilöllisyyttä, opintovaatimuksia, kansainvälisen yh-

teistyön laajuutta, teollisuuden ja kaupan kanssa tehtävän yhteistyön 

yleisyyttä, väitöskirjan laajuutta sekä väitöstilaisuuden luonnetta. 

Sisältöalueen tarkoituksena on kartoittaa tieteellisen osaamisen roo-

lia tohtorinkoulutuksessa ja tarkastella mitä tieteen erityisaluetta 

tutkijankoulutuksessa pidetään tärkeimpänä. Ohjauskäytännöt ovat 

oppimisen ja opintojen onnistumisen kannalta merkityksellisiä. Halu-

amme tietoa tohtorinkoulutuksen ohjausmenetelmistä, opintojen 

etenemisen arviointikeinoista, opintojen ohjauksen järjestelyistä, 

ohjaajan valinnasta ja tehtävistä.  

 

Koulutus ja oppiminen ovat termeinä yleisesti käytössä, mutta niiden 

sisältö ei olekaan niin yksiselitteinen. Myös niiden keskinäinen suhde 

tuottaa hämmennystä. Tämän vuoksi usein esimerkiksi yliopistoissa 

opettaminen ja tutkimus katsotaan toisistaan irrallisiksi. Unescon 

pääsihteerin Jacques Delorsin koulutuksen kansainvälistä kehittä-

mistä käsittelevässä muistiossa "Learning the treasure within" 

(1996), oppimisen rooli korostuu koulutuksen ydinprosessina sekä 

kansainvälisen vertailun ja kilpailun valttina. (Rauste-von Wright, von 

Wright & Soini 2003, 9-14.) 

 

Asiantuntijuuden oletetaan rakentuvan tiedeyhteisössä kompetens-

sien avulla. Tieteellinen asiantuntijuus pitää sisällään tiedollisen, 

tieteellisen sekä moraalisen kompetenssin. Tiedollinen kompetenssi 

merkitsee oman tieteenalan tietoalueen hallintaa. Tieteellinen kom-
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petenssi sisältää tiedollisen kompetenssin lisäksi myös tieteellisen ja 

kriittisen asenteen tieteelliseen tietoon. Moraalisen kompetenssin 

omaava asiantuntija pyrkii toteuttamaan kompetenssejaan kaikkien 

tiedeyhteisön jäsenten parhaaksi. Asiantuntijuuden rakentuminen 

tapahtuu sisällöllisenä eli kompetenssien kehittymisen kautta sekä 

myös sosiaalisten prosessien kautta. Tiedollinen eli sisällöllinen asi-

antuntijuus kehittyy parhaiten tiedeyhteisössä käytävissä opetuskes-

kusteluissa. Tiedeyhteisön jäsenen asiantuntijuus rakentuu tieteelli-

sen asenteen kehittyessä. Laaja-alaisesta asiantuntijuudesta voidaan 

puhua, kun kaikki kolme kompetenssia saavutetaan. Tiedeyhteisön 

kommunikaatiokulttuuriin osallistuminen sekä tiedeyhteisössä vallit-

seva kommunikaatiokulttuuri vaikuttavat tiedeyhteisön jäsenten asi-

antuntijuuden rakentumiseen. (Anttonen & Riimala, 1998, 81-85.) 

 

Edellisen perusteella asiantuntijuuden rakentumiselle ja kompetens-

sien hankkimiselle on hyväksi nykyinen käytäntö tutkijankoulutuk-

sessa, jossa yhä useampi toimii jonkin tutkimusryhmän jäsenenä ja 

pääsee sitä kautta osalliseksi tieteelliseen keskusteluun ja toiminta-

kulttuuriin. Tutkimusryhmässä työskentely auttaa sekä tieteellisen, 

tiedollisen että moraalisen osaamisen rakentumista. 

 

Opetuskeskustelut ovat keskeisiä tiedeyhteisön toiminnassa. Niiden 

tavoitteena on luoda pohjaa tieteellisen ajattelun kehittymiselle, 

opiskelijan omalle ymmärrykselle ja oivallukselle. Kommunikaatio voi 

tapahtua opetuskeskustelussa monin tavoin: oppimateriaalien, tent-

tien tai seminaarien tasolla. Kommunikaatiotilanne toimii foorumina, 

joka luo perusteet tieteelliseen keskusteluun osallistumiselle sekä 

kehittää asiantuntijuutta eteenpäin. (emt. 86.) Erilaiset virtuaaliset 

oppimisympäristöt tuovat lisää tilaisuuksia kommunikaatiokulttuurin 
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rakentamiseksi. Tietokonepohjaiset keskustelufoorumit avaavat 

mahdollisuuksia tieteellisen keskustelun käymiseksi kansainvälisellä-

kin tasolla. 

 

 

 

5.2. Oppiminen tiedon rakentajana 

 

 

Suomessa koulutusjärjestelmää säätelevä lainsäädäntö on uusittu ja 

mukaan ovat tulleet koulutuksen laadun arviointivelvoitteet. Oppimi-

sen edellytys on oman toiminnan avoin arviointi. Uudet koulutusjär-

jestelmää säätelevät lait perustuvat nykyisin konstruktivistiseen op-

pimiskäsitykseen. Tämä ei kuitenkaan vielä ilmene kaikissa koulujen 

ja korkeakoulujen käytännöissä, vaikka keskustelu ja tutkimus ovat-

kin aktivoituneet oppimisprosessien tiimoilla. Oppiminen mielletään 

usein suorittamiseksi. (Rauste-von Wright ym. 2003, 14–15.) 

 

Oppiminen on aina tilanne- ja kulttuurisidonnaista. Ihminen on pe-

rusluonteeltaan utelias, tavoitesuuntautunut sekä ulkomaailmasta ja 

itsestään tietoa etsivä yksilö. Jo elämänsä alkupoluilta saakka yksilö 

oppii konstruoimalla maailmaansa ja rakentaessaan aina uuden op-

pimansa vanhan opitun perustalle. Joka päivä ihminen taltioi ja tul-

kitsee uutta tietoa, jäsentäen kuvaa maailmasta ja itsestään maail-

man osana. (emt. 50.) 

 

Oppimisen moninaisille muodoille on yhteistä, että ne liittyvät toi-

mintaan. Maailmaan sopeutuminen ja elämänhallinta ovat oppimisen 
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tulosta. Tärkeintä oppimisen kannalta on aktiivinen toiminta. Vielä 

1900-luvun alussa ajateltiin, että tieto on pysyvää ja riittää kun kou-

lutuksessa opitaan faktoja ja perustaitoja. Nykyisin tiedetään, että 

maailma muuttuu ja tieto vanhenee. Pysyäkseen toiminnassa mu-

kana on jatkuvasti opittava uutta. Oppimaan oppimisesta on tullut 

koulutuksen tärkeä tavoite. Tieto ei siirry yksilöstä toisen itsestään, 

vaan tarvitaan tiedon valikointia ja tulkitsemista aiemmin opitun 

tiedon pohjalta. (emt. 52-53.) 

 

Tilannesidonnaisuuden lisäksi oppimista säätelee motivaatio. Moti-

vaation rooli oppimisessa näkyy toiminnan tavoitteissa, mutta oppi-

misen kannalta tärkeitä ovat myös menetelmät, joilla tavoitteet yri-

tetään saavuttaa. Vuorovaikutus on nostanut merkitystään oppimi-

sessa ja erilaisten sosiaalisten oppimisympäristöjen vaikutusta on 

alettu korostaa. Erilaiset yhteistoiminnalliset oppimistilanteet, joissa 

tietoa ja osaamista rakennetaan yhteistoiminnallisessa prosessissa, 

ovat käytettyjä oppimismenetelmiä nykyisin. (emt. 56-61.) 

 

Vaikka oppiminen nähdään yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksena 

sekä luonteeltaan yhteistoiminnallisena, on se myös yksilöllistä. Op-

pimiseen vaikuttavat yksilön metakognitiiviset tiedot ja taidot. Meta-

kognitiivisilla tiedoilla tarkoitetaan yksilön kykyä arvioida omaa osaa-

mistaan ja metakognitiivisilla taidoilla puolestaan yksilön kykyä käyt-

tää näitä tietoja hyväkseen. Oppiminen edellyttää kykyä reflektoida 

omaa ajattelua, omaa toimintaa, omia motiiveja ja tavoitteita. (emt. 

66-70.) 

 

Oppiminen on elinikäinen prosessi, sillä oppimista tapahtuu kaiken 

aikaa. Jotain opitaan koulutuksessa, jotain työssä ja jotain harras-
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tusten parissa. Jotain opitaan toimimalla ryhmässä ja jotain pohdis-

kelemalla itse asioita. Monet asiat opitaan nuorena, mutta myös 

vanhana oppii uutta. 

 

 

 

5.3. Uusliberalistinen koulutuspolitiikka 

 koulutuksen ohjaajana 

 

 

Koulutuspolitiikkaa ovat ne toimenpiteet ja pyrkimykset, joilla yhteis-

kunnassa esiintyvät ryhmät - eivät ainoastaan julkisen vallan poliittis-

hallinnolliset elimet - yrittävät vaikuttaa koulutuksen suuntaamiseen 

sen voimavaroihin, rakenteisiin, prosesseihin, sisältöön ja tuotokseen 

(Lehtisalo & Raivola 1999, 32.)  

 

Koulutuspolitiikan pääasiallisena yhteiskuntapoliittisena tehtävänä on 

muodollisen kasvatuksen valvonta ja ohjaus. Koulutusjärjestelmät 

ovat koulutuspolitiikan toteuttamisen välineitä ja niissä jaetaan kas-

vatusta. Koulutuspolitiikan keinoin pyritään ohjaamaan koulutusra-

kennetta ja koulutusvarantoa yhteiskunnan tarpeiden mukaisesti 

(emt. 31-32.) Esimerkiksi 1990-luvulla koulutuspoliittisessa ajatte-

lussa pyrittiin laskemaan tohtorien väittelyikää lähemmäksi euroop-

palaista keskitasoa, 30 ikävuotta tai jopa sen alle. 

 

Koulutuspolitiikkaa on aina tarkasteltava yhteiskunnallisena ilmiönä. 

Kaikissa yhteiskunnissa koulutus on osa poliittista, taloudellista, sosi-

aalista ja sivistyksellistä todellisuutta. Koulutuspolitiikan teoria ra-
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kentuu usein yhteiskuntatieteellisten teorioiden pohjalta (emt. 33.) 

Koulutuspoliittiset painotukset ovat viime vuosina kokeneet monia 

muutoksia. Suomalainen koulutuspolitiikka on noudattanut tiukasti 

pohjoismaista hyvinvointimallia, jonka mukainen koulutuspolitiikka 

pyrkii edistämään koulutuksen tasa-arvoisuutta ja yhdistämään yli-

opiston- ja muun ammatillisen koulutuksen taloudelliseen kasvuun. 

Nykyinen koulutuspolitiikka vetoaa tuloksellisuuteen ja tehokkuuteen. 

Uusliberalistinen koulutus korostaa yksilön merkitystä tasa-arvoisten 

mahdollisuuksien sijasta. Yksilön kehitysprosessi ei ole ensisijaista, 

vaan tuottavuuskriteeri on tarkastelun ensisijainen kohde. (Jalkanen 

1997, 122.)  

 

1980-luvulta alkaneet muutostuulet maamme koulutuspolitiikan lin-

jauksissa eivät ole mikään suomalaiskansallinen keksintö, vaan maa-

ilmalta Suomeen rantautunut koulutuspolitiikan malli. Pohjoismaiset 

hyvinvointiyhteiskunnan aatteet kuten tasa-arvo, turvallisuus ja yh-

teiskunnallinen oikeudenmukaisuus ovat muuttuneet yhteiskunnan 

holhoukseksi, kansalaisten oma-aloitteisuuden tuhoamiseksi sekä 

julkisten varojen tuhlaamiseksi. Risto Rinne (2003, 31) on tiivistänyt 

uusliberalistisen koulutusajattelun seuraavasti: "Koulutuksellisen 

tasa-arvon mukainen ajatus pitkästä yhtenäisestä koulutuksesta ei 

enää elä. Tilalle on tullut erinomaisuuden tavoittelu ja markkinoiden 

logiikka." Vaikka uusliberalistinen koulutuspolitiikka on omaksuttu 

päättävissä elimissä, ei sitä kuitenkaan laajassa mitassa ole ryhdytty 

Suomeen soveltamaan. Suomessa koululaitoksen yksityistämiseen ei 

toistaiseksi ole ryhdytty ja koulutus on edelleen pidetty korkeakou-

lutusta myöten maksuttomana. Koulujen keskinäisiä ranking-listoja ei 

vielä julkaista eikä opettajille makseta tuloksellisuusrahaa, kuten jo 

käytäntönä on esimerkiksi Englannissa. (Rinne 2003, 28 -32.) 
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Korkeakoulupedagogiikka on osa koulutuspolitiikkaa. Korkeakoulu-

tuksen kehittämistarve havaittiin 1990-luvun alussa suoritettujen 

evaluaatiohankkeiden pohjalta. Myös lama-ajan taloudellisten resurs-

sien tiukentuminen sekä kansainvälisyyden lisääntyminen toimivat 

sysäyksenä korkeakoulutuksen kehittämiselle. Tehokkuus, laatu ja 

relevanssi nousivat korkeakoulutuksen kulmakiviksi. (Sallinen, 1995, 

12- 15.) Tulosajattelun myötä väitösten tavoittelemisesta on tullut 

entistä kiinnostavampaa myös yliopistojen ja korkeakoulujen kan-

nalta. Yliopistoille väitöskirjat ovat yhä enemmän taloudellinen kysy-

mys kuin pelkkää sivistyksellistä antia. (Kivinen ym. 1997, 13.) 

 

 

 

5.4.  Koulutuksen muuttuvat tehtävät 

 

 

Suomalaisen koulutusinstituution kulmakivet pysyvyys ja vakaus 

joutuvat kohtaamaan yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla tapahtuvat 

muutokset. Uudenlaiset tehtävät haastavat koulutuksen vanhat teh-

tävät työvoimaa kvalifioivana, sosiaalistavana ja valikoivana instituu-

tiona. Työtehtävät muuttavat muotoaan, säännöllinen työpaikka ei 

ole enää kaikkien ulottuvilla, työn vaatimukset kasvavat ja niin edel-

leen. Miten koulutus tulisi järjestää, että se pystyisi vastaamaan uu-

siin haasteisiin? Kykeneekö koulutus ennakoimaan nopeasti muuttu-

vat työelämän tarpeet? Miten oppilaita valmennetaan sopeutumaan 

ja selviämään tulevaisuudesta riskiyhteiskunnassa? Muuttaako uusli-
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beralistinen koulutuspolitiikka koulut  markkinapaikoiksi? (Rinne & 

Salmi 1998, 173- 174.) 

 

Usko koulutuksen voimaan on vankkaa. Koulutuksen korkean laadun 

uskotaan lisäävän kansainvälistä kilpailukykyä ja vähentävän työttö-

myyttä. Inhimilliseen pääomaan investointi nähdään kannattavaksi 

tehtäväksi. Koulutus yhteiskunnan muuttajana on jälleen tavoitteena. 

Koulutuspolitiikka kietoutuu yhä enemmän yleiseen yhteiskuntapoli-

tiikkaan ja koulutus toteuttaa sitä kvalifioiden ihmisiä, sijoittaen heitä 

asemiinsa sekä kiinteyttäen kansallista yhtenäisyyttä. Vanhat tehtä-

vät saavat uusia painotuksia, korostuksia ja tehtävänantoja. Eräitä 

kehityssuuntia ovat Rinteen ja Salmen (1998) mukaan koulutuksen 

varastointitehtävä, ajatus koulutuksesta kulutuksena sekä kvalifikaa-

tiotehtävän muuttuminen selviytymiskvalifikaatioksi. (emt. 174.)   
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6. TUTKIMUSONGELMAT JA 
TUTKIMUKSEN METODOLOGISET 

LÄHTÖKOHDAT 
 

 

6.1. Miksi tutkia tohtorintutkintoja? 

 

 

Kansainvälistymisen ja globalisaation seurauksena kilpailu koulutuk-

sen huippuosaajista tulee entisestään kovenemaan. Tämä merkitsee 

sitä, että suomalaisten täytyy turvata koulutuksen laadukkuus ja 

korkealuokkaisuus voidakseen toimia tasavertaisesti muiden maiden 

kanssa kansainvälisillä kentillä. Sen lisäksi, että huolehditaan 

maamme kansainvälisestä kilpailukyvystä, täytyy entistä enemmän 

painottaa yhteistyötä työmarkkinoiden ja tohtorinkoulutuksen kes-

ken. Tällaisesta yhteistyön tarpeesta on olemassa useita tutkimuksia 

(esim. Välimaa ym. 1998; Kivinen ym. 1997.) Yrityksiin suuntautuvan 

yhteistyön lisäksi tarvitaan alueellista kehittämistyötä, jotta alueelli-

nen osaaminen ja innovaatiotoiminta pystyttäisiin turvaamaan kai-

kille alueille.  

 

Globalisaatio ja kansainvälistyminen syventävät työnjakoa ja 

kilpailua osaavasta työvoimasta. Bolognan prosessin tuloksena eu-

rooppalainen koulutus yhtenäistyy ja yhteistyö tiivistyy. Liikkuvuuden 

odotetaan lisääntyvän ja koulutustarjonnan määrän kasvavan. Opis-

kelijat suorittavat opintojaan yhä useammin ulkomailla ja tietoverk-

kojen välityksellä erilaisia koulutusmahdollisuuksia voidaan välittää 

lähes kaikkialta maailmasta. Kehitys tuo mukanaan vaaran yksilöiden 
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jakautumisesta menestyjiin ja syrjäytyviin. Tämä kaikki aiheuttaa 

painetta suomalaisen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi yhä 

kilpailukykyisemmäksi ja laadukkaammaksi. Suomalaisen tiedepolitii-

kan keskeisiin tavoitteisiin kuului jo 1990-luvulla aktiivisuus kansain-

väliseen yhteistyöhön. Se on edelleen tärkeimpiä tavoitteita ja 2000-

luvulla tavoitteisiin on lisätty profiloituminen omalla vahvuusalueella. 

Kansainvälistymisen merkitys suomalaiselle tieteelliselle ja taloudelli-

selle kilpailukyvylle sekä kansallisen innovaatiojärjestelmän kehittä-

miselle on esitetty keskeisiksi perusteluiksi kansainvälistymistavoit-

teille. Suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunta-ajattelussa koulutuksen 

arvostus on ollut aina korkealla ja koulutuspoliittisissa ratkaisuissa 

Suomi on sitoutunut kansainvälisiin ekologisen, sosiaalisen ja talou-

dellisen kehityksen periaatteisiin. Näiden näkökulmien huomioiminen 

painottuu koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisessä tulevaisuudes-

sakin. (Koulutus ja tutkimus vuosina 2003-2008; Hakala, Kaukonen, 

Nieminen & Ylijoki 2003, 37.) 

 

Tiede ja tutkimus luovat tiedollista pohjaa suomalaiselle yhteiskun-

nalle ja innovaatioille. Pohjana hyvälle tutkimustoiminnalle ovat yh-

teistyö sekä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen työnjaon kehittä-

minen. Jo pitkään tavoitteena on ollut yliopistojen yhteistyön tii-

vistäminen elinkeinoelämään liiketoimintaosaamista sekä inno-

vaatiopalveluja kehittämällä. Tieteellisten tutkimustulosten hyödyn-

tämistä liike-elämässä on niin ikään pyritty tehostamaan. (Koulutus 

ja tutkimus vuosina 2003-2008.) Välimaan ja kumppaneiden teke-

mässä tutkimuksessa vuonna 1998 esitettiin erilaisia toimenpi-

desuosituksia, jotta tohtorinkoulutuksen saaneita työllistyisi yhä 

enemmän yrityksiin. Koulutuspolitiikan toivottiin kannustavan tohto-

riopiskelijoita tekemään yhteistyötä yritysten kanssa jo jatko-opinto-
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jen aikana mm. luomalla kannustinjärjestelmiä palkitsemaan yhteis-

työtä tekeviä tutkijakouluja ja yliopistoilta toivottiin omaa aktiivi-

suutta yhteistyökontaktien solmimiseen yritysten kanssa. (Välimaa 

1998, 193- 195.) 

   

Alueelliset intressit ovat ohjanneet suomalaista koulutuspolitiikkaa 

vahvasti jo pitkän aikaa. Koulutusmahdollisuuksien tasaisella tarjon-

nalla on harjoitettu alueellisesti painottunutta yhteiskuntapolitiikkaa, 

joka on tähdännyt syrjäseutujen elinkelpoisuuden ja koulutusmah-

dollisuuksien huolehtimiseen. (Kivinen & Rinne 1995, 62.) Alueellisen 

keskittymisen ja alueellisten erojen kasvu on ollut viime vuosien 

ilmiö. Muuttoliike on keskittynyt kasvukeskuksiin ja maakuntakeskuk-

siin. Tämän kehityksen on ennustettu jatkuvan, ellei osaamista ja 

innovaatiotoimintaa saada jaetuksi kaikille alueille. Suomen hyvin-

vointi ja kansainvälinen kilpailukyky ovat perustuneet alueelliseen 

elinvoimaisuuteen ja innovatiivisuuteen. Nykyisen alueellisen keskit-

tymiskehityksen uhkatekijöiden, kuten syrjäseutujen autioitumisen ja 

kasvukeskusten ruuhkautumisen, toteutumisen ehkäiseminen vaatii 

kansallisen koulutus- ja tutkimuspolitiikan ja alueellisten kehittämis-

tavoitteiden yhteensovittamista. Tämä edellyttää mm. kaikkien alu-

eellisten toimijoiden yhteistyötä, koulutus- ja tutkimustoiminnan 

sisällyttämistä elinkeino- ja hyvinvointistrategioihin sekä ennakoivaa 

alueellista toimintaa. Kansainvälistymisen haasteet näkyvät myös 

alueellisella tasolla ja tämä edellyttääkin korkeakoulujen ja alueellis-

ten tutkimuslaitosten oman alueellisen osaamisen vahvistamista ja 

alueellista verkostoitumista kansallisesti ja kansainvälisesti. (Koulutus 

ja tutkimus vuosina 2003-2008.) 
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Oulun seudulle on laadittu oma alueellinen kehittämisstrategia, jonka 

toteutumiseen osallistuvat mm. yliopisto, ammattikorkeakoulu, VTT 

ja yritykset omien ohjelmiensa ja projektiensa kautta. Keskeisinä 

asioina on ohjelmassa painotettu osaavan työvoiman saannin tur-

vaamista, yritysten verkostoitumisen edistämistä sekä kansainvälis-

tymiskynnyksen alentamista. Näillä toiminta-alueilla pyritään tasa-

painoiseen alueelliseen kokonaiskehitykseen sekä alueen vetovoimai-

suuden kehittämiseen entisestään. (Oulun kaupunki) 

  

Bolognan prosessin pyrkimys yhtenäisyyteen on vastakkainen reaktio 

siihen, että yliopistot tavoittelevat oman profiilin luomista erottuak-

seen toisista yliopistoista. Alueelliset roolit suorastaan vaativat täl-

laista profiloitumista. Näin erot yliopistojen välillä kasvavat ja tulevat 

hierarkkisemmiksi. Suurimmat ja parhaimmat yliopistot verkostoitu-

vat tunnettujen yliopistojen kanssa ja saavuttavat näin uutta statusta 

toiminnalleen. Korkeakoulumaailman kansainvälistymisen uhkaku-

vana voidaan pitää yliopistojen hierarkkisuuden kasvua. (Lampinen 

2003, 66.)     

 

Jatko-opintojen jatkuva arviointi ja kehittäminen ovat tarpeellisia 

pysyäksemme kehityksessä mukana. Eri tahoilla on omat odotuk-

sensa ja intressinsä jatko-opintojen kehittämisen varalle. Valtio ha-

luaa koulutuksesta laadukkaampaa ja tehokkaampaa kansallisen 

kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Yliopiston tavoitteena on toisaalta vaalia 

saavutettua tietoa, mutta myös etsiä uusia ratkaisuja ja uutta sy-

vempää tietoutta ja ymmärrystä. Opiskelijan intressit liittyvät hen-

kilökohtaisen sosiaalisen statuksen ja liikkuvuuden parantamiseen, 

mutta myös koulutuksellinen etuus lisää opiskelijan mielenkiintoa 

opintojen kehittämiseksi. Teollisuus puolestaan haluaisi kehittää 
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opintoja niin, että sopivia ominaisuuksia omaavaa työvoimaa olisi 

tulevaisuudessa saatavilla. (Kivinen & Ahola 1999, 11.)    

 

Koulutuksen rooli on tänä päivänä keskeisemmässä asemassa kuin 

koskaan. Koulutuksen odotetaan olevan ratkaisu kaikkiin ongelmiin. 

Yhteiskunnan ja organisaatioiden rakenteet ja toiminnot ovat jatku-

van muutoksen kohteena, jotta ne vastaisivat toimintaympäristön 

muutokseen. Uusien innovaatioiden tuottaminen ja levittäminen 

edellyttävät hyvien käytäntöjen etsimistä ja omien toimintaperiaat-

teiden vertaamista toisiin tuloksellisiin organisaatioihin. (Raivola 

2000, 18.) On erityisen tärkeää vertailla oman maamme korkeinta 

osaamista eli korkeinta akateemista tutkintoa, tohtorintutkintoa, 

muihin korkean osaamisen maihin, että voimme kehittää entisestään 

omaa osaamistamme. 

 

 

 

6.2. Tutkimuksen taustaa 

 

 

Tutkimuksemme aihe sai alkunsa Oulun yliopiston tutkimus- ja inno-

vaatiopalveluiden sekä opetuksen kehittämisyksikön aloitteesta. He 

hakivat kevään 2003 aikana pro gradu- tutkielman tekijöitä kasva-

tustieteellisen tiedekunnan ilmoitustaululla. Ilmoituksesta innostu-

neina tiedustelimme asiasta enemmän opetuksen kehittämisyksikön 

johtajalta Asko Karjalaiselta. Kiinnostuimme aiheesta ja päätimme 

ryhtyä työstämään siitä opinnäytettä. Oulun yliopiston tutkimus- ja 

innovaatiopalveluiden johtajan Leila Ristelin sekä Asko Karjalaisen 
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kanssa pitämässämme palaverissa neuvottelimme tulevan tutkimuk-

sen päälinjoista ja aikatauluista. 

 

Aihepiirimme laajuuden johdosta päädyimme tekemään opinnäytteen 

yhteisvoimin eli parityöskentelynä. Parityöskentelyn kannalla oli myös 

opetuksen kehittämisyksikkö. Keskustelujen jälkeen valitsimme tut-

kimuksemme kohteiksi Ruotsin, Saksan, Englannin, Hollannin, Ame-

rikan sekä Australian tohtorintutkinnot.  

 

Olemme jakaneet työmäärämme niin, että Tuula perehtyy Saksan, 

Hollannin ja Australian koulutuksen taustoihin, koulutusjärjestelmiin 

ja historialliseen koulutusperinteeseen sekä varsinaiseen tutkimuk-

semme ytimeen eli näiden kyseisten maiden tohtorintutkintojen vaa-

timuksiin. Sari puolestaan tekee tutkimusta Ruotsin, Englannin sekä 

USA: n vastaavista aihealueista.  

 

 

 

6.3. Tutkimusongelmat 

 

 

Tutkimuksemme päätarkoitus on hankkia kuvailevaa faktatietoa eri 

maiden tohtorintutkinnoista. Pyrimme tarkastelemaan tutkimus-

maidemme tohtorintutkinnon rakenteeseen, sisältöön ja ohjauskäy-

täntöihin liittyviä toimintamalleja ja vertailemaan niitä Oulun yliopis-

ton vastaaviin käytäntöihin. Tutkimuksen pääongelmana on 

selvittää, miten eri tavoin tutkijan kompetenssia tuotetaan 

eri maissa. Alaongelmat liittyvät tutkimuksen keskeisiin aihealuei-
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siin: tohtorintutkinnon rakenteeseen, sisältöihin ja ohjauskäytäntöi-

hin.  

 

• Kohdemaiden tohtorintutkinnon rakenteeseen liittyviä kysy-

myksiä: 

Kuinka kauan tohtorinkoulutus kestää? 

Mitkä ovat pääsyvaatimukset koulutukseen? 

Miten opiskelijan opetussuunnitelma rakentuu? 

Millaisista opinnoista tutkinto koostuu? 

Kuuluuko tutkintoon väitöskirjan laatiminen? 

Kuuluuko tutkintoon väitöskirjan julkinen puolustaminen? 

 

• Kohdemaiden tohtorintutkinnon sisältöihin liittyvä kysymys: 

Millainen rooli tieteellisellä osaamisella on koulutuksessa? 

 

• Kohdemaiden tohtorintutkinnon ohjauskäytäntöihin liittyviä 

kysymyksiä: 

Millaisia opetusmenetelmiä opetushenkilökunta käyttää? 

Miten opintojen etenemistä arvioidaan?  

Miten opiskelijoiden ohjaus on järjestetty opintojen aikana? 

Kuka toimii ohjaajana? 

Kuinka monta ohjaajaa opiskelijalla voi olla ja miten ohjaaja va-

litaan? 

Mitkä ovat ohjaajan päätehtävät? 
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6.4. Tutkimuksen lähestymistapa ja menetelmä 

 

 

Vertaileva kasvatustiede 
 

 

Kasvatusta voidaan lähestyä monista erilaisista näkökulmista, sitä 

voidaan tutkia monin erilaisin tutkimusmenetelmin eri tutkimuslähtö-

kohdista. Vertaileva kasvatustiede tutkii kasvatusta eri kulttuureissa 

(Leino & Leino 1988, 37). Vertaileva kasvatustiede pyrkii tulkitse-

maan ja vertailemaan kasvatustoimintaa, joka tapahtuu eri maissa 

kunkin maan koulutuspolitiikan sekä kasvatus- ja koulutusjärjestel-

män piirissä. Vertailun avulla selvitetään yhteiskunnan ja kasvatus-

järjestelmän välisiä suhteita sekä saadaan tarpeellista tietoa kasva-

tustieteelliselle tutkimukselle ja koulutuspolitiikalle. Lisäksi sen avulla 

voidaan tunnistaa järjestelmän muutokseen vaikuttavia tekijöitä. 

(Raivola 1991, 100–103.) 

 

Muihin yhteiskuntiin vertailu on nähty edellytyksenä oman yhteis-

kunnan ja myös oman itsen ymmärtämiselle. Vertailu auttaa tutki-

joita ymmärtämään omaa järjestelmää paremmin ja näin kehittä-

mään sen toimintaa. (Lauterbach & Mitter 1998, 239, 243.) Raivola 

(1991, 2-5) pitää vertailua kaiken tieteellisen työn lähtökohtana. 

Voidaan vertailla mennyttä ja nykyisyyttä, kotoista ja vierasta, täl-

laista ja tuollaista menettelytapaa. Raivola näkee vertailun kuitenkin 

vain työtavaksi, eikä itsetarkoitukseksi tai päämääräksi. Vertailu kor-

vaa tiedonhankinnan keinona kokeen ja kokeilun, joita olisi makrota-

son pitkittäistutkimuksissa mahdotonta toteuttaa. 
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Vertailevan kasvatustieteen historiassa on käytetty monenlaisia tut-

kimusmenetelmiä.  Historia juontaa juurensa matkamiesten kerto-

muksiin (travellers tales), jotka kuvailivat eri maiden kasvatuskäy-

täntöjä. Näistä kuvauksista löydettiin pohjaa omien käytäntöjen 

muodostamiseen. (Altbach & Kelly 1986, 5.)   

 

Varmasti ensimmäinenkään ihminen historiassa ei tarkoituksellisesti 

kehitellyt vieraiden instituutioiden vertailemista, vaan kulttuurinen 

lainaaminen on ikivanhaa antiikin taidetta.  

 

Ranskalaisen Marc Antoine Jullien vuonna 1817 julkaisema lehtinen 

"Esquisses et vues préliminaires d´un ouvrage sur l´education com-

parée" tarkastelee kuitenkin ensimmäistä kertaa vertailevaa kasva-

tustiedettä systemaattiseen vertailuun nojaten. Jullienia pidetäänkin 

varsinaisen vertailevan kasvatustieteen perustajana. Jullien oli tullut 

tulokseen, että paras mahdollinen hyöty kasvatukseen saadaan ke-

räämällä systemaattisesti kunkin maan parhaat ideat ja menettelyta-

vat ja jakamalla ne sitten yhteisesti. Keräämällä järjestelmällistä 

aineistoa ja analysoimalla sitä, voitaisiin löytää yleisiä periaatteita ja 

muodostaa sääntöjä. Jullienilla oli pitkä lista kasvatusta ja koulutusta 

koskevia kysymyksiä, joihin osaan oli tarkoitus saada tilastollisia vas-

tauksia ja osa kysymyksistä oli suunniteltu nostamaan esiin laa-

dullisia arviointeja.  Jullienin kannanotto ei kuitenkaan herättänyt 

suurta kiinnostusta ja myös hän itse menetti kiinnostuksen asiaan. 

(Holmes 1965, 13; Raivola 1991, 22–24.) 

 

1800-luvulla kansallisuusaate levisi Euroopassa ja synnytti kansain-

välistä taloudellista kilpailua. Samalla kirkko alkoi menettää asemiaan 
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kansan henkisenä yhdistäjänä. Muodolliseen koulutukseen alettiin 

asettaa odotuksia taloudellisten, sosiaalisten ja poliittisten ongelmien 

ratkaisemiseksi. Koulujärjestelmät olivat useissa maissa muotoutu-

massa ja mallia otettiin usein sieltä mistä sitä oli saatavana. Puhuttiin 

kasvatuksellisen lainaamisen, "lending and borrowing" ajanjaksosta. 

Metodologisesti tätä ajanjaksoa on kuvattu subjektiivis-impressionis-

tiseksi.  (Raivola 1991, 16–18; Altbach & Kelly 1985, 5.) 

 

1800-luvun lopulla ajatusten vaihtoa ja kierrättämistä toteutettiin yhä 

enemmän, sillä  koulutus kasvoi maailmanlaajuisesti ja herätti ute-

liaisuutta muista maista ja koulutusjärjestelmistä. Kansainväliset 

tehtävät, organisaatioiden maailmanlaajuiset näyttelyt sekä kansain-

välisten tietosanakirjojen tuotanto johtivat kiireelliseen vertailevan 

kasvatustieteenalan tarpeeseen. Tarvittiin apua kansallisiin reformei-

hin, jotta maiden koulutusjärjestelmien rakentaminen saataisiin 

vauhtiin. (Nóvoa & Yariv-Mashal 2003, 424.) 

 

1900- luvulla vertailevan kasvatustieteen piirissä käytettiin kahta 

erilaista lähestymistapaa: hermeneuttista sekä analyyttis-empiiristä. 

Pyrkimys kokonaisanalyyseihin korostui 1900-luvun alkupuolella. 

Tällöin koulutusjärjestelmät koetettiin asettaa niiden historialliseen 

viitekehykseen analyyttis-empiirisen lähestymistavan mukaisesti. 

Tällöin pyrittiin tilastollisen tiedon valossa etsimään säännönmukai-

suuksia aineistoista. (Lauterbach & Mitter 1998, 247–248.) Ensim-

mäinen maailmansota auttoi tajuamaan erään tärkeän seikan: kan-

sainvälisen yhteistyön välttämättömyyden ja keskinäisen vastuun. 

Esiin nostettiin mielenkiintoisia, erilaisia malleja koulutuksen ja kas-

vatuksen järjestämiseksi. Aloitettiin uuden maailman rakentaminen, 

mikä tarkoitti ensiksi "uuden ihmisen" kouluttamista "uudessa kou-
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lussa". Vertailun tarve kasvoi jälleen koskien tällä kertaa koulutuspo-

litiikkaa ja pedagogisia liikkeitä. (Nóvoa & Yariv-Mashal 2003, 424.)  

 

Objektiivis-deskriptiiviseksi lähestymistavaksi voidaan kutsua ajan-

jaksoa maailmansotien välillä. Yksittäiset, eri maissa toimineet henki-

löt organisoituivat kansainvälisiksi instituutioiksi ja työryhmiksi, joi-

den kautta aloitettiin säännöllinen julkaisutoiminta. Organisaatiot 

aloittivat kasvatusta koskevan tilastoaineiston keräämisen, kansain-

välisten yhteyksien solmimisen ja ylläpitämisen. (Raivola 1991, 18.) 

 

1900-luvun puolivälissä vertaileva kasvatustiede koki identiteettikrii-

sin. Eri tieteiden välillä käytiin rajankäyntiä, mutta suurimmaksi on-

gelmaksi muotoutui kuitenkin metodologia. Historiallinen ja filosofi-

nen lähestymistapa väistyi, vertailevan kasvatustieteen lähestyessä 

empiiristä yhteiskuntatiedettä. Vertailevista tutkijoista mm. Ander-

son, Bereday, Holmes, King, Eckstein ja Noah kehittivät vertailevaa 

kasvatustiedettä analyyttis-selittävään suuntaan. Kuvaamisen ja 

ymmärtämisen lisäksi tieteen tehtäväksi määriteltiin selittäminen, 

kontrolloiminen ja ennustaminen. Hypoteettis-deduktiivista menetel-

mää käyttäen testattiin empiirisen aineiston avulla teoriasta johdettu-

ja hypoteeseja. (emt. 20–21.) 

 

1960-luku oli jälki-kolonialistista vertailevien lähestymistapojen uu-

distamista. Uusiin maihin rakennettiin koulutusjärjestelmiä ja levitet-

tiin kehittyneitä koulutuspoliittisia ratkaisuja. Tuona aikana koulutuk-

sella oli pääpaino sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen lähteenä. 

Kansainvälisesti toteutettu työ ja tieteellisen lähestymistavan vaiku-

tus kehittivät vertailevaa tutkimusta luoden uusia, eri maissa ja alu-

eilla kehitettyjä ratkaisuja. (Nóvoa & Yariv-Mashal 2003, 424.) 
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1970-luvulta lähtien vertailevassa kasvatustieteessä on käytetty pal-

jon laadullisia menetelmiä. On tehty runsaasti tapaustutkimuksia ja 

etnografisia tutkimuksia. Tietoa on hankittu käyttämällä kyselylo-

makkeita, haastatteluja ja portfoliotekniikoita. Myös tekstejä on pyrit-

ty tulkitsemaan hermeneuttisen perinteen mukaisesti. (Lauterbach & 

Mitter 1998, 248.) 

 

2000-lukua voidaan pitää mittaamisen ja arvioinnin aikakautena. 

Maailmaa määrittää epävakaan kommunikaation ja toisistaan riippu-

vaisten tietoverkkojen yhdistyminen taloudelliseen kilpailuun ja kou-

lutuksen avainasemaan hyödyn saavuttamiseksi. Vertailevan tutki-

muksen päätehtävänä näyttää Nóvoan ja Yariv-Mashalin mukaan 

olevan kansainvälisten työkalujen ja vertailevien indikaattorien luo-

minen koulutuksen tehokkuuden ja laadun mittaamiseksi ja arvioimi-

seksi. (Nóvoa & Yariv-Mashal 2003, 424-425.) 

 

Vertailevan tutkimuksen vaiheet noudattavat normaalia tieteellistä 

tutkimusprosessia, joka sisältää kaikessa tieteellisessä tutkimuksessa 

tarvittavia metodologisia sääntöjä. Tutkimus etenee tutkimusongel-

man muodostamisen, teoreettisen viitekehyksen valitsemisen, aineis-

ton hankinnan ja analyysin kautta johtopäätösten tekemiseen ja 

tutkimustulosten raportointiin. 
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Benchmarking 
 

 

Benchmarking on määritelty menetelmäksi, jonka avulla voidaan 

systemaattisesti oppia yhteistyökumppanilta. Benchmarkingissa omia 

parhaita käytäntöjä verrataan muihin hyviin käytäntöihin ja tämän 

toiminnan kautta saatu tieto auttaa parantamaan ja tehostamaan 

omaa suoritus- ja kilpailukykyä. (Benchmarking-käsikirja, 1998.) 

Benchmarkingin lingvistinen ja metaforinen perusta löytyy maanmit-

tauksesta sekä kangas- ja kalakaupan käytännöistä. Kun maanmit-

taajat ovat laskeneet etäisyyksiä, tietyt maamerkit ovat olleet 

benchmarkkeja, joista etäisyys on määritelty. Kangaskaupoissa on 

ollut myyntipöydällä mitta, johon kankaat asetettiin arvon määrittä-

miseksi. Eri kankaiden arvojen määrittämisessä käytettiin tätä mittaa 

apuvälineenä, benchmarkkina. Myös kalakauppiaat käyttivät saman-

tyyppistä mittaa arvon määrittämiseen ja mittaamiseen. (Kulmala 

1999, 20.) 

 

Benchmarking on lainasana, jolle ei ole olemassa käyttökelpoista 

suomalaista käännöstä. Benchmarkingista on käytetty runsaasti eri-

laisia nimityksiä kuten, vertaileva arviointi, esikuva-arviointi tai par-

haiden käytänteiden etsiminen. Nämä eivät kuitenkaan vastaa 

benchmarkingia kokonaisuutena, vaan kuvaavat vain ilmiön jonkin 

puolen. Myöskään englannin kielessä termi ei ole merkitykseltään 

yksiselitteinen. Kuitenkin aina benchmarking-arviointi sisältää ver-

taamista toisten tekemisiin ja toimintaan. Muuten menetelmä on 

kuitenkin avoin ja joustava. (Karjalainen 2002a, 10–11.) Benchmar-

kingia voidaan erotella sen mukaan mihin toiminta kohdistuu. Tuo-
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minen (1997, 226) on jaotellut käytännössä olevia benchmarking-

tyyppejä neljään eri luokkaan. Strategisessa benchmarkingissa 

pyritään oikeiden strategioiden kautta oman toiminnan parantami-

seen. Prosessibenchmarking paneutuu avainprosessien taustalla 

olevien toimintatapojen ja menetelmien analysointiin. Suorituskyky 

benchmarkingissa voidaan vertailla oman yksikön tai yksittäisen 

prosessin suorituskykyä. Osaamisen benchmarkingissa tarkastel-

laan laadussa sekä tehokkuudessa ilmeneviä eroja.  

 

Benchmarking käsite yleistyi laajemmin tunnetuksi vuonna 1979, kun 

liike-elämän jättiyhtiö Xerox käytti benchmarkingia omassa organi-

saatiossaan parantaakseen toimintaansa (Karjalainen ym. 2002, 29). 

Benchmarkingia on käytetty paljon laadunhallinnan keinona liike-

elämässä, mutta se on ollut melko uutta koulutusorganisaatioissa 

(Kulmala 1999, 19). Kansainvälistyminen sekä laatuajattelu ovat 

lisänneet mielenkiintoa benchmarkingia kohtaan myös koulutusorga-

nisaatioissa. Toiminnan parantaminen yhteistyötä tekemällä ei ole 

uutta korkeakouluissa, mutta vertailujen painotukset ovat muuttu-

massa. Vertailuissa on usein tyydytty korkeakoulujen sisäisiin opiske-

lijakyselyihin tai kansallisiin tilastojen vertailuun, mutta nyt on huo-

mattu, että omia käytäntöjä voidaan verrata myös muihin korkea-

kouluihin. Monissa maissa taloudelliset seikat ovat olleet sysäys mui-

hin käytäntöihin vertailemiseen. Esim. Saksassa korkeakoulujen 

benchmarking aloitettiin, jotta löydettäisiin keinoja pitkiin opiskeluai-

koihin ja valmistumisen viivästymiseen. Nykyisin benchmarkingia 

käytetään enemmän myös opetuksen laadun kehittämiseen sekä 

oppimisen edistämiseen. (Löfström 2001, 14–15.) 
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Luovan benchmarkingin käsitettä käytettiin ensimmäisen kerran vuo-

sina 1997 ja 1998, kun Oulun yliopiston ja Helsingin yliopiston ope-

tuksen kehittämispalveluja vertailtiin. Tällöin käsite ei kuitenkaan 

ollut vielä muotoutunut nykyiseen merkitykseensä, vaan sitä alettiin 

Oulun yliopiston opetuksen kehittämisyksikössä kehitellä soveltu-

maan paremmin yliopistojen kehittämistarpeisiin. (Karjalainen ym. 

2002, 15-16.) Luovan benchmarkingin avulla pyritään parantamaan 

ja kehittämään yliopistojen kansainvälistä yhteistyötä. Vastavuoroi-

sesti tehtävien havaintojen kautta vertailukumppanista voidaan op-

pia. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että vertailukumppani on tar-

peeksi hyvä omalla alallaan. Luova benchmarking on siis enemmän 

kuin pelkkää vertailua, sillä se tarjoaa mahdollisuuden uuden tuot-

tamiseen. (emt. 30-35.) 

 

Benchmarkingista ja vertailevasta tutkimuksesta on löydettävissä 

yhteisiä piirteitä historiasta. Vertailevan tutkimuksen alkuaikoina 

tietoa erilaisista koulujärjestelmistä kerättiin taulukoihin. Samoin 

tehdään luovassa benchmarkingissa, jossa työkaluna käytetään tau-

lukon muotoisia matriiseja. Jullienin idea kerätä systemaattisesti 

kunkin maan parhaat ideat ja menettelytavat ja jakaa ne sitten yh-

teisesti muistuttaa myös benchmarking ajatusta parhaiden käytäntö-

jen kautta oppimisesta. Molemmissa on kyse muihin vertailemisesta, 

jolloin saadaan samalla selville oman toiminnan taso ja suhde toisiin.    

 

Benchmarking etenee erilaisten vaiheiden kautta. Ensimmäisessä 

vaiheessa tehdään itsearviointi sekä kartoitetaan oman organisaation 

nykytila. Näin pyritään löytämään oman toiminnan vahvuudet sekä 

kehittämiskohteet. Toisessa vaiheessa kirjataan ylös tarkasti ne yksi-

tyiskohdat joihin halutaan löytää vastauksia muista organisaatioista, 
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päätetään benchmarking kumppanit sekä sovitaan eettiset periaat-

teet saatujen tulosten käytöstä. Kolmas vaihe on tietojen keruun 

vaihe. Tietoa voidaan kerätä kyselylomakkeiden, haastattelujen, 

vierailujen tai asiakirjojen avulla.  Neljännessä vaiheessa kerätty tieto 

analysoidaan ja pyritään tunnistamaan eroja tavoitteiden ja nykytilan 

välillä sekä selvittämään mistä nämä erot johtuvat. Viidennessä vai-

heessa suunnitellaan miten tavoitetason ja todellisuuden välinen ero 

saadaan kurottua umpeen sekä mietitään kehittämistyön vaiheet ja 

resurssit tarkasti. Kuudennessa vaiheessa pohditaan ja arvioidaan 

koko benchmarking prosessia. Tavoitteena on kehittää toimintaa 

edelleen. Puhutaan benchlearningista, joka tarkoittaa osaamisen 

kehittämistä toiminnan tehostamisen rinnalla. (Löfström 2001, 16–

17.) 

 

Tutkimuksemme lähestymistapa on yhdistelmä vertailevaa tutkimus-

ta ja benchmarkingia. Toisaalta voisi puhua myös case-tyyppisestä 

lähestymistavasta, sillä tutkimuksesta löytyy tapaustutkimuksen piir-

teitä. Tutkittavana on määrätyt tiedekunnat (teknis-

luonnontieteellinen sekä yhteiskuntatieteellinen) kahdesta yliopistos-

ta jokaisessa tutkimusmaassa. Tavoitteenamme on saada yksityis-

kohtaista tietoa jokaisen yliopiston ja tiedekunnan tohtorintutkintojen 

rakenteesta, sisällöistä sekä ohjauskäytännöistä. 
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Tutkimusmenetelmä 
 

 

Wolfgang Hörner on jaotellut vertailevan kasvatustieteen tehtävät 

seuraavasti: idiografinen tehtävä eli erityisen etsimisen tehtävä, me-

lioristinen tehtävä eli parhaiden mallien etsiminen, evolutionistinen 

tehtävä eli kehityssuuntauksien etsiminen sekä kvasi-

eksperimentaalinen trendi eli universaalisen etsiminen. Melioristinen 

tehtävä on Lauterbachin ja Mitterin mukaan eräs vertailevan kasva-

tustieteen perustehtävistä ja kolmella muullakin tehtävällä on paik-

kansa vertailevassa kasvatustutkimuksessa. (Lauterbach & Mitter 

1998, 247.) Meidän perustehtävämme on hyvien käytäntöjen kuvai-

leminen ja faktatiedon hankkiminen kohdemaiden tohtorintutkintojen 

rakenteista, sisällöistä sekä ohjauskäytännöistä. Tarkoituksemme ei 

ole tehdä yleistyksiä, sillä jo käytännössä se olisi mahdotonta koska 

kaksi yliopistoa ei kuvaa koko maan tilannetta. Vertailevalla tutki-

muksella on pääpaino tutkielmassamme ja benchmarking näkyy par-

haiten tutkimusmaiden valinnassa, sillä olemme käyttäneet kohde-

maiden valinnassa lähtökohtana benchmarkingin mukaista ajatusta 

tarpeeksi hyvistä vertailukumppaneista. Tulosten esittäminen ja ky-

selylomakkeen muoto on ideoitu myös luovaa benchmarkingia sovel-

taen. Matriisi on täten myös osa tutkimusmenetelmää. Vertailemalla 

eri maiden parhaita käytäntöjä Oulun yliopiston tohtorinkoulutuksen 

käytäntöihin, pyrimme saamaan tietoa, jonka perusteella voidaan 

pohtia ja arvioida tohtorinkoulutuksessa saatavia kompetensseja 

sekä oppia hyviä käytäntöjä vertailukumppaneilta. Myös vertailu-

kumppanit voivat saada hyödyllistä tietoa Suomen tavasta tuottaa 

tutkijankompetensseja. 
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Käytämme tutkimusmenetelmänä Franz Hilkerin esittämää klassista 

vertailumallia (Lauterbach & Mitter 1998, 245) soveltaen sitä omaan 

tutkimukseemme. Osana menetelmää sovellamme myös benchmar-

king matriisia tutkimuksen työvälineenä. Hilkerin mallin mukaisesti 

etenemme aina yksittäisten askelten kautta seuraavaan vaiheeseen.  

 

1.) Aluksi kuvasimme (description) jokaisen kohdemaan tohtorin-

tutkinnon yleiset periaatteet käyttäen apuna maiden opetusministeri-

öitä, kirjallisuutta, erilaisia raportteja sekä yliopistojen opinto-oppaita 

ja internetin kotisivuja. sekä muista lähteistä saatua tietoa. Laadullis-

ten työtapojen lisäksi käytimme tutkimuksessamme tilastoja niistä 

maista, joista niitä oli saatavilla. Tilastotietojen kautta pyrimme ku-

vaamaan tutkimusongelman yleisen luonteen.  

 

Kohdemaat oli valittu benchmarking ajatuksen mukaisesti valitsemal-

la parhaita koulutusmaita mukaan tutkimukseemme. Aluksi tarkoitus 

oli valita jokaisesta maanosasta yksi maa, mutta päädyimme kuiten-

kin lopulta valitsemaan kohdemaat ja yliopistot Euroopasta, Ameri-

kasta ja Oseaniasta. Suomalaisen tohtorikoulutuksen erilaisia histori-

allisia vaiheita, nykypäivän tutkijankoulutusta sekä tilastollisia tietoja 

keräsimme laajasti, koska se mielestämme toimii osittain myös viite-

kehyksenä tutkimukselle. Samalla tutustuimme itsekin suomalaiseen 

tutkijankoulutukseen;  mihin tohtorinkoulutus pyrkii? Millaisin keinoin 

tavoitteet voidaan saavuttaa? Miten tutkijankoulutus on muuttunut 

vuosien varrella? Mitä haasteita tulevaisuus asettaa koulutukselle? 

 

2.) Seuraavaksi kuvasimme ja tulkitsimme (interpretation) vertail-

tavan kohteen viitekehyksenä kohdemaan koulutusjärjestelmää, 
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koulutuksen historiallisia ja hallinnollisia perinteitä, korkeakoulutusta 

ja muuta taustatietoa kohdemaasta. Kunkin kohdemaan yleisiin taus-

toihin ja koulutusjärjestelmiin tutustuminen antoi jonkinlaisen koko-

naiskuvan jokaisesta maasta ja sen koulutusratkaisuista. Tutkimusai-

heen laajuuden ja sen jäsentymisen vuoksi tämä vaihe oli erittäin 

tärkeä. Näin laajan materiaalin omaksuminen ja sisäistäminen vei 

yllättävän paljon aikaa, mutta asioita tarkkaan pohtien tutkimuson-

gelma täsmentyi ja hioutui nykyiseen muotoonsa. Kohdemaiden 

taustatietojen ja tohtorintutkintojen yleisten periaatteiden pohjalta 

pystyimme myös havaitsemaan, jos kyselyissä saamamme vastauk-

set erosivat voimakkaasti näistä taustoista. Tutkimusaiheen tutkimat-

tomuuden vuoksi meillä ei ollut mitään aikaisempaa mallia siitä, 

kuinka aiheeseen kannattaisi perehtyä, joten senkin takia tämän 

vaiheen merkitys osoittautui tärkeäksi. Päätimme kerätä tutkimusai-

neiston valitsemistamme korkeatasoisista yliopistoista sähköpostitse 

lähetettävän kyselymatriisin avulla sekä yliopistojen kotisivuilta löyty-

vien opinto-oppaiden sisältöjä tarkastelemalla.  

 

3.) Rinnakkain asettaminen (juxtaposition) taulukkomuotoon olisi 

Hilkerin mallin seuraava vaihe, mutta me poikkeamme tästä hieman, 

sillä tässä vaiheessa lähetimme kyselyt kohdemaiden yliopistojen 

täytettäviksi. Vertailumaiden kahteen yliopistoon lähetettiin kysely-

lomake joko teknillis-luonnontieteelliseen tai yhteiskuntatieteelliseen 

tiedekuntaan (liite 2). Kyselylomake on mukailtu Oulun yliopiston 

opetuksen kehittämisyksikön suunnitteleman creative benchmarking 

matriisin (ks. Karjalainen, Kuortti ja Niinikoski, 2002) pohjalta vas-

taamaan oman tutkimuksemme tavoitteita. Kyselylomakkeesta muo-

toutui laadullinen matriisi, johon jokainen kyselyyn vastaava täyttää 

oman sarakkeensa omin sanoin Oulun yliopiston vastaavien tietojen 
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rinnalle, jotka matriisiin oli valmiiksi lisätty. Tämän tarkoituksena oli 

antaa mallia vastaamiseen ja näin välttää mahdolliset käsitteelliset 

väärinymmärrykset tai tulkinnat kysymyksissä. Oulun yliopiston tieto-

jen toivottiin myös  kannustavan kyselyn vastaanottajaa täyttämään 

oma vastauksensa. Kyselylomake toimii samalla vertailupohjana ky-

seisten maiden kesken. Yhteistyötä tekemällä ja tietoja vaihtamalla 

pyritään vastavuoroiseen hyötymiseen ja oppimiseen. Kyselylomak-

keita laadittiin kahdenlaisia: toinen lähetettäväksi teknillis-

luonnontieteellisiin tiedekuntiin ja toinen yhteiskuntatieteellisiin tie-

dekuntiin. Lomakkeet olivat kysymyksiltään samanlaisia, mutta Oulun 

yliopiston tiedekuntien tiedot olivat erilaisia tiedekunnasta riippuen.  

 

Kyselylomake koostuu kolmesta erilaisesta aihealueesta: rakentees-

ta, sisällöstä sekä ohjauskäytännöistä. Rakenneosio sisältää kahdek-

san kysymystä ja kahdeksan Oulun yliopiston vastaavan tiedekunnan 

perustietovastausta. Rakenneosion kysymyksillä oli tarkoitus selvittää 

tohtorinkoulutuksen yleisiä sisäänpääsyvaatimuksia, opintojen kes-

kimääräistä kestoa, opintosuunnitelman yksilöllisyyttä tai samankal-

taisuutta, tohtorintutkinnon opintovaatimuksia, kansainvälisen yhteis-

työn laajuutta, kaupan ja teollisuuden kanssa tehtävän yhteistyön 

yleisyyttä sekä väitöskirjan laajuutta ja väitöstilaisuuden luonnetta.  

 

Sisältöosiossa tiedustellaan tieteellisen osaamisen roolia opetussuun-

nitelmassa sekä tärkeintä tieteen erityisaluetta. Suomessa tieteellisel-

lä osaamisella on erityinen painoarvo opinnoissa, sillä tohtorintutkin-

non tavoitteena on pääaineen syvällisen perehtyneisyyden lisäksi 

kehittää toiminnan ja ajattelun itsenäisyyttä, objektiivista kriittisyyttä 

sekä tieteellistä luovuutta.  
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Ohjauskäytännöt ovat osoittautuneet useissa tutkimuksissa keskei-

siksi opintojen onnistumisen vaikuttajiksi ja sen vuoksi ohjauskäytän-

tö osiossa painotetaan seuraavanlaisia kysymyksiä: halusimme tietää 

millaisia opetusmenetelmiä koulutuksessa käytetään, miten opintojen 

etenemistä arvioidaan, miten ohjaus on organisoitu ja kuka ohjaaja-

na voi toimia. Kysyimme myös miten ohjaaja valitaan ja kuinka mon-

ta ohjaajaa opiskelijalla voi olla sekä mitkä ovat ohjaajan päätehtä-

vät. Kyselyn loppuun jätimme tilaa yleisille kommenteille. Kysymys-

ten selkeä jäsentely jo tässä vaiheessa auttoi kokonaisuuden hah-

mottamisessa. 

 

Aloitimme lähettämällä kyselymatriisit kunkin yliopiston kansainvälis-

ten asioiden yksikköön. Saatekirjeessä pyysimme heitä ystävällisesti 

välittämään kyselyt kyseisiin tiedekuntiin. Vastausprosentti oli todella 

huono, sillä saimme takaisin vain kolme vastausta. Vaikka lähetimme 

kyselyt samoihin osoitteisiin uudelleen, lisävastauksia emme silti 

saaneet. Tästä johtuen päätimme lähestyä yliopistoja eri keinoin. 

Etsimme internetin välityksellä tiedekuntien henkilöstön sähköpos-

tiosoitteet ja valitsemme professoreita tai tohtoreita, joita lähes-

tyimme henkilökohtaisesti.  

 

Tämä keino osoittautui menestykselliseksi, sillä vastauksia saimme 

jokaisesta maasta: 

 

• Mälardalenin sekä Uppsalan yliopistosta palautettiin vas-

taukset sähköpostitse. Kyselylomakkeisiin vastasivat yk-

sikön jatko-opinnoista vastaava johtaja sekä professori  

• Englannista vastattiin sähköpostitse sekä Dundeen että 

Worcesterin yliopistoista. Itse asiassa Worcesterista 
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saimme kolme erillistä vastausta. Vastaajat olivat tohto-

reita teknillisestä sekä kasvatustieteellisestä tiedekun-

nasta. 

 

• Saksasta saimme vain yhden vastauksen perinteisen 

posti välityksellä. Kyselylomakkeen vastaukset oli laati-

nut Tübingenin yliopiston biologian tiedekunnan assis-

tentti.  

• Hollannista saimme myös kaksi vastauslomaketta. Toi-

nen oli suomalaisen tohtoriopiskelijan laatima ja toiseen 

vastasi psykologian tiedekunnan assistenttiprofessori. 

Vastaukset tulivat Delftin teknillisestä yliopistosta sekä 

Maastrichtin yliopistosta. 

• Yhdysvalloista vastattiin Harvardin ja Massachusettsin 

yliopistoista. Vastaukset olivat tiedekunnan henkilöstön 

edustaja ja assistenttiprofessorin lähettämiä. 

• Australiasta vastaukset tulivat Notre Damen sekä Flin-

dersin yliopistoista. Vastaajat olivat arvoltaan tohtoreita. 

 

Useiden lähetyskertojen jälkeen saimme aineistoa sen verran, että 

pystyimme suorittamaan vertailut. Saatujen vastausten tiedot kerät-

tiin matriisiin rinnakkain aina Oulun yliopiston vastaavien tietojen 

kanssa.  

 

4.) Seuraavaksi teimme asianmukaisen vertailun (proper compa-

rision) ja esitimme tulokset Benchmarking matriisia apuna käyttäen. 

Kyselyn muoto helpotti kerätyn aineiston analyysia sekä teki vertai-

lemisesta systemaattisen. Kunkin yliopiston tiedot koottiin matriisiin, 

jossa ne ovat havainnollisesti esillä ja helposti vertailtavissa. Kolmen 
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avainalueen selvittäminen ja vertailu selkiytyivät, kun ne asetettiin 

rinnakkain matriisiin. Rinnakkain esillä olevat tutkimustulokset avaa-

vat jokaiselle mahdollisuuden tarkastella tutkimustuloksia ja tulkinto-

jen luotettavuutta. Tuloksia oli mahdollista arvioida ainakin kolmella 

tasolla; kahdenvälisinä tiedekunta vertailuina, kunkin maan ja Suo-

men välisenä vertailuna sekä tietysti myös kaikkien vertailukumppa-

neiden kesken tehtävänä vertailuna. 

 

Tulkintaprosessissa oli selkeästi havaittavissa kolme vaihetta. En-

simmäisessä vaiheessa tutkimusaineisto asetettiin rinnakkain bench-

marking matriisiin. Seuraavaksi suoritettiin parivertailu tarkastelemal-

la systemaattisesti kysymys kysymykseltä kummankin yliopiston vas-

taukset. Vertailussa kiinnitettiin huomiota samankaltaisuuksiin sekä 

eroavaisuuksiin.  Kolmannessa vaiheessa yhtäläisyydet ja erot koot-

tiin yhteen ja esitettiin tulokset tiivistämällä ne aihealueittain omiksi 

kokonaisuuksiksi. Lopuksi jokaisesta maasta laadittiin yhteenveto 

tapauskohteiden pohjalta. Johtopäätöksiä selvitellessämme keräsim-

me vielä tulokset maittain eriteltyyn taulukkoon rakenteen, sisällön ja 

ohjauskäytäntöjen mukaisesti.  

 

 

 

6.5. Tutkimuksen vertailuperusta 

 

 

Vertailuperusta tutkimuksellemme perustuu ISCED 97 luokitteluun. 

Kaikki tutkimukseemme osallistuvat maat ovat OECD -maita ja ovat 

näin ollen hyväksyneet ISCED 97 luokituksen perusteet. 
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Tutkintojen vertailtavuus on parantunut, kun on kehitelty koulutuk-

selle ja tutkinnoille erilaisia tasoluokituksia. Kansallisten luokitusten 

lisäksi on otettu käyttöön kansainvälisiä tasoluokituksia. Tilastollisia 

tarkoituksia varten kehitelty, vuonna 1997 uudistettu ISCED 97 -

luokitus (International Standard Classification of Education) on laa-

jimmin käytetty koulutusluokittelu. ISCED 97 on muista luokituksista 

riippumaton luokitusjärjestelmä, jota käytetään mm. Unescon ja 

OECD:n kansainvälisissä tilastoissa ja indikaattoreissa. (Saarinen 

2000, 96–100.) 

 

ISCED 97 -luokittelu kattaa kaiken organisoidun formaalin koulutuk-

sen, joka on tarkoitettu lapsille, nuorille ja aikuisille. OECD:n jäsen-

maat pitivät seuraavia ISCED periaatteita keskeisinä luokittelun hy-

väksyessään: 

 

1.) ISCED:n on perustuttava kansainvälisesti sovituille käsitteille ja 

määritelmille 

2.) ISCED:n on perustuttava järjestelmälle, joka tasapainottaa kan-

sallisen koulutusjärjestelmän kuvaamisen ja tulkinnallisen yhtei-

sen aineiston 

3.) ISCED:n on annettava operatiiviset soveltamisohjeet kullekin 

kansalliselle järjestelmälle.  

(Raivola 2000, 111.) 

 

ISCED 97 on seitsenportainen koulutusjärjestelmän luokitus, jossa 

tutkimamme tohtorintutkinto kuuluu ylimpään mahdolliseen koulu-

tusasteeseen tasolle 6.  
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6.6. Tutkimukseen osallistujat 

 

 

Tutkimuksessamme vertailemme Ruotsin, Saksan, Hollannin, Eng-

lannin, Yhdysvaltojen sekä Australian tohtorintutkintoja suomalaiseen 

tohtorintutkintoon. Olemme lähettäneet kyselyjä useaan korkeatasoi-

seen yliopistoon jokaisessa maassa. Yliopistot on valittu käyttäen 

erilaisia ranking-tilastoja hyväksi tai ne edustavat muuten korkeaa 

osaamista ja pitkiä koulutusperinteitä. Jatkoimme kyselyjen lähettä-

mistä niin kauan kunnes katsoimme aineistoa olevan riittävästi. Sak-

sasta saimme valitettavasti vain yhden vastauksen, eivätkä yliopisto-

jen internetsivustot tuoneet asiaan uutta tietoa. Jokaisen yliopiston 

kotisivulta löytyi viittaus samoihin Promotionsordnung lakipykäliin. 

Tämän vuoksi saksalaista tohtorikoulutusta edustaa vain yksi tapaus.   

  

Ruotsi: Uppsala Universitet ja Mälardalens Högskola 

Saksa: Tübingen Universität 

Hollanti: Tecnische Universiteit Delft ja Maastrich  Universiteit   

Iso-Britannia: University College Worcester ja Dundee University 

Yhdysvallat: Harvard University a Massachusetts Institute of 

Technology 

Australia: Flinders University of South Australia ja University of 

Notre Dame Aus ralia 

 

Näiden maiden yliopistojen teknillis-luonnontieteellistä tai yhteiskun-

tatieteellistä tiedekuntaa verrataan Oulun yliopiston vastaaviin tiede-

kuntiin, aina parivertailuna. Näiden tiedekuntien valinta tutkimuskoh-

teiksi johtui siitä, että useissa maissa esimerkiksi kasvatustieteiden 
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tiedekuntaa ei ole olemassa, vaan kasvatustieteet sijoittuvat yhteis-

kuntatieteellisen tiedekunnan alaisuuteen. Jokaisessa tutkimusmaas-

sa on kuitenkin teknillis-luonnontieteellinen sekä yhteiskuntatieteelli-

nen tiedekunta. Näiden tieteenalojen välillä on perinteisesti ollut 

eroja myös tutkimustavoissa, sillä teknillis-luonnontieteellisellä alalla 

on tehty enemmän tutkimusta tutkimusryhmissä, kun taas yhteis-

kunnallisissa aineissa on tyypillisempää ollut tutkimuksen tekeminen 

itsenäisesti. 

 

 
 

6.7. Tutkimusmenetelmän arviointia 

 

 

Usein vertailevan tutkimuksen tekemistä vaikeuttaa kieli ja eri mai-

den kasvatustieteen terminologia ja sen merkityssisältö, jotka voivat 

aiheuttaa sekaannusta tai jopa virheitä tutkimuksessa. Pyrimme vält-

tämään kielestä tai käsitteistä johtuvat kömmähdykset luottamalla 

useisiin eri lähteisiin, jotta ymmärtäisimme asian oikein. Kyselylo-

makkeessa oman yliopistomme "mallivastaukset" pyrkivät myös kar-

simaan mahdollisia sekaannuksia tai väärinkäsityksiä. Vastauslomak-

keissa ilmenneitä käsitteellisiä epäselvyyksiä olemme selvittäneet 

muiden lähteiden kautta. Esimerkiksi eräässä vastauksessa oli epä-

selvyyttä väitöskirjan pituuden merkinnässä. Vastaaja ilmasi väitös-

kirjan pituuden sanoissa käyttäen merkintää ”80-100K”. Otimme 

asiasta selvää suoraan vastaajalta kysyen. Muissakin vastaavanlaisis-

sa tilanteissa toimimme samanlaisin periaattein.    
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Tutkimuksen kohteena olevan maan kulttuuri sekä historia tulisi tun-

tea mahdollisimman hyvin, jotta tutkimuksessa pääsisi pintaa sy-

vemmälle. Vertailevan tutkimuksen eräs ongelma on tiedon irrotta-

minen siitä kontekstista mihin se kuuluu. Omassa tutkimuksessa 

emme pysty kaikenkattavaan tutkimusmaiden taustojen selvittelyyn, 

koska maita on niin monta ja jo yhdestä maasta saisi aikaan laajan 

tutkimuksen. Jotain taustoja olemme kuitenkin pyrkineet tuomaan 

esiin jokaisesta maasta, lähinnä koulutusjärjestelmää ja korkeakoulu-

tusta selvittelemällä. Jokaisessa maassa oli taustoja kerättäessä sa-

ma ongelma, sillä koulutusjärjestelmän kuvauksissa materiaalia oli 

runsaasti saatavilla aina maisterin opintoihin saakka, mutta tohtorin-

koulutuksesta mainittiin vain muutamalla rivillä. Maiden opetusminis-

teriöt ja korkeakoulutuksesta vastaavat tahot olivat kuitenkin avuliai-

ta ja heidän kauttaan löysimme hyviä tohtorinkoulutusta kuvaavia 

lähdeaineistoja.  

 

Tutkimuksen teon ongelmia voi aiheuttaa vertailukelpoisuus. Olem-

me asettaneet omalle tutkimuksellemme vertailuperustan kansainvä-

lisestä ISCED 97 luokituksesta, sillä kaikki tutkimusmaamme ovat 

luokituksen hyväksyneet. Tämän luokituksen mukaisesti tutkimamme 

tohtorinkoulutus kuuluu koulutusasteen ylimmälle tasolle 6 kaikissa 

tutkimusmaissa. Väitöskirjojen sivu- tai sanamääräinen vertailu ei 

välttämättä kerro väitöksen laadusta ja niiden vertailulla voi olla lä-

hinnä ohjeellista merkitystä saman tieteenalan erilaisten opintovaa-

timusten vertailussa. Niiden perusteella ei voi tehdä yleistettävissä 

olevia vertailuja. Myöskään väitöskirjojen ideaalit opintoviikkomäärät 

eivät ole luotettavia kuvaamaan väitöskirjatyöhön käytettyä työmää-

rää.  
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Tutkimuksen aikana huomasimme aineiston hankinnan vaikeuden. 

Lähestyimme yliopistoja aluksi kansainvälisten asioiden yksiköihin 

lähettämillämme kyselymatriiseilla. Tämä keino osoittautui aineiston 

hankinnan kannalta ongelmalliseksi, koska saimme vain kolme vas-

tausta. Päätimme käyttää toista keinoa ja lähestyä tiedekuntien toh-

toreita ja professoreja  lähettämällä kyselymatriisit henkilökohtaisiin 

sähköpostiosoitteisiin, jotka löytyivät selaamalla yliopistojen kotisivu-

ja. Tämä postituskierros tuotti tulosta, sillä saimme tällä keinolla 

riittävästi vastauksia. Saksasta saimme vain yhden vastauksen ja 

senkin maapostin välityksellä. Pohdimme voisiko kielikysymys olla 

syynä huonoon vastausprosenttiin Saksan kohdalla. Jos kyselymatrii-

si olisi laadittu saksan kielellä, olisiko vastauksia tullut runsaammin? 

Pitäydyimme kuitenkin englannin kielessä, koska emme lähettäneet 

muihinkaan maihin (esimerkiksi Ruotsiin) kyselymatriisia maan omal-

la kielellä.  

 

Olemme pohtineet paljon tutkimuksen luotettavuutta. Perinteisesti 

tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan sisäisen ja ulkoisen validitee-

tin, reliabiliteetin sekä objektiivisuuden kautta. Sisäinen validiteetti 

tarkoittaa sitä, että tulosten pitäisi vastata esitettyihin tutkimuskysy-

myksiin. Sisäinen validiteetti testaa tutkijan asettaman tutkimuson-

gelman ja empiiristen tulosten välisen vastaavuuden. Se vastaa ky-

symykseen: miten hyvin tulokset vastaavat sitä mitä oli tarkoitus 

tutkia? Ulkoinen validiteetti tarkoittaa tutkimuksen yleistettävyyttä 

muihin vastaaviin tutkimuksiin. Reliabiliteetin käsitteellä tarkoitetaan 

tutkimuksen toistettavuutta, sitä että myös toisen tutkijan tulisi sa-

moja menetelmiä käyttäen saada samanlaiset tulokset tutkimusky-

symyksiin. Reliabiliteetin avulla pyritään varmistamaan menetelmän 

kyvykkyys antaa luotettavia tuloksia. Reliabiliteetti vastaa kysymyk-
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seen miten tarkasti ja johdonmukaisesti tutkimusongelmaa on kysei-

sin menetelmin lähestytty? Objektiivisuus ottaa kantaa tutkimuksen 

puolueellisuuteen. Tutkimustulokset tulee raportoida ilman ennakko-

luuloja ja  tuloksia vääristelemättä. Objektiivisuus vastaa siihen, 

kuinka hyvin tutkija on kyennyt tulkitsemaan tuloksia ja kuinka hyvin 

nämä vastaavat todellisuutta. (Denzin & Lincoln 2000, 100.) 

 

Tutkimuksemme sisäinen validiteetti on oman arviomme mukaan 

hyvä, sillä koemme päässeemme suhteellisen hyvin vastaamaan 

tutkimuskysymykseemme eri maiden tutkijankompetenssien tuotta-

mistavoista. Selvyyttä saatiin sisäänpääsykriteereihin, tutkinnon ra-

kenteisiin ja painotuksiin, opetusmenetelmiin ja ohjauskäytäntöihin. 

Ulkoinen validiteetti ei tutkimuksessamme ole keskeisellä sijalla, sillä 

tarkoituksemme ei ole tämän materiaalin pohjalta yleistää tutkimus-

tuloksia vaan kuvailla ja kartoittaa korkeatasoisen koulutuksen 

omaavien maiden tohtorinkoulutuksen käytäntöjä. Kuitenkin joiden-

kin maiden, kuten esimerkiksi Ruotsin, tulokset ovat hyvin pitkälle 

yleistettävissä koskemaan koko ruotsalaista tutkijankoulutusta, koska 

koulutukselle on valtion taholta asetettu tietyt puitteet, jonka mu-

kaan koulutus on järjestettävä. Erot yliopistojen välillä liittynevätkin 

käytännön erilaisiin järjestelyihin. Myös Saksassa tohtorinkoulutus 

perustuu yhtenäiseen yleisesti määriteltyyn Promotionsordnung la-

kiin, jonka pohjalta jokainen yliopisto on itse järjestänyt oman käy-

täntönsä tohtorinkoulutukseen. Toisissa maissa, kuten esimerkiksi 

Yhdysvalloissa, yleistäminen on mahdotonta yleisten koulutukselle 

asetettujen ehtojen puuttumisen ja osavaltioiden itsenäisten koulu-

tusjärjestelyjen vuoksi ja jopa saman yliopiston eri tiedekuntien kes-

ken saattaa olla suuria eroja tohtorinkoulutuksen järjestämisessä.  
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Reliabiliteetin arviointia helpottaa tutkimuksessa työvälineenä käytet-

ty benchmarking matriisi, joka tuo johdonmukaisuutta vertailuun. 

Matriisi auttoi aineiston tarkkaa läpikäymistä ja vertailujen suoritta-

mista. Se helpotti monen tapauksen yhtäaikaista käsittelyä ja eri 

osioiden erojen ja yhtäläisyyksien löytämistä. Matriisin havainnolli-

suus tuki mahdollisimman tarkkoihin vastauksiin pyrkimistä. Muuta-

missa vastauksissa oli epäjohdonmukaista tietoa, sillä opinto-oppaan 

ja vastauslomakkeen tiedot poikkesivat toisistaan. Näissä tapauksissa 

olemme kirjanneet havaitun ristiriidan aineistossa ja esitelleet sen 

parivertailujen yhteydessä. Osa vastaajista on ymmärtänyt kysymyk-

set hieman eri tavoin ja tämä näkyy matriiseissa selkeästi. Yleisesti 

ottaen kysymykset kuitenkin ymmärrettiin tarkoittamallamme tavalla, 

sillä vastaukset yhtä lukuun ottamatta vastaavat esitettyihin kysy-

myksiin järkevällä tavalla. Yksi selkeä "outo vastaus" johtui ilmeisesti 

kysymyksen väärinymmärtämisestä. Luultavasti Oulun yliopiston 

"mallivastaukset" karsivat enimmät kysymysten väärintulkinnat. Toi-

saalta mallivastaukset antoivat mahdollisuuden liioitella ja "panna 

paremmaksi" oman yliopiston erinomaisuutta korostaen. Tällaista 

piirrettä emme kuitenkaan vastauksissa havainneet, sillä meillä oli 

jokaisen yliopiston opinto-oppaiden tieto myös vertailujen pohjana. 

Vastaajat olivat pyrkineet vastaamaan rehellisesti, omin sanoin 

omasta tohtorinkoulutuksestaan kertoen. Luotettavuutta lisää se, 

että vastaajat olivat korkeasti koulutettuja oman alan asiantuntijoita, 

eikä välikäsiä käytetty vaikuttamassa vastauksiin. 
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7. RUOTSI 
 

 

7.1 Yleistä 

 

 

Pohjoismaissa on aina seurattu tarkasti Ruotsin 

koulutuspolitiikkaa. Syynä tähän on pitkä 

koulutuksellinen perinne Ruotsissa. Ruotsilla on historiansa euroop-

palaisena suurvaltana, jossa vahva luterilainen uskonto korosti kan-

sansivistyksen tärkeyttä. Myöhemmin koulutuspoliittisiin ratkaisuihin 

ovat vaikuttaneet demokraattinen, ristiriitoja sovitellen ratkaiseva 

perinne sekä hyvinvointivaltio-ohjelma. (Lappalainen, 1990, 64.) 

 

Nykyinen koulutusjärjestelmä on osa hyvinvointivaltio-ohjelmaa. Sen 

toteutuminen on tarjonnut ilmaisen ja korkean koulutuksen mahdolli-

suuden kaikille. Ruotsalainen koulutuspolitiikkaa on leimannut 1900-

luvun keskusjohtoinen malli. Tähän saatiin kuitenkin muutos lähes-

tyttäessä 2000-lukua, jolloin linjaa alettiin pehmentää antamalla 

kouluille lisää päätäntävaltaa opetuksen sisällön suhteen. (emt. 73.) 

 

Vuonna 1990 saatiin aikaan koulutuksellinen vastuunjako valtion ja 

kunnan kesken. Koulutukselliset tavoitteet ja suuntaviivat päättää 

valtio ja tarkemmin eduskunta. Opetusministeriö valmistelee opetus-

ta koskevat asiat sekä toimeenpanee hallituksen päätökset. Hallitus 

päättää opetussuunnitelmien sisällöistä, koulutusohjelmien tavoitteis-

ta sekä kouluille myönnettävistä avustuksista. Kunnat ovat näiden 
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kehysten puitteissa vapaita toteuttamaan toimintaa kouluissa. Kun-

nalla on päätösvalta koulun organisoinnissa, koulun hallinnon järjes-

tämisessä sekä resurssien jakamisessa. Desentralisointi lisäsi kuntien 

päätösvaltaa ja vastuuta suuresti. Uudenlainen ohjausjärjestelmä toi 

mukanaan myös uuden seuranta- ja arviointijärjestelmän. Tämän 

tarkoituksena on, että eduskunta saisi järjestelmän kautta kokonais-

kuvan koulutoiminnasta ja pystyisi näin luomaan perusteet toiminnan 

arvioimiselle ja kehittämiselle. (Kivinen, Rinne, Järvinen, Koivisto, ja 

Laakso 1995, 42 -44.) 

  

Vaikka yksityisiä oppivelvollisuus- ja ylemmän toisen asteen kouluja 

on vain 1,5 prosentin osuus, koulutuspoliittisena linjana on ollut mo-

nimuotoisuuden periaate. Myös yksityisten korkeakoulujen osuus on 

hyvin vähäinen. (Laukkanen 1996, 149.) 

 

 

 
7.2 Ruotsin koulutusjärjestelmä 

 

 

Ruotsin koulutusjärjestelmä muodostuu esiopetuksesta, peruskoulus-

ta, lukiosta, yliopistosta sekä korkeakouluista. Myös erilaiset aikuis-

koulutuslaitokset ovat osa Ruotsin julkista koulutusjärjestelmää. 

Ruotsin koulutusjärjestelmä on vuosien kuluessa muodostunut ra-

kenteellisesti yhtenäiseksi järjestelmäksi. Oppivelvollisuus alkaa seit-

semänvuotiaana, mutta jo ennen tätä suurin osa lapsista käy vapaa-

ehtoisen esikoulun. Varhaiskasvatus kuuluu Ruotsissa muusta koulu-

tuksesta poiketen sosiaalihallinnon toimialaan. (Lappalainen 1990, 

64.) 
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Peruskoulu on Ruotsissa yhdeksänvuotinen. Se jakaantuu ala-

asteeseen (luokat 1-3), keskiasteeseen (luokat 4-6) sekä yläastee-

seen (luokat 7-9). Peruskoulut ovat yleensä kunnallisia oppilaitoksia, 

sillä vain alle 1 % suorittaa oppivelvollisuutensa yksityisessä oppilai-

toksessa. (Kivinen ym. 1995, 28.)  

 

Peruskoulun jälkeen suurin osa oppilaista jatkaa opintojaan kolmi-

vuotisessa lukiossa. Kunnan velvollisuus on järjestää lukiopaikka 

kaikille alle 20-vuotiaille lukioon haluaville oppilaille. Lukiossa voi 

opiskella yliopistoon valmistavia opintoja tai suorittaa ammatillisen 

tutkinnon. Yli 20-vuotiaat opiskelijat voivat suorittaa erilaisia opintoja 

aikuisoppilaitoksissa. (Lokkila & Lounela 2002, 7.) 
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Ruotsin koulutusjärjestelmä 
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       Kuvio 3. Ruotsin koulutusjärjestelmä  (Eurydice 2003)         
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7.3. Korkeakoulutus 

 

 

Korkea-asteen koulutus käsittää Ruotsissa yliopistot sekä muut kor-

keakoulut. Yliopistoja Ruotsissa on 14 ja sen lisäksi on noin 40 muu-

ta korkeakoulua. Myös korkea-asteella suurin osa oppilaitoksista on 

valtiollisia, poikkeuksena ovat muutamat kunnalliset tai yksityiset 

koulut. Yliopistojen tarjonta ulottuu useille eri tieteenaloille ja sisältää 

mahdollisuuden tieteelliseen tutkimukseen. Muut korkeakoulut ovat 

usein johonkin tiettyyn alaan erikoistuneita ja ne ovat usein yhtey-

dessä elinkeinoelämään. Eräs tällainen on Tukholman Karolinska 

Institutet, joka on erikoistunut lääketieteeseen ja hammaslääketie-

teeseen. (Lokkila & Lounela 2002, 9-10.) 

 

Korkea-asteen koulutus Ruotsissa sisältää kahdenlaisia tutkintoja, 

yleisiä ja ammatillisia. Ruotsalaisissa korkeakouluissa opintoja mita-

taan pisteillä (poäng). Täysipäiväinen (40 tuntia viikossa) opiskelu 

yhden lukukauden ajan tuottaa 20 pistettä ja koko lukuvuosi vastaa-

vasti 40 pistettä. (emt. 10 -11.) 

  

Alin yleinen korkeakoulututkinto, jonka Ruotsissa voi suorittaa, on 80 

pisteen mittainen. Suomen kandidaatin tutkintoa vastaava koulutus 

on Ruotsissa 120 pisteen laajuinen tutkinto ja Suomen maisterin 

tutkintoa vastaava koulutus on laajuudeltaan 160 pistettä. Ammatilli-

sissa korkeakouluissa voi opiskella esim. lääkärin, opettajan tai juris-

tin ammatteihin. Näiden tutkintojen laajuus vaihtelee 40 -220 pistee-

seen. (emt. 10 -11.)  

 



74
 

 
 

 
 
 

 

Jatko-opinnot edellyttävät Ruotsissa 120 pisteen laajuista perustut-

kintoa. Kuitenkin tiedekuntaneuvosto voi määritellä ylimääräisiäkin 

vaatimuksia jatko-opiskelijalle. Sisäänpääsyvaatimuksissa arvioidaan 

opiskelijan kyvykkyyttä suorittaa jatko-opinnot loppuun. Jatko-

opintoina voi Ruotsissa suorittaa joko lisensiaatin tai tohtorintutkin-

non. Jatko-opintoina suoritettu lisensiaatin tutkinto on laajuudeltaan 

80 pistettä ja sen voi minimissään suorittaa kahdessa vuodessa. 

Tohtorintutkinto on korkein akateeminen tutkinto Ruotsissa. Tohto-

rintutkinto on 160 pisteen laajuinen ja aikaa sen suorittamiseen ku-

luu vähintään neljä vuotta. Jatko-opintojen tavoitteena on tuottaa 

uusia, korkeatasoisia tutkijoita yliopistoihin sekä muihin korkeakoulu-

tuksen tehtäviin. Tarkoituksena on valmistaa opiskelijaa tieteellisen 

ja akateemisen tradition pariin sekä ennen kaikkea kehittää opiskeli-

jan itsenäistä ja kriittistä ajattelua tutkijana. (Tengner 2003, 50; 

Högskoleverket 2003.) 

 

 

 

Tohtorintutkinto 
 

 

Tohtorintutkinto rakentuu opiskelijan omista opintovalinnoista sekä 

väitöskirjasta, joka vastaa laajuudeltaan 80 opintopistettä. Moniin 

tutkijankoulutusohjelmiin sisältyy lisäksi vaihtelevia määriä kurssi-

muotoista työskentelyä. Saavuttaakseen tohtorin arvon on opiskeli-

jan suoritettava ohjelmaan kuuluvat kurssit hyväksytysti sekä kirjoi-

tettava väitöskirja, jota on puolustettava julkisessa väitöstilaisuudes-

sa. Jokaisen tohtorinkoulutusohjelmaan pyrkivän on ymmärrettävä 
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huomattava ero tutkijankoulutuksen ja perustutkintojen välillä, sillä 

vaikka tohtoriopiskelijalla on ohjaajan tuki ja kannustus opintojen 

aikana puolellaan, varsinaiset luennot, oppitunnit ja jatkuva oppimi-

sen tarkkailu testien ja kokeiden muodossa puuttuvat käytännössä. 

Opiskelijan täytyy oppia itsenäisyyttä, itsekuria sekä kykyä muodos-

taa käsityksiä akateemisista ja tieteellisistä ongelmista, joihin pitäisi 

puuttua. Useat tohtoriopiskelijat työskentelevät tutkimusryhmissä 

klinikoilla ja laboratorioissa ja saavat sitä kautta tukea omaan työs-

kentelyynsä. On yleistä, että ohjaaja työskentelee opiskelijan kanssa 

samassa laboratorioissa ja on näin jatkuvassa kontaktissa ohjattavan 

kanssa. Suurin osa opinnosta kuluu käytännössä väitöskirjan valmis-

teluun ja kirjoittamiseen. (Högskoleverket 2003.) 

 

Tiedekuntaneuvosto on vastuussa tutkijankoulutuksesta, mutta 

yleensä vastuuta on pyritty jakamaan eri osastojen johtoryhmille. 

Joissakin yliopistoissa on opintojen ohjaajia, joita opiskelijoiden on 

helppo lähestyä. Heidän tehtäviään on yleisten ja opiskelijoiden hen-

kilökohtaisten opetussuunnitelmien seuranta, tukihenkilönä toimimi-

nen opiskelijan ja tutkimuksen ohjaajan mahdollisissa ristiriitatilan-

teissa sekä erilaisten asioiden tiedottaminen ja yhteistyö paikallisten 

yhteisöjen kanssa. Korkeakouluasetus määrää, että jatkokoulutuk-

seen voidaan ottaa vain sen verran opiskelijoita, että heille pystytään 

tarjoamaan ohjausta ja hyväksyttävät olosuhteet opintojen suoritta-

miseen. Jatko-opiskelijoille on asetettu muutamia keskeisiä vaati-

muksia tullakseen hyväksytyksi jatko-opiskelijaksi. Opiskelijan tulee 

olla yleisesti sopiva eli hänellä tulee olla korkeakoulun perustutkinto. 

Opiskelijalla tulee  olla hyvät tiedot perustutkinnosta tai erityistä 

ammatillista kokemusta sekä kykyä suorittaa koulutusohjelma. Opin-

tojen rahoitus voi olla kahdenlaista: opiskelijalle voidaan tarjota työtä 
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tohtoriopiskelijana tai hän voi opiskella stipendin turvin. Opiskelija 

voi saada rahoituksen opinnoilleen myös muualta. (Högskoleverket 

2003.) 

 

Jokaisen tohtorinkoulutukseen pyrkivän on esitettävä henkilökohtai-

nen opetussuunnitelma, joka on suunniteltu yhdessä tutkimuksen 

ohjaajan kanssa. Tämä vaatimus on peräisin vuodelta 1993, mutta 

sitä ei ole noudatettu kunnolla kuin vasta vuodesta 1998, jolloin tä-

män opetussuunnitelman keskeiset säännöt laadittiin. Henkilökohtai-

sessa opetussuunnitelmassa tehdään selväksi mitä oikeuksia, velvol-

lisuuksia ja odotuksia tiedekunnan, tutkimuksen ohjaajan sekä tohto-

riopiskelijan välillä on. Henkilökohtaisen opetussuunnitelman täytyy 

sisältää mm. opintojen aikataulu, kuvaus opiskelijalle ja tiedekunta-

neuvostolle kuuluvista velvollisuuksista tutkijankoulutuksen aikana 

sekä muita tarpeellisia asioita mahdollisimman tehokkaan opiskelun 

kannalta. Henkilökohtaisessa opetussuunnitelmassa muotoillaan 

tavoitteet, kuvaus tutkimusongelmasta, alustava väitöskirjan otsikko, 

kurssit ja luettava kirjallisuus sekä ohjaajan tulevaisuuden suunni-

telmat, joilla voi olla vaikutusta opiskelijan opintoihin. Aikataulusta 

tulee ilmetä opiskelijan valitsemat kurssit, alustavat päivämäärät 

artikkelien käsikirjoituksista tai väitöskirjan luvuista. Opiskelijan ja 

tiedekuntaneuvoston velvollisuuksista ei ole olemassa yhteneväistä 

käytäntöä. Kuitenkin opetussuunnitelmassa on tarkoitus osoittaa, 

että tohtoriopiskelija ja tutkimuksen ohjaaja tapaavat säännöllisesti 

keskustellakseen opintojen etenemisestä. Muilla tarpeellisilla asioilla 

tarkoitetaan opiskelijalle suunnattua työpistettä, tietokoneyhteyksiä, 

sähköpostiosoitetta jne. tehokkaan opiskelun edistämiseksi. Sähkö-

postitse on helppo tiedottaa seminaareista ja konferensseista, jotka 

palvelisivat opiskelijan tutkimuksen tekoa. Henkilökohtaisen opetus-
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suunnitelman allekirjoittavat sekä opiskelija, ohjaaja että tutkijankou-

lutuksesta vastuussa oleva viranomainen. Tiedekuntaneuvosto on 

vastuussa siitä, että opetussuunnitelmaa seurataan ja tarkistetaan 

ainakin kerran vuodessa. Silloin opiskelijan että ohjaajan on annetta-

va selvitys opintojen edistymisestä. (Högskoleverket 2003.) 

 

Tiedekuntaneuvosto on päättänyt yleisestä opetussuunnitelmasta 

korkeakouluasetuksen pohjalta. Jokainen tutkijankoulutusohjelmaan 

sisältyvä aine on määritelty yleisessä opetussuunnitelmassa, johon 

on kuvattu aineen sisällöt ja tavoitteet yksityiskohtaisesti. Tutkijan-

koulutus sisältää tiettyjä kaikille pakollisia yleisiä kursseja ja kurssi-

kirjallisuutta, jotka on kirjattu yleiseen opetussuunnitelmaan. Nämä 

yleiset kurssit ovat normaalisti laajuudeltaan 40-60 pistettä, mutta 

eivät missään tapauksessa 80 pistettä enempää. Tällaisia yleisiä 

kaikille pakollisia kursseja ovat tieteenteoria, metodologia, etiikka 

sekä tilastotieteen kurssit. Kurssien lopulla pidetään koe, joka arvos-

tellaan hyväksytty/hylätty periaatteella. Nämä peruskurssit tulisi suo-

rittaa ensimmäisten kahden tai kolmen lukukauden aikana. (Högsko-

leverket 2003.) 

 

Tutkimusseminaarit ovat opiskelijan opintojen tukemisen kannalta 

tärkeitä tilaisuuksia. Opiskelijat, opetushenkilökunta ja laitoksen 

muut tutkijat kokoontuvat säännöllisin väliajoin tutkimusseminaarei-

hin. Kokoontumisten säännöllisyys vaihtelee eri laitoksissa; toiset 

tapaavat kerran viikossa, toiset joka toinen viikko ja jotkut jopa har-

vemmin. Seminaarien puheenjohtajana toimii vanhempi lehtori, jon-

ka johdolla käydään keskustelua alan uusista tutkimusmenetelmistä 

ja löydöksistä, uudesta kirjallisuudesta sekä erilaisista opiskelijoiden 

kohtaamista ongelmista. Seminaareissa on tapana, että opiskelijat 
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voivat esitellä joitakin osia väitöskirjatyöstään, jolloin toiset voivat 

ottaa siihen kantaa ja näin opiskelija saa hyödyllistä palautetta työ-

tään varten. Opiskelijan esitettämän kirjallisuuskatsauksen opponent-

tina voi toimia toinen opiskelija ja tällöin he molemmat saavat harjoi-

tusta väitöstilaisuutta varten. Joskus seminaari-istuntoihin voidaan 

kutsua vierailijoita toisista laitoksista tai ulkomaisista yliopistoista ja 

tällöin keskustelu käydään yleensä englannin kielellä. (Högskolever-

ket 2003.) 

 

Monet tutkimukset osoittavat, että onnistuneiden jatko-opintojen 

tärkein tekijä on hyvä yhteistyö ohjaajan kanssa. Jokaisella tohto-

riopiskelijalla voi olla yksi tai useampia apulaisohjaajia tutkimuksen 

pääohjaajan lisäksi. Periaatteessa opiskelijalla voi olla niin monta 

apulaisohjaajaa kuin hän haluaa, mutta yksi pääohjaaja on ainakin 

nimettävä. Professori tai vanhempi lehtori on pätevä toimimaan toh-

toriopiskelijan ohjaajana. Ohjaajan päätehtävänä on auttaa opiskeli-

jaa kehittymään tieteellisen lähestymistavan omaavaksi, itsenäiseksi 

tutkijaksi. Ohjaajan tehtävänä on opastaa opiskelijaa koko jatko-

opintojen ajan: alussa opiskelijan kurssivalintojen ohjaaminen, kirjal-

lisuuteen tutustumisen suunnittelu, projektien, kokemusten ja kent-

tätutkimusten ohjaus sekä lopuksi opiskelijan tukeminen väitöskirjan 

julkisessa puolustamisessa. On tärkeää, että ohjaaja on aktiivinen 

tutkija, jotta opiskelija voi hänen kauttaan saada käsityksen uusim-

masta tiedosta omalla tutkimusalallaan. Ohjaajan tulisi opettaa opis-

kelijoilleen tutkijan etiikkaa sekä hyviä tutkimusmenetelmiä. Ohjaa-

jan tulisi myös jakaa oma tietoutensa ja kokemuksensa opiskelijalle 

ja näin auttaa ja tukea opiskelijaa hänen opinnoissaan. (Högskole-

verket 2003.) 
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Ohjaajan tehtävät: 

 

• Auttaa väitöskirjan aiheen valinnassa sekä varmistaa, että se on 

realistisesti toteutettavissa 

• Tarkistaa käsikirjoitus ja muu materiaali 

• Suosittaa kursseja ja kirjallisuutta 

• Auttaa kontaktien solmimisessa muihin laitoksiin Ruotsissa ja 

ulkomailla 

• Auttaa opiskelijaa osallistumaan kansainvälisiin konferensseihin 

ja tapaamisiin 

• Suositella tutkimukseen lähteitä, joihin opiskelija voi tutustua 

 

Ohjaajan valinta voi tapahtua monella tavalla. Joissakin tapauksissa 

valinta on itsestään selvyys, sillä jotain aihetta saattaa olla vain yksi 

henkilö pätevä ohjaamaan. Tutkimusryhmissä työskentelevien opis-

kelijoiden ohjaaja on yleensä tutkimusryhmän vastuuhenkilö. Opiske-

lija ja ohjaaja tapaavat sovitun aikataulun mukaisesti, mutta yleensä 

ohjauksen tarve opintojen alussa ja lopussa väitöskirjan valmistuessa 

on suurimmillaan. Mitään tiettyä tuntimäärää opiskelijan ohjaukseen 

ei ole määrätty, vaan se vaihtelee opiskelijasta ja ohjaajasta riippu-

en. Joissakin laitoksissa on määritelty ohjeelliset ohjausmäärät, joi-

den puitteissa opiskelijan tulisi saada ohjausta. (Högskoleverket 

2003.) 

 

Väitöskirjassa opiskelija esittää tutkimuksen tulokset osoittaen sa-

malla kykenevänsä itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn. Väitöskir-

jan täytyy tuoda uutta tietoa tieteen eteenpäin viemiseksi. Väitöskir-

joja on kahdenlaisia: monografioita ja kokoelmia. Monografiaväitös-

kirjoja tehdään paljon humanistisissa, teologisissa ja oikeustieteelli-
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sissä tiedekunnissa. Monografiaväitöskirjassa aiheen huolellinen va-

litseminen on erityisen tärkeää. Kokoelmaväitöskirja käsittää useita 

jatkokoulutuksen aikana kirjoitettuja kirjoitelmia sekä yhteenvedon 

näistä artikkeleista. Laboratorio- ja kliinisten aiheiden väitöskirjat 

ovat melkein yksinomaan kokoelmaväitöskirjoja. Jotkut artikkelit 

voivat olla tutkimusryhmien yhteisjulkaisuja, mutta tohtoriopiskelijan 

täytyy olla näissä päätekijänä. Yhteenvedon täytyy useimmiten olla 

itsenäisesti kirjoitettu. Kokoelmaväitöskirja sisältää keskimäärin 3-6 

artikkelia. (Högskoleverket 2003.) 

 

Väitöskirjan puolustamisella julkisessa väittelytilaisuudessa on pitkät 

perinteet. Väitöstilaisuudessa tohtorikokelas todistaa kykynsä tehdä 

tieteellistä tutkimusta. Väitöstilaisuus on suullinen ja julkinen. Tutki-

muksen ohjaajan täytyy varmistaa, että tutkimus on tarpeeksi hyvä 

ennen kuin opiskelija saa luvan puolustaa sitä julkisesti. Kokoelma-

väitöskirjoissa artikkelit on täytynyt jo julkaista lehdissä. Tällainen 

työn laadun ennalta tarkastaminen tarkoittaa sitä, että on erittäin 

harvinaista epäonnistua väitöstilaisuudessa.  Tiedekuntaneuvosto 

nimeää opponentin sekä puheenjohtajan väitöstilaisuuteen. Op-

ponentin täytyy olla sellainen, joka hallitsee väitöskirjan aiheen hyvin 

ja joka on tutustunut väitöskirjaan yksityiskohtaisesti. Opponentin 

ollessa toisesta maasta, puheenjohtajan tehtävä on perehdyttää 

opponentti niihin vaatimuksiin ja odotuksiin mitkä väitöskirjalle on 

asetettu. Tiedekuntaneuvosto valitsee 3-5-jäsenisen tutkintolauta-

kunnan, joka neuvottelee opponentin ja tutkimuksen ohjaajan kans-

sa väitöskirjasta. Opponentti ja ohjaaja eivät kuitenkaan osallistu 

päätöksentekoon, vaan tutkintolautakunta päättää väitöskirjan hy-

väksymisestä tai hylkäämisestä. Hyväksytyn väitöskirjan tekijälle 

myönnetään tohtorintutkinnosta todistus ja hän voi osallistua juhlalli-
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seen akateemiseen seremoniaan, jossa kaikki vuoden aikana tohto-

rintutkinnon hyväksytysti suorittaneet saavat tohtorin arvomerkit: 

sormuksen, todistuksen sekä tohtorinhatun. (Högskoleverket 2003.) 

 

Lyhyt esimerkki ruotsalaisesta väitöstilaisuudesta Lundin Institute of 

Technologyn väitöstilaisuutta mallina käyttäen: 

 

"Puheenjohtaja avaa väitöstilaisuuden ja kertoo tilaisuuden kulun. 

Hän esittelee tohtoriopiskelijan, väitöskirjan nimen, opponentin ja 

tutkintolautakunnan jäsenet. Sen jälkeen opiskelija ottaa puheenvuo-

ron ja raportoi mahdollisista painovirheistä sekä muista väitöskirjaan 

tehdyistä korjauksista. Sitten opponentti tai joissakin tapauksissa 

opiskelija esittää yleisen katsauksen aiheeseen sekä esittelee väitös-

kirjan ja kuvaa sen esille tuoman tiedon myötävaikutuksen tieteen 

kentällä. Tämän jälkeen on vuorossa keskustelu, jossa opponentti 

esittää kysymyksiä ja näkemyksiä työn tieteellisestä relevanssista, 

metodeista sekä tuloksista ja opiskelija vastaa suullisesti opponentin 

esittämiin kysymyksiin. Tutkintolautakunnan jäsenilläkin on mahdolli-

suus kysyä opiskelijalta kysymyksiä. Lopuksi yleisö voi esittää opiske-

lijalle kysymyksiä puheenjohtajan jakaessa puheenvuoroja. Opiskeli-

jalla on oikeus ilmaista itseään joko ruotsiksi tai englanniksi."  

(Högskoleverket 2003.) 
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7.4 Tilastotietoa Ruotsin tohtorintutkinnosta 

 

 

Viime vuosien aikana jatko-opiskelijoiden määrät ovat olleet jälleen 

kasvussa muutaman tasaisen vuoden jälkeen. Myös sukupuolten 

väliset erot ovat tasoittuneet, sillä lukukaudella 2001-02 jatko-

opiskelijoista 49 prosenttia oli naisia ja 51 prosenttia miehiä. Kym-

menen vuotta sitten lukukaudella1991-92 naisia oli vain yksi kolmas-

osa jatko-opiskelijoista. Tohtoreiden määrät ovat kasvaneet 90 pro-

senttia kymmenessä vuodessa, sillä vuonna 2002 tohtoriksi väitteli 

2443 opiskelijaa kun väittelijöiden määrä vuonna 1992 oli noin 1300. 

(Tengner 2003, 15-18.) 

 

Taulukko 4. Tohtorintutkinnot Ruotsissa vuonna 2002 

 

 Tohtorintutkinnot vuonna 2002 

M 1379 

N 1064 

YHTEENSÄ 2443 

(Universitet & Högskolor - Högskoleverkets årsrapport 2003.) 

 

Vuonna 2002 Ruotsin yliopistoissa ja korkeakouluissa opiskeli kaikki-

aan 18600 aktiivista tohtoriopiskelijaa, näistä 3600 oli ensimmäisen 

vuoden opiskelijoita. Vuonna 2002 väitelleistä 2443 tohtorista 44 

prosenttia oli naisia ja ensimmäisen kerran rikottiin 1000 väitelleen 

naisen raja yhden vuoden aikana.   
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Väittelijöiden keski-ikä on viimeisten kahdenkymmenen vuoden ajan 

pysynyt 35-36 vuoden välillä. Lukuvuoden 2001-02 aikana väitellei-

den naisten keski-ikä oli 36 vuotta ja miesten 34 vuotta. Hammas-

lääketieteen alalta väitelleiden keski-ikä on korkein 47 vuotta ja ma-

talin puolestaan teknillisillä ja luonnontieteellisillä aloilla, 32 vuotta. 

(Tengner 2003, 42-43.)  

 

Taulukko 5. Tohtorintutkinnot Ruotsissa vuonna 2002 koulutusaloit-

tain 

 

 Tohtorintutkinnot vuonna 2002 

Humanistinen ja uskonto-

tiet. 

247 

Oikeustiet. 13 

Yhteiskuntatiet. 377 

Matematiikka 48 

Luonnontiet. 409 

Teknillinen 490 

Metsä- ja maat.  49 

Lääketiet. 702 

Hammaslääketiet. 16 

Farmasia 19 

Eläinlääketiet. 27 

Muut tutkimusalueet 46 

YHTEENSÄ 2443 

(Universitet & Högskolor - Högskoleverkets årsrapport 2003.) 
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Eniten eli melkein yksi kolmasosa tohtorinväitöksistä tulee lääketie-

teistä (702 tohtorinväitöstä). Seuraavaksi eniten väitellään teknisellä 

ja luonnontieteellisellä puolella. Vuonna 2002 vähiten tohtorinarvoja 

myönnettiin oikeustieteellisellä koulutusalalla. 
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8. ENGLANTI 
 

 
8.1. Yleistä 

 

 

Iso-Britannian eli Yhdistyneiden kuningaskuntien 

(Englanti, Skotlanti, Wales ja Pohjois-Irlanti) sisään 

mahtuu monta erilaista koulutusjärjestelmää. Englannin ja Walesin 

koulutusjärjestelmät ovat melko samanlaisia ja myös Pohjois-Irlannin 

koulutusjärjestelmässä on paljon rakenteellisia yhtäläisyyksiä näihin. 

Sen sijaan Skotlannin koulujärjestelyt ovat oma lukunsa, sillä ne 

poikkeavat sekä koulutusjärjestelmän rakenteen että lainsäädännön 

puolesta muista Iso-Britannian koulutusjärjestelyistä. Lisää hajaan-

nusta koulutuspolitiikkaan tuovat itsenäiset Kanaalin saaret ja Man-

saari. (Lappalainen 1990, 20; Ingerttilä 2003, 5.) 

 

Englannissa oltiin teollistumisen pioneereja, mutta koulutuksen kehit-

tely kesti muita teollistuvia maita pidempään. Vanha käsitys valtion 

roolista ja tehtävistä vaikutti siihen, että kansanopetus oli pitkään 

seurakuntien ja yksityisten ylläpitämää harrastetta. Brittiläisen koulu-

tuksen takapajuisuuteen saksalaiseen ja ranskalaiseen koulutukseen 

verrattuna havahduttiin vasta vuonna 1833, jolloin aloitettiin uusi 

suunta kansanopetuksen kehittämiseksi. Englannin koulutusperin-

teen taustalla on vanha anglosaksinen perinne, joka eroaa Euroopan 

mannermaiden koulutusperinteestä mm. valtion roolin suhteessa 

koulutustraditioon. Anglosaksisessa koulutusperinteessä kansalaisten 

perusoikeudet ovat koulutuksessa näyttäytyneet koulujen au-
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tonomiana. Tärkeimmät Englannin koulutusjärjestelmää koskevat lait 

ovat vuosilta 1944 ja 1988. Koulutuslaki vuodelta 1944 (Education 

Act) on edelleen perustana Englannin koulutusjärjestelmälle. Siinä on 

esitetty tavoitteeksi koulu, joka takaisi yhtäläisen opetuksen kaikille 

oppilaille heidän yhteiskunnallisesta taustastaan huolimatta. (Lappa-

lainen 1990, 122; Kivinen, Rinne, Järvinen, Koivisto & Laakso 1995, 

305.) 

  

Valtasuhteissa keskushallinnon, paikallisten opetusviranomaisten ja 

oppilaitosten välillä tapahtui uudistuksia vuonna 1988. Keskushallinto 

sai enemmän valtaa mm. kansallisen opetussuunnitelman laatimisoi-

keuden. Paikallisten opetusviranomaisten valta väheni kaikilla koulu-

asteilla. Samainen uudistus lisäsi myös vanhempien sananvaltaa 

kouluasioissa. He pystyivät vaikuttamaan äänioikeuden turvin koulun 

hallintoelimissä. Uudistus pyrki takaamaan opetuksen laadun valvon-

nan keskittämisellä ja koulujen kehittämisellä itsehallinnollisiksi yksi-

köiksi. Käytännössä uudistettu järjestelmä antaa kouluille vain vähän 

liikkumatilaa päätöksenteossa. Keskushallinto pystyy ohjailemaan 

koulutoimintaa tehokkaasti taloudellisilla päätöksillään. Nykyisin kan-

sallisesta koulutuspolitiikasta päävastuun kantaa keskushallinto ja 

paikalliset opetusviranomaiset, colleget ja yliopistot toteuttavat kou-

lutuspolitiikkaa määrättyjen säädösten puitteissa omaten hiukan 

päätösvaltaa. (Kivinen ym. 1995, 305 -306.) 
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8.2. Englannin koulutusjärjestelmä 

 

 

Oppivelvollisuus Englannissa alkaa 5-vuotiaana ja jatkuu 16-

vuotiaaksi saakka. Jo tätä ennen laki takaa lastentarhapaikan kaikille 

4-vuotiaille, jotka sitä haluavat. Usein nämä lastentarhat toimivat 

koulun yhteydessä. Lapsista suurin osa suorittaa koulunsa valtion 

kouluissa, vain 7 prosenttia ikäluokasta käy yksityistä koulua. Suo-

malaista ala-astetta vastaava primary school käsittää kuusi ensim-

mäistä kouluvuotta. Secondary school aloittaa toisen asteen koulu-

tuksen yleensä 11-vuotiaana. Secondary school kestää viisi vuotta ja 

päättyy päättökokeeseen 16-vuotiaana. 14 vuoden ikäisenä oppilai-

den täytyy Englannissa päättää erikoistumisaineensa. Näillä valinnoil-

la saattaa olla tulevaisuutta ajatellen ratkaiseva merkitys, sillä väärät 

valinnat voivat sulkea ovia joihinkin lukion opintoihin. 70 prosenttia 

oppivelvollisuuden suorittaneista jatkaa opintojaan ja 30 prosenttia 

siirtyy työelämään tai oppisopimuskoulutukseen oppivelvollisuuden 

päätyttyä. (Ingerttilä 2003, 5.) 

 

Oppivelvollisuuskoulun jälkeistä yleissivistävää tai ammatillista kor-

keakoulujen ulkopuolella tapahtuvaa koulutusta kutsutaan further 

education koulutukseksi. Se sisältää suomalaista lukiota vastaavat 

secondary schoolin sixth form luokat, sixth form colleget sekä amma-

tilliset further education colleget. Kaksi vuotta kestävä lukiotason 

koulutus päättyy A-levels nimiseen päättökokeeseen. Kolme ainetta 

sisältävä päättökoe on saanut kritiikkiä suppeasta ainepohjastaan, 

siksi koulutuksen kehittämistä laajapohjaisemmaksi onkin pyritty 

parantamaan. Further education colleget ovat pääasiassa 16-19 -
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vuotiaille tarkoitettuja ammatillista koulutusta tarjoavia oppilaitoksia. 

Näissä on mahdollisuus suorittaa mm. liiketalouden tai sosiaali- ja 

terveysalan ammattitutkintoja. (emt. 5-8.) 

 

Englannin koulutusjärjestelmä 
 

 

FURTHER 

EDUCATION 

INSTITUTIONS 

     

 

16-18 –vuotiaana 

 

 

HIGHER 

EDUCATION 

INSTITUTIONS 

 

 

18-vuotiaana          

 

 

SECONDARY SCHOOL 

 

11-vuotiaana                             

                                     

 

PRIMARY SCHOOL 

 

 5-vuotiaana                    

             

 

NURSERY SCHOOLS AND CLASSES 

 

 

Kuvio 4. Englannin koulutusjärjestelmä (British Council Finland) 
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8.3. Korkeakoulutus 

 

 

Englantilainen korkeakoulujärjestelmä on "akateemisen vapauden" 

perinteessä kehittynyt järjestelmä. Oppilaitokset ovat niin pitkälle 

itsenäisiä, että jopa toiminnan kontrolli on jäänyt laitokselle itselleen. 

Vuonna 1988 voimaan tullut uudistus vaikutti korkea-asteenkin hal-

lintoon, mutta jätti kuitenkin yliopistoille ja korkeakouluille laajan 

itsenäisyyden omista asioista päättämiseksi mm. ne voivat itse päät-

tää millaisia tutkintoja siellä voi suorittaa tai mitä muita kvalifikaatioi-

ta siellä tarjotaan.  (Kivinen ym. 1995, 327.) 

 

Korkeakoulutusta tarjoavia laitoksia on Englannissa monentyyppisiä; 

yliopistot, avoimet yliopistot, avoimet colleget, korkeakoulutusta 

harjoittavat colleget ja instituutit sekä taide ja musiikki colleget. Kor-

keakoulutusta tarjotaan erinimisten oppilaitosten sisällä, vaikka pe-

ruslinjat ovat kuitenkin samanlaiset. Kaikissa voi suorittaa perus- ja 

jatkotutkintoja sekä hankkia ammatillisia pätevyyksiä. Laitoksella, 

joka on saanut yliopisto -nimikkeen käyttöoikeuden, on valta myön-

tää perus- ja jatkotutkintoja. Useimmissa yliopistoissa eri opintoko-

konaisuudet on jaettu erillisiin osastoihin, omiin tiedekuntiin. (Unesco 

1996, 515-516; Kivinen ym. 1995, 330-331.) 

 

Korkeakouluissa ei ole yhtenäistä opintomäärien mittaustapaa. 

Useissa korkeakouluissa käytetään järjestelmää, jossa 1 credit vastaa 

10 tunnin työmäärää ja koko lukuvuosi keskimäärin 120 crediittiä. 

Suomalaisina opintoviikkoina mitattuna 1 opintoviikko olisi 4 crediittiä 

ja koko lukuvuoden opinnot vastaisivat 30 opintoviikkoa. Opetusme-
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todit vaihtelevat oppilaitosten mukaan, mutta yleisimpiä menetelmiä 

ovat luennot, seminaarit, ohjattu opetus sekä harjoitukset. Suurin 

osa opetuksesta tapahtuu pienryhmätyöskentelynä. Luennoilla tuo-

daan esiin uusin tieto, jota ei vielä löydy kurssikirjallisuudesta sekä 

esitellään asiakokonaisuuteen liittyvä oheismateriaali. Seminaareissa 

pyritään keskustelemaan ja vaihtamaan mielipiteitä sovitun teeman 

puitteissa. Seminaarit opettavat opiskelijaa tieteelliseen kriittisyyteen 

ja analyyttiseen ajatteluun. Ohjatuilla tunneilla on muutama opiskeli-

ja ja tunneilla annetaan palautetta opiskelijoiden laatimista töistä. 

Harjoitukset voivat sisältää esim. tietokoneharjoituksia tai laborato-

riotyöskentelyä. Opintoja arvioidaan tenttisuoritusten, ryhmätöiden, 

portfolioiden sekä seminaariesitysten perusteella. (Ingerttilä 2003, 

9.) 

 

 

 

Perustutkinnot 
 

 

Perustutkintoja kutsutaan Englannissa nimellä undergraduate stu-

dies. Bachelor-tutkinto on perustutkinto, jonka myönnetään yleensä 

kolmen vuoden opintojen jälkeen. Tutkinnoissa voi kuitenkin esiintyä 

vaihtelua pituuksissa eri tiedekuntien välillä esim. lääketieteen tai 

arkkitehtuurin opinnot voivat kestää kuusikin vuotta. Bachelor-

tutkintoja voi suorittaa joko yhdessä aineessa (single honours de-

gree) tai useassa aineessa. Tutkinnon menestyksellisesti suorittaneet 

arvioidaan eri kategorioiden mukaisesti: first-class honours (korkein 
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arvosana), second-class honours sekä third-class honours. (Unesco 

1996, 521.)  

 

Bachelor-tutkintoa alempia tutkintoja ovat Diploma-tasoiset kurssit. 

Kurssien suorittaminen kestää vuodesta kolmeen vuotta kurssista 

riippuen. Diploma-kurssien pääsyvaatimukset ovat matalammat kuin 

muihin tutkinto-ohjelmiin. Useat diploma-tason kurssilaiset ovat jo 

aiemmin hankkineet jonkin ammatillisen peruskoulutuksen. (Ingertti-

lä 2003, 8.) 

 

 

 

Jatkotutkinnot 
 

 

Englannin jatkotutkintoja kutsutaan postgraduate studies nimellä. 

Master´s degree on yleisin jatkotutkinto ja tasoltaan suomalaiseen 

maisterin tutkintoon verrattavissa. Master-tutkinnon (180 crediittiä) 

suorittaa yleensä 1-2 vuodessa. Perustutkinnon hyvin arvosanoin 

suorittaminen pääaineessa, jossa opintoja haluaa jatkaa, on kriteeri-

nä jatko-opintoihin pääsemiseksi. Master-tutkinnon voi suorittaa 

tekemällä yksilöllisen tutkielman, suorittamalla kursseja tai yhdiste-

lemällä näitä molempia. Oxfordin ja Cambridgen yliopistoissa Master-

arvosanan voi ostaa suoritettuaan Bachelor-tutkinnon. Näissä yliopis-

toissa se ei siis ole varsinainen akateeminen jatkotutkinto. (Kivinen 

ym. 1995, 331.) 
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Britannian tohtorintutkinto on käynyt läpi muutoksia 1990-luvun 

taitteessa. Muutosten taustalla on kysymys koulutuksen tehokkuu-

desta. Brittiläisen korkeakoulutuksen epäsystemaattisuus kävi ilmi 

korkeakoulutuksesta tehdyssä raportissa. Siinä vaadittiin voimak-

kaampaa kansallista koulutuspolitiikkaa, jotta voitaisiin taata tutki-

jankoulutuksen laatu ja Britannian kilpailukyky kansainvälisillä mark-

kinoilla. (Baldauf 1999, 109 -110.)   

 

Doctor of Philosophy on Britannian korkein akateeminen arvo. Tut-

kinnosta käytetään usein lyhennystä PhD ja se rakentuu yleensä 

tieteellisen tutkimuksen tekemiseen enemmän kuin kurssimaiseen 

opetukseen. Sisäänpääsyvaatimukset tohtorinopintoihin vaihtelevat 

laitosten ja tiedekuntien kesken, mutta aikaisemmat hyvin ar-

vosanoin suoritetut tieteelliset saavutukset (Master-tutkinto) kuvaa-

vat ihanteellista tohtoriopiskelijaa. Master-tutkinto tarvitaan yleensä 

tohtoriopintojen pohjaksi, mutta poikkeustapauksissa ammatillinen 

kokemus Bachelor-tutkinnon lisäksi riittää sisäänpääsyyn tohtorin-

koulutukseen.  Sekä teknis- luonnontieteellisissä että humanistisissa 

aineissa opiskelijoilta toivotaan jotain näyttöä tutkimusmenetelmien 

hallinnasta sekä kokemusta itsenäisestä työskentelystä tutkimuspro-

jektissa. Humanistisilla aloilla painotetaan lisäksi hyviä kommunikaa-

tiotaitoja sekä näyttöä hyvästä kirjoitustaidosta. (British Council 

1998.) 

 

Tohtorintutkinto kestää kokopäiväisesti opiskellen vähintään kolme 

vuotta ja osa-aikaisesti opiskellen kuusi vuotta. Jos opiskelija aloittaa 

opintonsa Bachelor-tutkinnon pohjalta hän rekisteröityy ensimmäise-

nä vuotena M.Phil (Master of Philosophy) opiskelijaksi ja vasta en-

simmäisen vuoden  hyvä edistyminen rekisteröi opiskelijan tohto-
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riopiskelijaksi. Jos opiskelijalla on kuitenkin takanaan jo suoritettu 

Master-tutkinto ja hyvät tutkijan valmiudet, hän voi rekisteröityä 

suoraan kaksivuotiseen tohtorinkoulutusohjelmaan. Ensimmäisenä 

opiskeluvuotena opiskelijan odotetaan tutustuvan tutkimusaiheeseen 

ja käyvän läpi mahdollisimman paljon asiaa kartoittavaa kirjallisuutta, 

jotta hän pystyisi osoittamaan tutkimuksen omaperäisyyden. Hän 

tutustuu laajasti erilaisiin metodologisiin käytäntöihin ja harjoittelee 

yleisiä taitoja, kuten ajankäyttöä, esitystapaa ja väitöskirjan kirjoit-

tamista. Tämän periodin aikana opiskelija laatii hypoteesit ja pohtii 

metodologiaa. Ensimmäisen vuoden päätteeksi opiskelija palauttaa 

osan kirjoittamaansa väitöskirjaa sekä yksityiskohtaisen tutkimus-

suunnitelman tiedekunnan hallitukselle, joka voi ylentää opiskelijan 

tohtoriopiskelijaksi. Toisena vuonna opiskelija testaa hypoteesit ja 

muodostaa erityiset johtopäätökset. Kolmas vuosi on varattu väitös-

kirjan kirjoittamiseen. Väitöskirjan laajuus on normaalisti rajattu 80 

000 -100 000 sanaan. (Baldauf 1999, 113 -115; British Council 

1998.) 

 

Väitöskirjan jättämisen jälkeen pidetään suullinen kuulustelu, the 

viva, jossa tohtorikokelas puolustaa väitöskirjaansa. Kaksi kuulusteli-

jaa, yliopiston ulkopuolinen sekä yliopiston sisältä oleva, johtavat 

tilaisuutta. Vasta muutamia vuosia on useimmissa yliopistoissa ollut 

käytäntö, että opiskelijan ohjaaja ei toimi kuulustelijana, vaan hänel-

lä on passiivinen rooli tilaisuudessa jos hänet päästetään sisään lain-

kaan. On todella harvinaista, että opiskelija reputtaisi kuulustelussa. 

Tohtorin arvo voidaan myöntää sekä hyväksytyn väitöskirjan tekijälle 

että henkilölle, jonka merkittäviä, toisiinsa liittyviä töitä on julkaistu 

hänen uransa aikana. Tämmöiset tapaukset ovat kuitenkin todella 

harvinaisia. (Baldauf 1999, 115 -116.) 
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Opiskelijan kannalta on tärkeää, että hän löytää itselleen ohjaajan, 

jonka kiinnostuksen kohteet ovat omaa tutkimusta lähellä ja joka on 

halukas ohjaamaan opiskelijaa väitöskirjan tekemisen ajan. Ohjaajan 

tehtävänä on antaa palautetta ja arvioida kriittisesti työn yksityiskoh-

tia. Hänen täytyy jatkuvasti kannustaa tohtoriopiskelijaa tutustumaan 

viimeaikaisiin löytöihin ja teorioihin. Usein opiskelijat valitsevat oh-

jaajansa sen perusteella, että hänen artikkelinsa ovat tuttuja erilai-

sista julkaisuista. (British Council 1998.)  

 

Jatko-opiskelijoiden täytyy kustantaa itse opintomaksunsa. Monet 

opiskelijat löytävät tutkimukselleen julkisen tai yksityisen rahoittajan. 

Stipendejä myönnetään hyvin opinnoissa menestyneille, mutta niiden 

saamisesta käydään kovaa taistelua. Tilastot osoittavat, että suu-

rimmalle osalle eli melkein 70 prosentille tohtoriopiskelijoista opinto-

maksut maksetaan julkisista rahoista. Nämä ovat usein tutkimusneu-

voston rahoittamia. Yksi seitsemästä tohtoriopiskelijasta maksaa 

maksunsa itse ja loput löytävät rahoittajan yksityiseltä puolelta, teol-

lisuudesta, hyväntekeväisyysjärjestöistä tai muualta. Osapäiväiset 

opiskelijat saavat usein tukea opintojen rahoitukseen työnantajal-

taan. (Baldauf 1999, 117.)  
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8.4 Tilastotietoa Englannin tohtorintutkinnosta 

 

 

Taulukko 6. Kokopäiväisesti opiskelleiden suorittamat tohtorintut-

kinnot lukuvuonna 2001-2002 sukupuolen ja ulkomaalaisten mukaan 

luokiteltuna   

Kokopäiväisesti opiskelleet Tohtorintutkinnot 2001-02 

ENGLANTILAISET 6460 

                          Naiset 2855 

                          Miehet 3605 

 ULKOMAALAISET 4200 

                          Naiset 1525 

                          Miehet 2670 

YHTEENSÄ 10660 

(Hesa statistical data) 

 

Taulukko 7. Osa-aikaisesti opiskelleiden suorittamat tohtorintutkin-

not lukuvuonna 2001-2002 sukupuolen ja ulkomaalaisten mukaan 

luokiteltuna 

Osa-aikaisesti opiskelleet Tohtorintutkinnot 2001-02 

ENGLANTILAISET 2670 

                         Naiset 1190 

                         Miehet 1485 

ULKOMAALAISET 875 

                         Naiset 335 

                         Miehet 540 

YHTEENSÄ 3550 

(Hesa statistical data) 
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Edellisissä tilastoissa tilaston ylläpitäjä on käyttänyt seuraavanlaista 

lukujen pyöristysmenetelmää: lukuihin 0,1 ja 2 päättyvät numerot 

pyöristyvät nollaan (esim. 22 pyöristetään 20) ja kaikki muut nume-

rot pyöristyvät lähimpään 5:seen (esim. 3286 pyöristyy 3285). Tä-

män seurauksena lukujen summat harvoin sopivat täsmälleen esitet-

tyihin lukuihin.  

 

Lukuvuonna 2001-2002 kansainvälisten opiskelijoiden osuus kaikista 

jatko-opiskelijoista oli 26 prosenttia. Kaikkiaan tohtorintutkintoja 

suoritettiin 14210 ja näistä 5075 oli ulkomaalaisten opiskelijoiden 

suorittamia. Kaikista tohtorintutkinnoista 3550 oli suoritettu osa-

aikaisesti opiskellen. 
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9. SAKSA 
 

 

9.1 Yleistä 

 

 

Saksan perustuslain mukaan koko koululaitos on valtion 

valvonnassa. Valvonta on käytännössä ymmärretty 

laajasti siten, että se kattaa valtion oikeudet koululaitoksen organi-

sointiin, johtamiseen sekä suunnitteluun ja siten käsittää oikeuden 

päättää esimerkiksi opetuksen tavoitteista, koulutuslinjoista ja oppi-

kirjojen hyväksymisestä. Peruslaissa on kuitenkin turvattu kunnalli-

nen itsehallinto-oikeus päättää koulun ulkoista organisointia koske-

vista asioista, kuten esimerkiksi koulun perustamisesta ja ylläpidosta. 

(Kivinen ym. 1995, 145.) 

 

 
 

9.2 Saksan koulutusjärjestelmä 

 

 

Saksan koulutusjärjestelmä jakautuu esikouluun, ensimmäisen as-

teen koulutukseen, toisen asteen koulutukseen, korkea-asteen kou-

lutukseen ja jatkokoulutukseen. Oppivelvollisuus kestää 12 vuotta ja 

se alkaa kuuden ja päättyy 18 vuoden iässä. Lapsi voi myös aloittaa 

koulunkäynnin aikaisemminkin vanhempiensa erillishakemuksella. 

Kokoaikainen oppivelvollisuus kestää osavaltiosta riippuen yhdeksän 

tai kymmenen vuotta ja loput kahdesta kolmeen vuotta ovat osa-
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aikaista oppivelvollisuutta niille, jotka eivät käy yhdeksännen tai 

kymmenennen kouluvuoden jälkeen kokopäiväkoulua. Saavuttaes-

saan kouluiän lapset menevät peruskouluun (Grundschule- ensim-

mäisen asteen koulutus), joka on kaikille sama ja kestää neljä vuot-

ta, Berliinissä ja Brandenburgissa kuitenkin kuusi vuotta. (Kivinen 

ym. 1995, 136) 

 

Peruskoulun jälkeen oppilaat siirtyvät alempaan toisen asteen koulu-

tukseen, joka haarautuu neljään itsenäiseen koulumuotoon: pääkou-

lu (Hauptschule), reaalikoulu (Realschule), lukio (Gymnasium) ja 

yhtenäiskoulu (Gemantschule). Siirtyminen peruskoulusta toisen 

asteen koulutukseen on järjestetty eri tavoin eri osavaltioissa. Jois-

sakin osavaltioissa sitova päätös oppilaan alemman toisen asteen 

koulusta tehdään peruskoulun neljännellä luokalla. Joissakin osaval-

tioissa taas luokat 5 ja 6 muodostavat suuntautumisasteen (Orien-

tierungsstufe), jonka aikana oppilailla ja heidän vanhemmillaan on 

vielä mahdollisuus harkita koulutyyppiä ja halutessaan vaihtaa sitä. 

(Hirvisalo-Lahti 2002, 7-9.) 

 

Pääkoulu (Hauptschule) käsittää yleensä luokat 5-9, paitsi Nordhein-

Westfalenissa luokat 5-10, suuntautumisasteen sisältävissä kouluissa 

luokat 7-9 ja Berliinissä ja Bremenissä luokat 7-10. Pääkoulu tarjoaa 

yleisen toisen asteen koulutuksen. Pääkoulun jälkeen oppilaat siirty-

vät yleensä ammatilliseen koulutukseen. Pääkoulutodistuksen avulla 

on tarkoitus jatkaa opintoja duaali-ammattikoulutuksessa. (Kivinen 

ym. 1995, 136) 

 

Reaalikoulu (Realschule) käsittää tavallisesti luokka-asteet 5-10, 

paitsi  niissä osavaltioissa luokat 7-10, joissa suuntautumisaste on 
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organisoitu omaksi koulumuodosta riippumattomaksi kouluasteek-

seen. Reaalikoulu luo pohjaa vaativaan ammatilliseen tai opistoastei-

seen koulutukseen. (Hirvensalo-Lahti 2002, 2-7.) Reaalikoulun pääs-

tötodistus (Mittlerer Schulabschluss) oikeuttaa ammatillisiin jatko-

opintoihin. Hyvällä menestyksellä reaalikoulun suorittaneet voivat 

halutessaan siirtyä lukion yläasteelle. (emt.137.) 

 

Lukio käsittää tavallisesti luokka-asteet 5-13, joissakin osavaltioissa 

luokat 7-13 tai 5-12. Lukio on ainoa koulumuoto Saksassa, joka kä-

sittää sekä alemman että ylemmän toisen asteen koulutuksen. Luki-

on yläaste käsittää yleensä luokka-asteet 11-13 ja vain kaksi osaval-

tiota muodostaa tästä poikkeuksen. Lukion päästötodistus (Abitur) 

antaa yleisen korkeakoulukelpoisuuden (Hirvensalo-Lahti 2002, 7.) 

 

Yhtenäiskoulu (Gematschule) on itsenäinen koulumuoto kaikkien 

kolmen edellä mainitun rinnalla. Se käsittää tavallisesti luokka-asteet 

5-10, mutta jotkut yhtenäiskoulut sisältävät myös lukion yläasteen 

tai ne voivat olla erikoiskouluja, jotka ovat edellä mainittujen tradi-

tionaalisten koulumuotojen yhdistelmiä. Yhtenäiskoulussa opetetaan 

samoja oppiaineita kuin kolmessa aiemmin mainitussa koulumuodos-

sa. Yhtenäiskoulusta voi saada samantasoisia päästötodistuksia kuin 

muista alemman toisen asteen koulumuodoista (Kivinen ym. 1995, 

137.) 

 

Ylemmän toisen asteen koulutuksessa ammatillinen koulutus on hal-

litseva, mutta myös lukion yläaste yleissivistävänä koulutuksena kuu-

luu ylempään toisen asteen koulutukseen. Koulutyyppejä on ylem-

män toisen asteen koulutuksessa useita ja opetusta annetaan sa-

moissa oppiaineissa. Noin 90 prosenttia nuorista siirtyy ammattikou-
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lutukseen, jossa on valittavana kaksi erillistä väylää: duaali-

ammattikoulujärjestelmä, joka toimii yhteistyössä ammattikoulun 

(Berufschule) ja yritysten kanssa tai täysipäiväinen opiskelu ammat-

tiin valmistavissa kouluissa. Kummankin väylän kautta on mahdolli-

suus suorittaa yleinen korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulukelpoi-

suus suorittamalla lisäopintoja ammattijatkokoulussa. (emt. 138.)     

 

 
 

9.3 Korkeakoulututkinnot 

 

 

Korkea-asteen koulutusta annetaan yliopistoissa (Wissenschaftliche 

Hochschulen, Universitäten) ja ammattikorkeakouluissa (Fachhoch-

schulen) sekä taide- ja musiikkikorkeakouluissa. Yhtenäiskorkeakou-

luissa (Gemanthochchulen) yhdistyvät yliopistojen, kasvatustieteellis-

ten korkeakoulujen, ammattikorkeakoulujen ja jossain määrin taide-

koulujen tehtävät. Lisäksi Saksassa on joukko erityiskorkeakouluja, 

jotka ottavat sisään vain tiettyjä henkilöryhmiä, kuten liittovaltion 

armeijan ja postin korkeakoulut. Useimmiten korkeakoulut ovat liit-

tovaltion ylläpitämiä muutamaa kirkon ylläpitämää ja yksityistä kor-

keakoulua lukuun ottamatta. Useimpiin opintoaloihin ei ole sisään-

pääsyrajoituksia. Ainoastaan lääketieteen, eläinlääketieteen, ham-

maslääketieteen, arkkitehtuurin ja liikealan opintolinjoille on sisään-

pääsyrajoitukset suuren hakijamäärän ja riittämättömän kapasiteetin 

takia. (Kivinen ym. 1995, 139). 

 

Saksassa on yhteensä 118 yliopistosektorin korkeakoulua. Yliopis-

tosektorin korkeakouluja ovat yliopistot (Universitäten), teknilliset 
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korkeakoulut (Technische Hochschulen), teknilliset yliopistot (Techni-

sche Universitäten), eritysalojen korkeakoulut (esim. lääketieteelliset 

korkeakoulut ja urheilukorkeakoulut) sekä kasvatustieteelliset kor-

keakoulut (Pädagogische Hochschulen). Opiskeluaika yliopistotasoi-

sissa korkeakouluissa on n. 12 lukukautta eli 6 vuotta. (Hirvisalo- 

Lahti 2002, 10) 

 

Korkeakoulututkinnot jakaantuvat kolmeen pääluokkaan: korkeakou-

lujen hallinnoimiin akateemisiin Diplom ja Magister Artium (M.A.) –

tutkintoihin sekä valtion tutkintoihin (Staatsprüfung). Korkeakoulu-

tutkinnon jälkeen on mahdollista suorittaa joko tutkintoa täydentäviä 

opintoja tai erikoistumisopintoja, joiden tarkoituksena on laajentaa ja 

syventää tietoutta.  Kolmantena vaihtoehtona on tohtorin tutkinto 

(Doktor), joka on jatkotutkinto. Sen myöntämisoikeus (Promotions-

recht) on vain yliopistollisilla korkeakouluilla. (emt.10.) 

 

Yliopisto-opiskelijan suorittaman tutkinnon nimi (Diplom, magister) 

riippuu opiskeltavasta alasta: luonnon-, yhteiskunta- ja taloustietei-

den opinnot sekä teknillisessä korkeakoulussa suoritettavat opinnot 

johtavat Diplom-tutkintoon, kun taas humanististen tieteiden ja joi-

denkin yhteiskuntatieteiden opinnot johtavat Magister Artium-

tutkintoon. Magister-tutkinnossa opiskelija suorittaa yhteen ainee-

seen keskittyvästä Diplomista poiketen kahden pääaineen tai yhden 

pääaineen ja kahden sivuaineen opinnot. Valtion tutkinto (Staatprü-

fung tai Staatexamen) suoritetaan aloilla, joilta valmistuneet toimivat 

valtion virkamiehinä (esim. opettajat ja tuomarit) tai ammattialoilla, 

jotka ovat valtion valvonnassa (esim. lääkärit, lakimiehet ja far-

maseutit). (emt. 11.)         
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Jatkotutkinnot 
 

 

Ennen tohtorintutkintoon tähtäävää jatkokoulutusta on opiskelijoiden 

hallittava teoreettinen ja metodologinen tietous omalla tieteenalal-

laan. Ennen opintoihin pääsyä on myös valmistuttava ja suoritettava 

lopputentti ensimmäisen asteen ylipisto-opinnoista. Usein syy hakeu-

tua tohtorinkoulutukseen on, että osa opiskelijoista pääsee jo perus-

tutkinto aikana sisään erilaisiin tutkimusryhmiin ja he saavat tätä 

kautta omakohtaista kokemusta tutkimuksen tekemisestä. He toimi-

vat usein myös opiskelija-assistentteina. Saksassa tohtorinkoulutusta 

voisi kuvata myös käsitteillä tekemällä oppiminen ja työssä oppimi-

nen. Väitöskirjan tekeminen on itsenäistä työtä. Tohtorikoulutukseen 

kuuluu ehkä vain muutama oppikurssi tai niitä ei välttämättä ole 

lainkaan. Väitöskirjaa tehdään usein muun työn ohella, sillä suurin 

osa jatko-opiskelijoista on ”siviilityöntekijöitä”, jotka saavat rahoituk-

sen työlleen yliopiston ulkopuolelta. Vähemmistö jatko-opiskelijoista 

saa mahdollisuuden yliopiston kanssa tehtyyn työsopimukseen, joka 

oikeuttaa assistentuuriin ja väitöskirjan tekemiseen. Tämä sopimus 

sisältää usein myös opetustyötä ja tutkimustoimintaa, joka tapahtuu 

tuntityöskentelynä. Näin ollen jatko-opiskelija on yliopiston palkkalis-

toilla ja saa työstään palkan, jolla rahoittaa oman väitöskirjan teke-

mistä.  (Enders 1999, 18-25; Ich will promovieren Anregungen. 

2003.) 

 

Väitöskirjaa ennen opiskelijan on anottava tiedekuntaneuvostolta 

hyväksyntä omalle tutkimustyölle. Väitöskirjan tekeminen kestää 
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pääsääntöisesti noin 3-6 vuotta. On oletettu, että seitsemän opiskeli-

jaa kymmenestä suorittaa jatko-opintonsa kolmessa vuodessa. Opis-

kelijaa ohjaa professori, jota kutsutaan usein myös tohtori-isäksi. 

Väitöskirjan aihe on hyväksytettävä tutkimustyön ohjaajalla. Tutkiel-

ma on kirjoitettava itsenäisen akateemisen tutkielman muotoon. Sen 

on oltava esitys omasta tutkimustyöstä ja usein se on erikoistutkiel-

man muodossa. Tutkimusta arvioi vähintään kaksi vanhempaa tutki-

jaa tiedekunnan henkilökunnasta. (Enders 1999, 18-31; Fachbereich 

Erziehungswissenschaften 2003; Ich will promovieren Anregungen 

2003.) 

 

Väitöskirjan valmistuttua opiskelijan on suullisesti puolustettava työ-

tään. Rigorosum on julkinen väittely ja puolustustilaisuus. Kun sekä 

väitöskirja että Rigorosum on hyväksytysti suoritettu, niin opiskelija 

on oikeutettu julkaisemaan työnsä. (Fachbereich Erziehungswissen-

schaften 2003.)      
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9.4 Tilastotietoa Saksan tohtorintutkinnosta 

 

 

Taulukko 8. Tohtorintutkinnot Saksassa vuosina 2000-2002 suku-

puolen, ulkomaalaisten ja keskimääräisen väittelyiän mukaan 

 

Tohtorintutkinnot 2000 2001 2002 

Naiset 8852 8752 8672 

Miehet 16928 16044 15166 

Ulkomaalaisia 1926 2017 2082 

Keskimääräinen  

Väittelyikä 

 

32.7 

 

32.8 

 

33.0 

YHTEENSÄ 25780 24796 23838 

 (Germany Federal Statistical Office) 

 

Saksassa tohtorintutkinnot ovat olleet määrällisesti lievästi laskussa 

koko 2000-luvun alun. Myös naisten osuus väittelijöistä on laskenut 

tasaisesti. Ulkomaalaisten opiskelijoiden suorittamat tohtorintutkin-

not ovat lisääntyneet jatkuvasti. Samanlaista kehitystä on näkyvissä 

myös keskimääräisen väittelyiän pienoisessa nousussa.   
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10. HOLLANTI 
 

 

10.1 Yleistä 

 

 

Hollannin perustuslaki takaa opetuksen vapauden. Tämä 

tarkoittaa sitä, että ihmisillä tai erilaisilla ryhmillä on 

oikeus perustaa kouluja omien uskonnollisten, eettisten tai erilaisten 

yhteiskuntaa ja koulutusta koskevien uskomusten perusteella. Näin 

ollen koulut jakautuvat julkisiin ja yksityisiin kouluihin. (Kivinen ym. 

1995, 263.) Oppivelvollisuus alkaa Hollannissa viiden vuoden iässä, 

mutta käytännössä lapset aloittavat ensimmäisen asteen koulutuksen 

(Basisschool) jo neljävuotiaina. Oppivelvollisuus kestää 16 vuoden 

ikään, jonka jälkeen alkaa osa-aikainen oppivelvollisuus niille 16-18-

vuotiaille, jotka eivät jatka kokoaikaisessa koulutuksessa. Oppivelvol-

lisuuskoulu on maksuton 16. ikävuoteen asti. (Lounela & Mutanen 

2003, 7) 

 

 

 

10.2 Hollannin koulutusjärjestelmä 

 

 

Ensimmäisen asteen peruskouluista 35 prosenttia on julkisia ja 65 

prosenttia yksityisiä. Seitsemän- tai kahdeksanvuotisessa peruskou-

lussa oppilas on 4-12- vuoden ikäisenä. Jos oppilas on taustaltaan 
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muu kuin hollantilainen niin, opetuskielenä voi olla oppilaan oma 

äidinkieli. Peruskoulu on kuitenkin kaikille sama. Sen lopussa ei an-

neta varsinaista todistusta, vaan käytössä on arviointijärjestelmä, 

joka seuraa oppilaan edistymistä usean vuoden ajan. Oppilaan eri-

tyistaipumukset ja mielenkiinto otetaan huomioon raportissa, joka 

annetaan vanhemmille sekä sille toisen asteen oppilaitokselle, johon 

oppilas hakeutuu peruskoulun jälkeen. (Lounela & Mutanen 2003, 7.)  

 

Toisen asteen koulutus alkaa 12-vuotiaana ja on pakollinen aina 16 

ikävuoteen saakka. Sitä on olemassa kolmea eri tyyppiä, joiden kaik-

kien tarkoitus on luoda pohja jatko-opinnoille: korkeakouluihin val-

mistava koulutus, yliopistot sekä ammattikorkeakoulu. Korkeakoului-

hin valmistava koulutus Voorbereiden Wetenschappelijk Onderwijs 

(VWO) kestää kuusi vuotta. Tämän jälkeen oppilas voi opiskella yli-

opistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Koulutusta tarjotaan kolmen-

tyyppisissä oppilaitoksissa: gymnasiumissa, atheneumissa ja ly-

ceumissa. Näistä kolmesta ensimmäinen eli gymnasium on ehdotto-

masti suosituin vaihtoehto. Siellä opiskellaan muiden aineiden lisäksi 

yhtä klassista kieltä, yleensä kreikkaa tai latinaa. Atheneum painot-

taa reaaliaineita ja lyceum on kahden edellisen välimuoto. (Kivinen 

ym. 1995, 265.) 

 

Ylempi toisen asteen yleissivistävä koulutus Hoger Algemeen Voort-

gezet Onderwijs (HAVO) kestää viisi vuotta (12-18 ikävuoden välillä) 

ja se valmistaa opintoihin ammattikorkeakouluissa. Oppilaat voivat 

kuitenkin jatkaa myös yliopistoon valmistavassa koulutuksessa tai 

ylemmän toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa (Lounela & 

Mutanen 2003, 7.) Alempi toisen asteen koulutus Middelbaar Alge-

meen Voorgezet Onderwijs (MAVO) kestää neljä vuotta ja valmistaa 
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opiskelijoita lähinnä ylempään ammatilliseen koulutukseen. Monet 

MAVO- koulutuksen suorittaneet päättävät kuitenkin jatkaa HAVO- 

koulutuksessa. (emt. 265.) 

 

Alankomaiden koulutusjärjestelmä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Yliopisto 
koulutus 

(WO) 

 
Kuvio 5. Hollannin koulutu

 
Korkea- 
koului-

hin 
valmis-

tava 
koulutus 
(VWO) 

 
 

Korkea 
asteen 
amma-
tillinen 

koulutus 
(HBO) 

Ylempi 
toisen  
asteen  

ammatilli-
nen koulu-

tus 
(MBO) 

Valmentava  
toisen asteen  

ammatillinen koulutus 
(WMBO) 

 
 
 

Oppiso-
pimus-

koulutus 

 
 

E

 

Ylempi 
toisen 
asteen 
yleissi-
vistävä 

koulutus 
(HAVO)
 
nsimmäisen asteen koulutus 

(BASISSCHOOL) 
ikä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 
 
17 
 
16 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 

sjärjestelmä (Lounela & Mutanen 2003) 
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10.3 Korkeakoulututkinnot 

 

 

Hollannissa on yhteensä 14 yliopistoa, joista osa julkisia ja osa yksi-

tyisiä. Kolme yliopistoa antaa opetusta vain tekniikan aloilta ja yksi 

vain maa- ja metsätalousalalta. Akateemisia opintoja voi suorittaa 

myös avoimessa yliopistossa.  Yliopistot valmistavat akateemiselle 

uralle ja tieteelliseen tutkimustyöhön. Yliopistojen tehtävänä on siir-

tää tietoa yhteisön hyödyksi ja tarjota kursseja, jotka harjaannutta-

vat jo valmistuneita tutkijoita (Lounela & Mutanen 2003, 9.) 

 

Opiskelu yliopistoissa kestää 4-6 vuotta. Keskimääräinen valmistu-

misaika on 5,7 vuotta. Opintojen päätteeksi suoritetaan Doctoral-

tutkinto, joka edellyttää 168 opintoviikon laajuiset opinnot. Doctoral-

tutkinto vastaa suomalaista maisterin tutkintoa. Tekniikan aloilta 

valmistuneet käyttävät tutkintonimenään ingenieur, oikeustieteilijät 

meester ja muut alat doctorandus.  Joillakin aloilla vaadittavat opin-

toviikkomäärät ovat suurempia, esimerkiksi hammaslääketieteen, 

tekniikan, maatalouden, tieteenfilosofian, kemian, fysiikan ja mate-

matiikan aloilla opinnot kestävät viisi vuotta eli se vastaa 210 opinto-

viikkoa. Lääketieteen, eläinlääketieteen ja farmasian opintoihin aikaa 

kuluu kuusi vuotta eli se vastaa 252 opintoviikkoa. Yliopiston jatko-

opintoja voi harjoittaa 4-vuotisessa tohtorin tutkintoon (doctoraat, 

promotie) johtavassa tutkinto-ohjelmassa. (Lounela & Mutanen 

2003, 10.) 

 

Varsinaisten yliopistojen lisäksi Hollannissa toimii korkeakoulutasoisia 

instituutteja, muun muassa kuusi teologista yliopistoa, yksi yliopisto 
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humanistisia opintoja varten ja kauppakorkeakoulu.  Nämä oppilai-

tokset ovat riippumattomia Hollannin opetus- ja tiedeministeriöstä, 

mutta ovat kuitenkin sen hyväksymiä. Näissä oppilaitoksissa suorite-

tut tutkinnot on tunnustettu valtion yliopistojen tutkintoja vastaavik-

si. (emt. 10.)    

 

 

 

Tohtorintutkinto 
 

 

Hollannin yliopistokoulutus ei ole kaksijakoinen kuten esimerkiksi 

Englannissa. Kaikki opiskelijat tähtäävät jo opintojen alusta alkaen 

Doctoraal -tutkintoon. Kyseinen tutkinto on edellytyksenä tohtoritut-

kinnolle. Jo Doctoraal- tutkintoon tähtäävän koulutuksen aikana itse-

näinen tutkimustyö on tärkeä osa koulutusohjelmaa. Opinnäytetyölle 

annetaan suurin merkitys hollantilaisessa yliopistomaailmassa. Opin-

näyte perustuu aina opiskelijan omaan alkuperäiseen tutkimustyö-

hön. Parhaat opinnäytteet julkaistaan tieteellisissä julkaisuissa lyhen-

nelminä tai artikkeleina. Doctoraal -tutkinto antaa oikeuden pyrkiä 

tieteelliseen jatkokoulutukseen ja näin ollen pyrkiä kohti promootioita 

eli tohtorintutkintoa. (Marketing of Dutch higher education 2003; 

Bartelse, Beerkens & van der Wende, 1999.)  

 

Tohtorintutkinto koostuu itsenäisestä tutkimustyöstä, joka päätoimi-

sena työskentelynä kestää noin neljä vuotta. Tutkimustyötä ohjaa 

joko yksi tai useampi ohjaaja, jonka on oltava yliopiston professori. 

Ohjaajan/ohjaajien on hyväksyttävä tutkimuksen aihe, ennen kuin 
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opiskelija aloittaa väitöskirjan kirjoittamisen. Ansaitakseen tohtorin 

arvon on opiskelijan kirjoitettava väitöskirja perustuen hänen omaan 

tutkimustyöhönsä. Väitöskirjan sallitut kirjoituskielet ovat hollanti, 

englanti, ranska tai saksa. Väitöstä on kyettävä puolustamaan hy-

väksytysti julkisessa tilaisuudessa professorikomitean edessä. Väitös-

tilaisuudessa opiskelijalla on 45 minuuttia aikaa puolustaa työtään.  

(The Wageningen University PhD programme 2003; Admission to the 

Doctorate 2003.)  

 

Tohtorinväitöskirja ei välttämättä ole yksilötyö, vaan väitöskirjaa voi 

olla tekemässä aina yhdestä kolmeen henkilöä. Tällöin vaatimuksena 

on, että kaikki opiskelijat ovat suorittaneet Doctoraal- tutkinnon ja 

tähtäävät tohtorintutkintoon. Tutkijaryhmällä on myös oltava ainakin 

yksi yhteinen ohjaajaprofessori. Väitöstilaisuuden on myös oltava 

yhteinen tapahtuma. (The Wageningen University PhD programme 

2003; Admission to the Doctorate 2003.) 
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11. YHDYSVALLAT 
 

 
11.1 Yleistä 

 

 

Yhdysvallat on pinta-alaltaan noin 9,4 miljoonaa 

neliökilometriä laaja alue, joka on jakaantunut 50 osa-

valtioon sekä useisiin territorioihin. Yhdysvalloissa on noin 281 mil-

joonaa asukasta. Etnisiä ryhmiä ja eri rotuja on maassa todella pal-

jon. Koulutus varsinkin etnisillä ryhmillä ja eri rotujen kesken vaihte-

lee suuresti. Myös köyhyys on Yhdysvalloissa ihmisiä jakava tekijä. 

Etniset ja rodulliset vähemmistöt kuuluvat Yhdysvaltojen köyhimpään 

väestönosaan. Kouluttamaton väestönosa jää muita useammin vaille 

työtä ja köyhyys vain kurjistuu. Koulutuksellisen pääoman lisääminen 

vähemmistöille on Yhdysvalloille suuri haaste, sillä perustuslaki takaa 

jokaiselle Yhdysvaltojen kansalaiselle oikeuden koulutukseen.  (Val-

verde 1995, 1033.) 

 

Ensimmäiset koulut USA:ssa perustettiin paikallisten aloitteesta en-

simmäisten siirtolaisten saavuttua maahan. Hollantilaisten toimesta 

syntyi ensimmäinen kansakoulu New Yorkiin vuonna 1633. Uskonnol-

liset ryhmät olivat aktiivisia koulutuskysymyksissä, sillä heidän tavoit-

teenaan oli koulutuksen kautta levittää uskonnon opetusta. Mas-

sachusettsin laki vuodelta 1647 pakotti yli sadan asukkaan yhdys-

kunnat järjestämään julkista latinakoulua. Koulutuksen laajeneminen 

oli aluksi hidasta, mutta sisällissodan (1861-1865) jälkeen koulutus-

tarve alkoi laajentua nopeassa tahdissa. Yhdysvaltain koulutusjärjes-
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telmän yli 300 -vuotinen historia on jättänyt juuret syvälle kansakun-

nan perusteisiin ja tämän tuloksena koulutuksen yleisenä näkemyk-

senä on pyrkimys yhtenäiseen koulujärjestelmään. Yhtenäiskoulun 

tärkeimpänä tehtävänä on pidetty sosiaalista sopeuttamista. USA:n 

useat erilaiset etniset ja uskonnolliset ryhmät oli rohkaistava elä-

mään yhdessä, sopeuttamaan arvojaan sekä oppimaan kieltä. Yhte-

näiskoulujärjestelmällä pyrittiin pitämään kansakunta ehjänä. (Kivistö 

& Vaherva 1981, 287-288.) 

 

Käsitteellä yhtenäiskouluperiaate tarkoitetaan käytännössä kokonaan 

muuta kuin mitä me Suomessa sillä ymmärrämme. Yhdysvalloissa 

koulutus on hallinnolliselta rakenteeltaan hyvin hajautettu. Perustus-

laki määrää koulutusvastuun kuuluvaksi osavaltioille. Näin ollen jo-

kainen osavaltio voi järjestää ja toteuttaa koulutuksen omalla taval-

laan. Osavaltion vastuuseen kuuluvat koulutuksen taloudelliset, hal-

linnolliset sekä lainsäädännölliset kysymykset. Osavaltion tehtävänä 

on koulutuksellisten tavoitteiden ja toimintamuotojen laatiminen. 

Osavaltio päättää mm. kouluvuoden pituudesta, tutkintovaatimuksis-

ta sekä opettajien pätevyysvaatimuksista. Eri osavaltioiden kesken 

on suuria eroja opetusohjelmien ja oppilaitosten perustamisen välillä. 

Osavaltiotason jälkeen seuraava kouluhallintotaso on paikalliset kou-

lupiirit. Ne tekevät yksityiskohtaisemmat suunnitelmat talousmenois-

sa, henkilökunnan palkkaamisessa sekä opetussuunnitelmien vahvis-

tamisessa. (Kivistö & Vaherva 1981, 288; Laukkanen 1996, 183.) 

 

Paikallisia koulupiirejä Yhdysvalloissa on kaikkiaan n. 15 000 ja niillä 

on suuri itsehallinto. Näiden tosiasioiden johdosta olisikin asiallisem-

paa Yhdysvaltojen kohdalla puhua koulutusjärjestelmistä kuin yhte-
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näisestä yhdestä koulutusjärjestelmästä, sillä sellaista ei maassa ole. 

(Mölsä & Topi 2002, 7.) 

 

Koulutus on Yhdysvalloissa opiskelijamäärien, työllisyyden tai kan-

santalouden näkökulmista tarkasteltuna merkittävä ala. Opiskelijoita 

on yli 68,5 miljoonaa ja 77,5 miljoonaa amerikkalaista saa palkkansa 

koulutuksesta. Oppilaitoksia Yhdysvalloista löytyy niin julkisia kuin 

yksityisiäkin jokaiselta koulutusasteelta. Osavaltiot ylläpitävät julkisia 

kouluja ja yksityiset ovat usein vanhempainyhdistysten, aatteellisten 

tai uskonnollisten järjestöjen ylläpitämiä. Yksityisiä oppilaitoksia on 

sekä non-profit (voittoa tavoittelemattomia) että for-profit (voittoa 

tavoittelevia) organisaatioita. Oppilaitosten taso vaihtelee suuresti 

eikä sitä voi päätellä pelkästään siitä onko se yksityisen vai osavalti-

on ylläpitämä. (emt. 7.) 

 

 

 

11.2 Akkreditointi 

 

 

Yhdysvalloissa koulutuksen laatua arvioidaan ja valvotaan akkredi-

tointi-järjestelmän avulla. Oppilaitoksia arvioidaan seuraamalla täyt-

tääkö sen toiminta yleiset koulutukselle asetetut standardit. Tätä 

arviointia kutsutaan akkreditoinniksi. Akkreditoinnin tavoitteena on 

suojella palvelujen käyttäjiä, jotta nämä saisivat laadukasta koulutus-

ta. Akkreditoinnin avulla pyritään myös ammatilliseen kehittämiseen 

sekä palvelujen kysynnän takaamiseen. Akkreditoinnilla on todettu 

olevan hyötyä mm. siihen, että se on lisännyt ammattikunnan uskot-
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tavuutta ja parantanut pätevien opettajien palkkaamista. (Raivola 

2000, 53.) 

 

Yhdysvalloissa kouluilla on laaja toiminnallinen itsenäisyys ja siksi 

niiden laatu saattaa vaihdella valtavasti. Akkreditointi-järjestelmä 

yrittää taata hallituksesta riippumattoman peruslaadun koulutukseen. 

Akkreditointi suoritetaan aina 5-10 vuoden välein ja useamminkin jos 

arviointi katsotaan tarpeelliseksi. Akkreditointi ei kuitenkaan aina 

takaa laatua, sillä toiminnassa on mukana myös ns. villejä organisaa-

tioita. Ei siis riitä, että oppilaitos on akkreditoitujen listalla, vaan 

myös akkreditoijan on oltava hyväksyttyjen listalla. (Mölsä & Topi 

2002, 15.) 

 

 

 

11.3 Yhdysvaltojen koulutusjärjestelmä 

 

 

Jokaisen osavaltion valta järjestää koulutus haluamallaan tavalla 

vaikuttaa myös siihen, että oppivelvollisuuden alkamis- ja päätty-

misiät vaihtelevat jonkin verran. Yleensä oppivelvollisuus alkaa kuu-

den vuoden vanhana ja päättyy 16-18 -vuotiaana. Perusasteen kou-

lutus (primary education) ja osittain toisen asteen koulutus (secon-

dary education) muodostavat Yhdysvalloissa oppivelvollisuuskoulun, 

jonka päätteeksi oppilaat saavat toisen asteen päästötodistuksen 

High School Diploman. Päästötodistuksen saaminen edellyttää opin-

toja osavaltiosta riippuen 17 -19 -vuotiaaksi. (Mölsä & Topi 2002, 8.) 
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Oppivelvollisuuskoulu kestää kaikkiaan 12 vuotta ja usein siitä käyte-

täänkin lyhennettä "K-12". Koulutus jakaantuu niin, että perusasteen 

koulu (elementary school) käsittää luokat 1-6 ja suomalaista yläas-

tetta vastaava keskikoulu (junior high school) käsittää luokat 7-9. 

Oppivelvollisuuskoulun päättää senior high school, jota ei kuitenkaan 

voi verrata suoraan meidän lukioomme, koska koko ikäluokka opiske-

lee siellä ja eriytyy vasta senior high schoolin luokkien 10 -12 jälkeen 

omille teilleen.  Luokka-asteiden ryhmittelyssä voi olla eroja, mutta 

yhteensä luokkia on kuitenkin 12. Senior high schoolissa oppilaat 

voivat opiskella omien tavoitteidensa mukaisesti joko ammatillisia, 

työelämään tähtääviä opintoja tai yliopistoon valmentavia akateemi-

sia opintoja. Vajaat 70 prosenttia ikäluokasta suorittaa oppivelvolli-

suuskoulun oppimäärän ja saa päästötodistuksen. Iltakoulut ja muut 

vaihtoehtoiset suoritustavat nostavat kuitenkin päästötodistuksen 

saajien osuuden 88 prosenttia kaikista 25-29-vuotiaista. Päästötodis-

tus avaa mahdollisuuden post secondary opintoihin, mutta usein 

oppilaitoksilla on muitakin pääsyvaatimuksia, eikä päästötodistus 

yksin riitä. (m.t., 8-9.) 

 

Toisen asteen koulutuksen jälkeen alkaa post-secondary education -

tasoinen koulutus. Siihen kuuluvat ammatilliset oppilaitokset sekä 

yliopistollinen koulutus. Tämän asteen koulutus on vielä peruskoulu-

tustakin monimuotoisempaa. Ammatilliset oppilaitokset kouluttavat 

opiskelijoita johonkin tiettyyn ammattiin ja nämä koulutukset kestä-

vät muutamasta viikosta useisiin vuosiin. (m.t., 10.) 
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Pelkistetty kaavio Yhdysvaltojen koulutusjärjestelmästä 

 

 

PROFESSIONAL 

SCHOOL 

Yliopistolliset 

Ammattitutkinnot 

(3-4 vuotta) 

 

UNIVERSITY 

Tohtorintutkinto 

(4-7 vuotta) 

Maisterin tutkinto 

(2 vuotta) 

 

COLLEGE OR UNIVERSITY 

Bachelor-tutkinto (4 vuotta) 

 

TECHNICAL                             COMMUNITY 

SCHOOL                                  COLLEGE 

(1-4 vuotta)                            Associate-tutkinto 

                                  (2 vuotta) 

 

High School Diploma  (12 vuotta) 

 

SECONDARY SCHOOL 

 

ELEMENTARY SCHOOL 

 

Kuvio 6. Yhdysvaltojen koulutusjärjestelmä (Mölsä & Topi, 2002.) 
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11.4  Korkeakoulutus 

 

 

Perustutkinnot 
 

 

Perustutkintotason opinnot eli undergraduate studies keskittyvät 

yliopistoihin ja korkeakouluihin. Undergraduate- opiskelijaksi kutsu-

taan henkilöä, joka suorittaa Associate- tai Bachelor- tutkintoa. Kou-

lutusta tarjoavien oppilaitosten nimet voivat tuntua hämääviltä. Sa-

moja tutkintoja tarjoavien oppilaitosten nimiä voivat olla college, 

university, institute tai graduate school. Colleget ovat yleensä kaksi- 

tai nelivuotisia ja university tarjoaa yleensä sekä perus- että jatko-

tutkintoja. Aina näin ei kuitenkaan ole ja jotkut colleget voivat tarjota 

myös jatkotutkintoja. Associate- tutkinnot ovat kaksivuotisia tutkinto-

ja, jotka voidaan liittää osaksi Bachelor- tutkintoa. Bachelor- tutkin-

non suorittaminen kestää neljä vuotta ja se vastaa suomalaista kan-

didaatin tutkintoa. (Mölsä & Topi 2002, 10 -12.) 

 

Semester system eli kahden lukukauden järjestelmä on yleisin Yh-

dysvalloissa käytetty lukukausi systeemi. Siinä opiskelija valitsee 

neljä tai viisi kurssia, joihin osallistuu lukukauden aikana. Opintomää-

rät lasketaan "krediitteinä" (credit hour). Keskimäärin krediittejä 

kertyy opiskelijalle 13 -17 lukukaudessa ja koko lukuvuodella 26-34 

krediittiä. Suomalaista kandidaatin tutkintoa vastaava Bachelor-

tutkinto on laajuudeltaan 120 krediittiä. Kurssit suoritetaan yleensä 

tekemällä esseitä tai muita harjoitustöitä sekä suorittamalla tentti 

kurssin keskivaiheilla. Opetus on pääsääntöisesti luento-opetusta, 
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joihin sisältyy seminaareja ja harjoitustöitä. Myös opiskelijan aktiivi-

suus opetustilanteessa on tärkeää ja vaikuttaa keskeisesti annetta-

vaan arvosanaan. (emt. 12-13.) 

 

 

 

Jatko-opinnot 
 

 

Yhdysvaltojen graduate school -malliset tutkijakoulut ovat saaneet 

alkunsa vuonna 1876, jolloin John Hopkins yliopistossa aloitettiin 

systemaattinen tutkijakoulutoiminta. Tutkijakouluissa pystyttiin yh-

distämään tieteellinen tutkimus ja jatkokoulutus. Jos amerikkalainen 

peruskoulutus on järjestelmältään epäyhtenäinen ja sekava, niin 

korkeakoulutasolla järjestelmä muuttuu vieläkin monimutkaisemmak-

si. Korkeakoulujärjestelmän huipun muodostavat yksityiset huippu-

yliopistot, joiden toiminnasta vastaa yliopiston hallitus. Julkiset yli-

opistot ovat puolestaan vastuussa toiminnastaan rahoittavalle taholle 

eli osavaltiolle. Vaikka tohtorintutkinnot vaihtelevat paljon sekä ra-

kenteeltaan että vaatimuksiltaan eri yliopistojen ja eri tiedekuntien 

kesken, niin kuitenkin tutkinnolle on asetettu neljä yliopistosta riip-

pumatonta yleistä vaatimusta. Tohtorintutkinnon vaatimuksia ovat 

aikaisemmat soveltuvat opinnot, tutkintoa vastaavat opinnot, pääsy-

kokeen läpäiseminen sekä väitöskirjan tekeminen. Näiden kriteerien 

puitteissa jokainen yliopisto voi kuitenkin itsenäisesti päättää tutkin-

tojen muista vaatimuksista ja sisällöistä. (Arasmo 1998, 35; Kivinen 

ym. 1997, 25-26.) 
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Jatko-opiskelijoiksi katsotaan Yhdysvalloissa sellaiset opiskelijat, 

jotka jatkavat opintoja kandidaatin (Bachelor) tutkinnon jälkeen 

maisterin tai tohtorin tutkintoon. Jatkotutkintoja ja yliopistollisia am-

mattitutkintoja voi Yhdysvalloissa suorittaa noin 1700 yliopistossa. 

Oppilaitokset, joissa näitä tutkintoja suoritetaan käyttävät nimitystä 

graduate school. Graduate schoolit ovat hallinnoltaan erillisiä yksiköi-

tä, joiden toimintaa johtaa dekaani. Jatko-opiskelua merkitsevässä 

termissä on eroja, sillä amerikkalaista "graduate" termiä vastaava 

brittienglannissa käytössä oleva termi on "post-graduate".  (Mölsä & 

Topi 2002, 13.) 

 

Jatko-opintoina Yhdysvalloissa voi suorittaa siis maisterin tai tohto-

rintutkinnon. Nämä molemmat tutkinnot ovat yhdistelmä tutkimuk-

sen tekemistä sekä kurssimuotoista työskentelyä. Jatko-opiskelu 

eroaa perusopinnoista siten, että jatkokoulutuksessa mennään har-

joittelussa syvemmälle omaan tutkimusalaan, erikoistuminen omaan 

alaan kasvaa. Opiskelu ja oppiminen ovat itseohjautuvampia kuin 

perustutkintotasolla. Jatko-opinnot edellyttävät opiskelijalta hyvää 

perusasioiden hallintaa omalla tieteenalalla. Alasta riippuen opiskelu 

voi olla hyvin erilaista, sillä kurssit voivat olla hyvin muodollisia sisäl-

täen tiedekunnan jäsenten pitämiä luentoja tai kurssit voivat olla 

hyvin epävirallisia painottaen keskustelua ja ajatusten vaihtoa opis-

kelijoiden ja tiedekunnan jäsenten kesken. Opetusmenetelminä käy-

tetään myös pienryhmätyöskentelyä ja opiskelijoiden tekemiä esitel-

miä. Keskusteluun osallistuminen, tutkimustyö ja kokeet ovat kaikki 

tärkeitä opintojen arvioinnin perusteita. (U.S. Department of State 

2003.) 
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Suomalaista maisterin tutkintoa vastaavan Master-tutkinnon tavoit-

teena on tarjota uutta tietoa ja mahdollisuutta harjoitella oman eri-

koistumisalan tietoutta. Master-tutkinnon voi suorittaa usealla eri 

alalla ja ohjelmia on kahdentyyppisiä: akateemisia ja ammatillisia. 

Akateemiset Master- tutkinnot: Master´s of Arts (M.A.) sekä Mas-

ter´s of Science (M.S.) myönnetään perinteisesti taiteen, luonnontie-

teen ja humanistisilla tieteenaloilla. M.S. arvo myönnetään myös 

teknillisellä puolella esimerkiksi tekniikassa ja maataloudessa. Tut-

kinnossa painottuvat tutkimuksen historian tunteminen, tutkimusme-

todien hallinta sekä empiirinen tutkimus. Tutkinnon suorittamiseen 

kuluu kokopäiväisesti opiskellen aikaa yhdestä kahteen vuotta ja se 

on laajuudeltaan 30-60 krediittiä.  Usein nämä tutkinnot johtavat 

suoraan tohtorinopintoihin. Useissa Master- ohjelmissa on mahdolli-

suus valita laatiiko tutkielman vai ei, tutkinto on silti sama vaikka 

akateemiset vaatimukset ovat erilaiset. Sellaiset opiskelijat, jotka 

eivät valmistele tutkielmaa tekevät enemmän kurssityötä ja suoritta-

vat kurssityöskentelyn jälkeen laajan, kirjallisen kokeen. Tutkielman 

laativat opiskelijat suorittavat kokeen suullisesti. (U.S. Department of 

State 2003.) 

 

Ammatilliset Master-tutkinnot johtavat suoraan johonkin tiettyyn 

ammattiin. Nämä Master- ohjelmat päättyvät usein "lopullisesti" 

(terminal) eivätkä johda tohtorinopintoihin. Ammatillisia Master-

tutkintoja ovat: Master of Business Administration (M.B.A.), Master 

of Social Work (M.S.W.), Master of Education (M. Ed.), sekä  Master 

of Fine Arts (M.F.A.). Muita ammatillisia Master-tutkintoja ovat esim. 

journalismin, kansainvälisten suhteiden, arkkitehtuurin sekä kaupun-

kisuunnittelun tutkinnot. Ammatilliset Master-tutkinnot suuntautuvat 

enemmän soveltavaan tietoon tieteenalalla kuin tutkimuksen tekoon. 
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Ammatilliset ohjelmat ovat rakenteeltaan enemmän strukturoituja, 

eivätkä mahdollista yksilöllistä opetussuunnitelmaa. Opinnot kestävät 

yhdestä kolmeen vuotta ja niihin ei yleensä sisälly vaihtoehtoa tut-

kielman tekemiseen. Näissä "terminaali" Master-tutkinnoissa saavu-

tetut krediitit eivät yleensä kelpaa, jos opiskelija jossain tapauksessa 

päättäisikin jatkaa opintoja tohtorintutkintoon. Tosin sisäänpääsypoli-

tiikka tohtorinopintoihin vaihtelee paljon eri instituutioiden välillä, 

sillä niillä on itsenäinen oikeus päättää omista sisäänpääsyvaatimuk-

sista.  (U.S. Department of State 2003.) 

 

Tohtoriksi voi periaatteessa opiskella kaikissa yliopistoissa, mutta 

yliopistot on myös luokiteltu Carnagien systeemin mukaisesti tutki-

muskeskeisiin yliopistoihin ns. Research Universities. Research I -

yliopistot ovat sellaisia, jotka tarjoavat runsaan määrän erilaisia pe-

rustutkintoja sekä ovat omistautuneet jatko-opintoihin aina tohtorin-

tutkintoon saakka. Näissä yliopistoissa tutkimus on etusijalla. Re-

search -yliopistoissa suoritetaan vähintään 50 tohtorintutkintoa joka 

vuosi.  Nämä yliopistot saavat liittovaltiolta rahallista tukea vuosit-

tain. Research II -yliopistot toimivat muutoin samoin perustein kuin 

Research I -yliopistot, mutta saavat jonkin verran vähemmän tukea 

liittovaltiolta. (The Boyer Commission on Educating Undergraduates 

in the Research University 1998.) 

 

Tohtorintutkinnon suorittamisen voi aloittaa suoraan Bachelor-

tutkinnon jälkeen tai suoritettuaan Master-tutkinnon. Tohtorintutkin-

to on suunniteltu tutustuttamaan ja harjaannuttamaan opiskelija 

tutkimustyöhön sekä tiedeyhteisön toimintaan. Tohtorintutkintotodis-

tus on osoitus opiskelijan kyvykkyydestä harjoittaa tieteellistä tutki-

musta omalla tieteenalallaan. Yleisin myönnetyistä akateemisten 
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tieteenalojen tohtorintutkinnoista on PhD (Doctor of Philosophy). 

Muita tohtorintutkintoja myönnetään pääasiassa ammatillisilla aloilla 

kuten kasvatuksessa EdD (Doctor of Education) tai liikehallinnon 

alalla D.B.A. (Doctor of Business Admistration). (U.S. Department of 

State 2003.) 

 

Tohtorinkoulutusohjelmat sisältävät yleensä kurssityöskentelyä, se-

minaareja sekä väitöskirjan laatimisen. Opiskelija kuvailee itsenäisen 

tutkimuksensa väitöskirjassa, joka tehdään tiedekunnan ohjaajan 

valvonnan ja neuvonnan alaisuudessa. Eri tieteenaloilla käytetään 

erilaisia työskentelymenetelmiä, sillä luonnontieteen ja tekniikan 

tiedekunnissa opiskellaan usein ryhmätyöskentelyn avulla. Opiskelijat 

kasaavat väitöskirjansa usein julkaistujen artikkelien kautta. Poikki-

tieteelliset toimintatavat ovat yleisiä. Humanistit ovat enemmän pe-

rinteisiä yksin tutkimusta tekeviä opiskelijoita, mutta ohjaus on heillä 

erittäin tehokasta. Ohjaaja patistaa työn tekijää, jotta väitöskirja 

valmistuisi tietyssä ajassa. Väitöskirja on tällä alalla useimmiten mo-

nografia ja se merkitsee yleensä tutkijanuran alkua. (U.S. Depart-

ment of State 2003; Arasmo 1998, 36.) 

  

Tohtorinopintojen ensimmäinen osuus eli kurssimuotoinen opiskelu 

kestää kolmesta viiteen vuotta. Suoritettuaan kaikki vaadittavat kurs-

sit ja saatuaan ohjaajalta hyväksynnän voi opiskelija suorittaa laajan 

loppukokeen. Kokeen tarkoituksena on testata opiskelijan kyvykkyys 

käyttää kurssien ja itsenäisen työskentelyn aikana opittua tietoa, 

luovuutta ja omaperäisyyttä. Opiskelijan täytyy osoittaa osaamisensa 

valitsemallaan alalla. Onnistunut kokeen suorittaminen merkitsee 

kurssityöskentelyn loppumista ja keskittymistä tutkimuksen tekemi-

seen, tohtorinopintojen toiseen osuuteen. Tohtorinarvo myönnetään 
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niille opiskelijoille, jotka saavat valmiiksi oman tutkimuksensa, kirjoit-

tavat tutkimusta kuvailevan väitöskirjan ja menestyksellisesti puolus-

tavat sitä tieteenalan spesialistien muodostaman tiedekunnan jäsen-

ten paneelin edessä. Tähän tilanteeseen pääseminen kestää keski-

määrin kahdesta kolmeen vuotta. Näin ollen tohtorinkoulutus voi 

kaiken kaikkiaan kestää viidestä kahdeksaan vuotta Bachelor- tutkin-

non jälkeen koulutusalasta riippuen. Yhdysvalloissa löytyy monia 

erilaisia perinteisistä tohtorinkoulutusohjelmista poikkeavia tohtorioh-

jelmia. Näissä tohtoriohjelmissa vaatimukset voivat olla täysin erilai-

set kuin perinteisissä tohtoriohjelmissa. (U.S. Department of State 

2003.) 

 

Jako yksityisiin ja julkisiin yliopistoihin syventää Yhdysvalloissa järjes-

telmän eriarvoisuutta. Yksityiset yliopistot kahmivat parhaat opetta-

jat ja opiskelijat voidessaan taloudellisten resurssien turvin panostaa 

korkeaan laatuun. Yliopistojen ja tutkijankoulutusohjelmien keskinäi-

nen kilpailu näkyy erilaisten ranking-tilastojen paremmuusjärjestyk-

sissä. (Arasmo 1998, 37.)  
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11.5 Tilastoja Yhdysvaltojen tohtorintutkinnoista 

 

 

Taulukko 9. Tohtorintutkinnot Yhdysvalloissa lukuvuodesta 1989-90 

lukuvuoteen 2000-01 

1970-71 1990-91 1991-92 1992-93 1993-94 1994-95 

32107 39294 40659 42132 43185 44446 

 

1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 

44652 45876 46010 44077 44808 44904 

(National Center for Education Statistics 2002) 

 

Lukuvuonna 1970-1971 tohtoreita valmistui 32107. Kahdenkymme-

nen vuoden kuluessa valmistuneiden  tohtorien määrä on kasvanut 

suuresti, sillä 1990-1991 tohtorintutkintoja suoritettiin 39294. 

 

Yhdeksänkymmentäluvun alusta lähtien tohtorintutkintojen määrä on 

kasvanut Yhdysvalloissa tasaisesti aina lukuvuoteen 1997-1998, jol-

loin tohtorintutkintoja suoritettiin 46010. Tämän lukuvuoden jälkeen 

tohtorintutkinnoissa tapahtui pientä määrällistä laskua, seuraavina 

vuosina tohtoreita on taas valmistunut tasaiseen tahtiin. 
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12. AUSTRALIA 
 

 

12.1 Yleistä 

 

 

Australian koulutuspolitiikasta vastaava järjestö on 

nimeltään DETYA (Department of Education, Training 

and Youth Affairs). Jokaisella osavaltiolla ja territoriolla on myös oma 

opetusministeriönsä. Opetusministeriöiden tehtävänä on julkisen 

koulutuksen järjestäminen. Opetusministeriöt osallistuvat sekä julki-

sen että yksityisten koulujen rahoittamiseen yhdessä liittohallituksen 

kanssa. Liittohallitukselle kuuluu myös koulutuksen laadun valvonta. 

Australian koulutusjärjestelmä on jaettavissa kolmeen eri sektoriin: 

koulu-, ammatilliseen ja korkeakoulusektoriin. Hallitus on rakentanut 

perusrungon, Australian Qualifications Framework (AQF), koulutus-

järjestelmän ympärille. Sen tarkoituksena on helpottaa eri koulutus-

sektorien liittymistä toisiinsa sekä huolehtia korkeatasoisen, yhden-

mukaisen ja joustavan koulutuksen tarjonnasta. Koulutuksen laatua 

valvotaan tarkasti ja siksi kaikki laadultaan hyväksytyt oppilaitokset 

ja kurssit on listattu CRICOS-rekisteriin (Commonwealth Register of 

Institutions and Courses for Overseas Students).  (Töllinen 2003, 7.) 

 

 

 



126
 

 
 

 
 
 

 

12.2 Australian koulutusjärjestelmä 

 

 

Suurin osa kouluikäisistä suorittaa koulunsa valtiollisissa kouluissa, 

vaikka yksityisiäkin kouluja on runsaasti tarjolla. Australiassa oppi-

velvollisuus koskee Tasmaniaa lukuun ottamatta kaikkia 6-15-

vuotiaita lapsia. Tasmaniassa oppivelvollisuus loppuu 16-vuotiaana. 

Yleensä lapset aloittavat koulunkäynnin kuitenkin jo viisivuotiaana, 

jolloin he aloittavat Suomen esikoulua vastaavan alkuopetuksen päi-

väkodeissa. Esikoulun jälkeen lapset siirtyvät Suomen ala-astetta 

vastaavaan peruskouluun, joka kestää osa-valtiosta riippuen kuudes-

ta seitsemään vuotta. 12-13-vuotiaana lapset siirtyvät yläasteelle, 

joka kestää viisi vuotta. Kouluissa toimitaan kansallisen opetussuun-

nitelman mukaisesti, vaikkakin eri osavaltioiden ja territorioiden välil-

lä voi olla jonkin verran eroja. (Unesco 1996, 18-23; Australia - Edu-

cation system 2002; Töllinen 2003, 7-8.) 

 

Ammatillista koulutusta voi saada valtion omistamissa yli 70:ssä 

TAFE (Technical and Further Education) koulussa sekä yksityisissä 

oppilaitoksissa. Näitä oppilaitoksia voisi verrata polyteknisiin ja teknil-

lisiin oppilaitoksiin. Ammatillisissa oppilaitoksissa tehdään paljon 

yhteistyötä teollisuuden ja elinkeinoelämän kanssa ja tämän vuoksi 

kurssit ovat käytännönläheisiä ja työpainotteisia. Monet ammatilliset 

oppilaitokset toimivat yhteistyössä yliopistojen kanssa ja mahdollis-

tavat opiskelijan hakeutumisen yliopisto-opintoihin vähintään vuoden 

ammatillisten opintojen jälkeen. Jos opiskelija on menestynyt amma-

tillisissa opinnoissaan hyvin, hän voi saada korvausta Bachelor-

tutkinnon opinnoista. (Töllinen 2003, 9.) 
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Australian koulutusjärjestelmä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

School sector 

 

Senior Secondary       

Certificate of  

Education (SSCE) 

2 vuotta 

Higher education sector 

 

 Diploma (18-24kk) 

 Advanced Diploma 

(2-3 vuotta) 

 Bachelor Degree 

(3-4 vuotta) 

 Graduate Certificate (6kk) 

 Graduate Diploma (1 vuosi) 

 Master’s Degree 

(1-2 vuotta) 

 Doctoral Degree 

(3-4 vuotta) 

    Vocational education &  

           training sector 

 

 Cerificate I (4-6 kk) 

 Certificate II (6-8 kk) 

 Cerificate III  

(min. 12kk) 

 Certificate IV  

(12-18kk) 

 Diploma (18-24kk) 

 Advanced Diploma  

(2-3 vuotta)  

 

 

Kuvio 7. Australian koulutusjärjestelmä (Töllinen 2003) 
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12.2 Korkeakoulututkinnot 

 

 

Australiassa on 40 yliopistoa ja näistä kolme on yksityisiä. Korkea-

koulutusta tarjoavat yliopistojen lisäksi myös monet yksityiset ja 

ammatilliset oppilaitokset. Yliopistot on jaettu tiedekuntiin, osastoihin 

ja joissakin tapauksissa jopa erillisiin kouluihin. Suurimmissa yliopis-

toissa voi olla jopa neljätoista tiedekuntaa. Yliopistot tarjoavat opin-

tomahdollisuuden sekä perustutkintoon johtavaan koulutukseen että 

jatkopintoihin. Opintoja voi suorittaa olemalla läsnä koko lukuvuo-

den, mutta myös etäopiskeluna Australian suurten välimatkojen ta-

kia. Perustutkinnon suorittaneet saavat tutkintonimikkeen Bachelor’s 

degree ja jatkotutkinto-opiskelijoista tulee Doctorates.  Australian 

yliopistoja pidetään kansainvälisesti laadukkaina kurssiensa suhteen. 

Australiassa loppututkinnon suorittaneet ovat haluttua ja arvostettua 

työvoimaa kansainvälisillä työmarkkinoilla. (Unesco 1996, 19; Tölli-

nen 2003, 10.) 

 

Pääsyvaatimuksena korkeakouluun on tyydyttävästi suoritettu joko 

12 tai 13 vuotta kestävä ensimmäisen ja toisen asteen koulutus, 

jonka lopussa opiskelijat suorittavat kokeen ja saavat opettajan te-

kemän arvion. Yliopistoon sisäänpääsy edellyttää myös pääsykokee-

seen osallistumista. Lääketieteen, oikeustieteen ja taloustieteen opin-

toihin pääsyvaatimukset ovat todella korkealla. Kaikkiin tiedekuntiin 

on myös omat kiintiönsä niin sanotuille ”iäkkäämmille” yli 21-

vuotiaille opiskelijoille. (Unesco 1996, 21.)  
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Perustutkinto johtaa Bachelor-tutkintoon, joka kestää oppiaineesta 

riippuen kolmesta kuuteen vuotta, osa-aikaisesti opiskellen viidestä 

seitsemään vuotta. Tiedekunnat tarjoavat usein niin sanottuja 

Bachelor’s degree pass sekä Bachelor’s degree honour opintoja, jot-

ka kestävät pass kolme ja honour neljä vuotta. Honour-tutkinnon 

suorittajat opiskelevat enemmän valitsemaansa spesiaalialaa. Kysei-

nen Honour-tutkinto on vaatimuksena jatko-opintoihin. (Unesco 

1996, 21.) 

  

Bachelor’s degree honourin hyväksyttävästi suorittaneet opiskelijat 

voivat halutessaan jatkaa opintoja joko Master’s degree opinto-

ohjelmassa, joka kestää yhdestä kahteen vuotta. Vaihtoehtoisesti 

opiskelijat voivat hakea myös erillisiin tohtorin opintoihin, joiden 

suorittamiseen kuluu tieteenalasta riippuen kolmesta viiteen vuotta. 

Opintoihin sisältyy opinnäytetyönä tehtävä väitöskirja. (Unesco 1996, 

21.)    

 

 

 

Tohtorintutkinto 
 

 

Tohtori nimikkeen käyttö on peräisin Bolognan yliopistosta 1100- 

luvulta. Keskiajalla käsitteillä maisteri, tohtori ja professori oli tasa-

vertainen status. Saksassa tohtorintutkinnosta muodostui tutkimus-

painotteinen tutkinto. Saksasta tohtorikoulutus siirtyi Yhdysvaltoihin, 

jossa Yalen yliopisto ensimmäisenä vuonna 1860 aloitti tohtorin tut-

kintoon johtavat opinnot. Yhdysvalloista tohtorikoulutus siirtyi Eng-
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lantiin, jossa sitä pidettiin kunnioitettavana saavutuksena. Australi-

aan, Melbournen yliopistoon, tohtorintutkinto omaksuttiin toisen 

maailmansodan jälkeen vuonna 1947. (PhD Handbook 2004.)    

 

Ennen jatko-opintojen aloittamista on opiskelijan saatava hyväksyntä 

oman yliopistonsa tutkimuskomitealta (Research Degrees Commit-

tee). Hyväksyntä tarkoittaa, että opiskelija omaa Honour, Bachelor 

tai Master-tutkinnon. Opiskelijan on lisäksi osoitettava kyvykkyys 

itsenäisen tutkimustyön tekemiseen. Opiskelijan on kirjallisesti esitet-

tävä opiskelu-ohjelmansa, aikataulunsa, yhteenveto tutkimuksesta 

sekä kerrottava tutkimuksensa ohjaaja. Tutkimuskomitealla on kor-

kein oikeus hyväksyä tai olla hyväksymättä opiskelijaa tohtorikoulu-

tukseen.  Tutkimussuunnitelma laaditaan vielä erikseen ja se on 

palautettava puolen vuoden kuluessa päätoimisten opintojen aloit-

tamisesta. Osa-aikaisella opiskelijalla on aikaa 12 kuukautta. (Aca-

demic regulations for the degree of Doctor of Philosophy 2003.) 

 

Yleisin käytäntö Australiassa on, että tutkimuskomitea myöntää opis-

kelijalle neljä vuotta aikaa suorittaa tohtorintutkinto päätoimisella 

opiskelulla. Minimiaika koulutukselle, jonka komitea hyväksyy, on 

kuitenkin 18 kuukautta eli puolitoista vuotta. Opiskelijalla on oikeus, 

mikäli tutkimuskomitea niin hyväksyy vaihtaa opiskelujensa aikana 

päätoimisesta opiskelijasta osa-aikaiseen. Opiskelija voi myös vaihtaa 

tohtorin opinnot maisterin opintoihin mikäli näin haluaa. Asiasta on 

kuitenkin tehtävä tutkimuskomitealle selvitys. Tutkimuskomitea kat-

soo, että päätoimisen opiskelijan ensisijainen tehtävä on tehdä väi-

töstään ja suorittaa se myönnetyssä ajassa. Jatko-opintojensa aikana 

opiskelija voi joutua suorittamaan lisäopintoja eri aineista, mikäli 

tutkimuskomitea niin katsoo.  Väitöskirjalla on yleensä kaksi ohjaa-
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jaa; pää- ja apulaisohjaaja. Tutkimuskomitea antaa heistä suosituk-

sen. Pääohjaaja on vastuussa opiskelijan ohjauksesta sekä työn ete-

nemisestä tutkimuskomitealle. Ohjaaja raportoi komiteaa vuosittain. 

Jos tutkimustyö ei etene, on tutkimuskomitealla oikeus erottaa opis-

kelija tehtävästään. Jos taas ohjaaja ei ole tyydyttävä, on tutkimus-

komitea velvollinen määräämään uuden ohjaajan. (PhD Handbook 

2004.)  

 

Väitöskirjan valmistuttua opiskelijan on annettava tutkimuskomitealle 

kuukausi aikaa valmistella tutkimuksesta käytävää tenttiä. Opiskeli-

jan on kirjoitettava maksimissaan 500 sanaa sisältävä tiivistelmä 

aiheesta ennen tenttitilaisuutta. Tiivistelmä toimitetaan kaikille tentti-

tilaisuuteen osallistuville. Osallistujat kutsutaan tilaisuuteen erikseen. 

(PhD Handbook 2004.)  
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13. TUTKIMUSTULOKSET 
 

 

13.1 Suomalaisen ja ruotsalaisen 

 tohtorinkoulutuksen vertailu 

 

 

Oulun yliopiston ja  

Mälardalenin yliopiston parivertailu 
 

 

Taulukko 10. Oulun yliopiston ja Mälardalenin yliopiston tohtorin-

tutkintojen rakenne, sisältö ja ohjauskäytännöt 

1. RAKENNE OULUN YLIOPISTO 
TEKNILLINEN 
TIEDEKUNTA 

MÄLARDALEN 
YLIOPISTO 

TEKNILLINEN 
TIEDEKUNTA 

1.1 Mikä on tohto-
rinkoulutuksen 
keskimääräinen 
pituus? 

Vähintään 4 vuotta täysipäi-
väistä opiskelua. 

Vähintään 4 vuotta kokopäi-
väistä opiskelua. 

1.2 Mitkä ovat 
sisäänpääsyvaati-
mukset tohto-
rinopintoihin? 

180 opintoviikon laajuinen 
teknillistieteellinen perustutkin-
to. 

120 opintopisteen laajuinen 
perustutkinto.  

1.3 Miten opiskeli-
jan opetussuunni-
telma rakentuu?  
Onko se yksilölli-
sesti suunniteltu 
vai jokaiselle 
samanlainen? 

Jokaisen jatko-opintoihin ha-
keutuvan täytyy laatia henkilö-
kohtainen opintosuunnitelma 
ennen kuin hänet hyväksytään 
jatko-opiskelijaksi. Lisäksi 
jokainen opiskelija seuraa 
yleistä opetussuunnitelmaa, 
joka sisältää joitakin kaikille 
yleisiä tohtorinkoulutukseen 
kuuluvia opintoja.  

Kirjoittautuessa sisään opiskeli-
jalle laaditaan yksilöllinen 
opintosuunnitelma ohjaajien 
kanssa. Joka vuosi opintosuun-
nitelma päivitetään ja siihen 
tehdään mahdolliset korjauk-
set. Yleinen opinto-ohjelma 
kuvaa erityiset yleiset opinnot. 
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1.4 Millaisista 
opinnoista tohto-
rintutkinto koos-
tuu?  

Tohtorintutkinto koostuu pää-
aineopinnoista, sivuaineopin-
noista sekä muista valinnaisista 
tieteellisistä opinnoista sekä 
väitöskirjasta. 

Jatko-opintojen tavoitteena on 
itsenäisten tutkijoiden sekä 
asiantuntijoiden kouluttaminen. 
Opiskelijan tulisi saavuttaa kyky 
tuottaa systemaattista, tieteel-
listä tietoa. Opiskelijan tulisi 
kyetä esittämään tutkimuksen-
sa tulokset suullisesti ja kirjalli-
sesti sekä ruotsiksi että vieraal-
la kielellä. Väitöskirjan tulee 
olla hyvää kansainvälistä tasoa, 
mutta päätarkoituksena on 
kuitenkin uusien tutkijoiden 
kouluttaminen, eikä mestarite-
osten tuottaminen. 

1.5 Kuinka paljon  
(jos yhtään) jatko-
opinnoissa teh-
dään kansainvälis-
tä yhteistyötä?  

Suomessa suositellaan, että 
osa opinnoista suoritettaisiin 
ulkomaisissa korkeakouluissa, 
Kansainvälistä yhteistyötä eri 
yliopistojen kesken tehdään 
koko ajan. 

Jokaiselle Mälardalen yliopiston 
jatko-opiskelijalle tulee taata 
tietty vähimmäistaso kansain-
väliseen yhteistyöhön. Yliopisto 
kannustaa ja tukee kansainväli-
sesti tehtävää yhteistyötä 
järjestämällä mahdollisuuksia 
ulkomailla opiskeluun sekä 
kutsumalla vierailevia tutkijoita 
yliopistolle. Kaikille jatko-
opiskelijoille taataan mahdolli-
suus 2-3 kuukauden opiskeluun 
ulkomaisessa korkeakoulussa.  

1.6 Millaista yh-
teistyötä tehdään 
teollisuuden ja 
kaupallisen alan 
kanssa? 

Yhteistyö teollisuuden ja kau-
pallisen alan kanssa vaihtelee 
eri tieteenalojen kesken. 

Yhteistyö teollisuuden ja kau-
pan kanssa on kauaskantoista. 
Vuonna 2003 24 prosenttia 
tohtoriopiskelijoista työllistyi 
teollisuuden tai kaupan alalle.  

1.7 Mikä on väi-
töskirjan keski-
määräinen laa-
juus?  
 
Kuinka monta 
sivua/ sanaa? 

Väitöskirjan keskimääräinen 
pituus vaihtelee teknillisessä 
tiedekunnassa, mutta kuitenkin 
vähintään 35 opintoviikkoa. 
Väitöskirjalle ei ole asetettu 
sivu tai sana määräisiä rajoi-
tuksia Suomessa 

Väitöskirjan pituus vaihtelee, 
mutta on kuitenkin vähintään 
35 opintoviikkoa. Mitään sana-
määräisiä tai sivumääräisiä 
rajoituksia ei ole. 

1.8 Sisältyykö 
tohtorintutkintoon 
väitöskirjan julki-
nen puolustami-
nen? 

Tohtoriopiskelija puolustaa 
väitöskirjaansa julkisessa väi-
töstilaisuudessa. Väitöstilaisuu-
den aika ja paikka ilmoitetaan 
etukäteen. Väitöstilaisuuden 
avaa kustos, joka esittelee 
myös väittelijän. Väittelijä pitää 
lectio praecursoriansa, joka 
kestää enintään 20 minuuttia. 
Seuraavaksi vastaväittäjä antaa 
lausunnon aiheen asemasta ja 
merkityksestä tieteenalalla sekä 

Opiskelijan tulee puolustaa 
väitöstään julkisessa väitöstilai-
suudessa.  
Julkisen väitöstilaisuuden 
tavoitteena on antaa yleisölle 
käsitys siitä miten väitöskirjan 
kirjoittaja edistää teoksellaan 
tieteen kehitystä. Väitöstilai-
suus helpottaa väitöskirjan 
korkean laadun arviointia. 
Tilaisuus antaa jatko-
opiskelijalle mahdollisuuden 
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esittää kysymyksiä väittelijälle. 
Yleisöllä on oikeus esittää 
kysymyksiä väittelijälle. Lopuksi 
kustos päättää tilaisuuden. 

osittaa kykynsä keskustella 
tutkimuksesta sekä yleisellä 
tasolla että edistyneellä aka-
teemisella tasolla.  

2. SISÄLTÖ   
2.1 Millainen rooli 
tieteellisellä osaa-
misella on opetus-
suunnitelmassa?  
Mitä osaamisaluei-
ta pidetään tär-
keimpinä? 

Oulun yliopistossa tieteellistä 
osaamista korostetaan erityi-
sesti. Jokaisen opiskelijan 
täytyy syventää tietouttaan 
oman tieteenalansa historialli-
sesta kehityksestä, tieteenteo-
riasta sekä tutkimusmenetel-
mistä.  

Katso 1.4. 

3. OHJAUS   
3.1 Millaisia ope-
tusmenetelmiä 
tohtorinopinnoissa 
käytetään? 

Kursseja, tutkimusseminaareja, 
luentoja, opiskelijoiden laatimia 
esityksiä, keskusteluja ja kokei-
ta. 

Kursseja, tutkimusseminaareja, 
luentoja, oppilaiden laatimia 
esityksiä, keskusteluja sekä 
kokeita. 

3.2 Miten opinto-
jen etenemistä 
arvioidaan? 

Teknillisessä tiedekunnassa 
toimivan jatkokoulutustyöryh-
män tehtäviin kuuluu väitöskir-
jahankkeiden seuranta. Jokai-
sen kurssin jälkeen pidettävien 
suullisten tai kirjallisten kurssi-
suoritusten kautta. 

Joka vuosi opintosuunnitelma 
tarkistetaan opiskelijan ja 
ohjaajien kanssa.  

3.3 Miten opinto-
jen ohjaus on 
järjestetty opinto-
jen aikana?  
Kuka toimii ohjaa-
jana ja kuinka 
ohjaaja valitaan?  
Kuinka monta 
ohjaajaa yhdellä 
opiskelijalla voi 
olla? 

Kaikille tohtoriopiskelijoille 
määrätään vähintään yksi 
ohjaaja tiedekunnan toimesta. 
Ohjaajan on oltava vähintään 
tohtori. 

Kaikille opiskelijoille määrätään 
ohjaajaryhmä, joka sisältää 
pääohjaajan sekä yhden tai 
useamman apuohjaajan. Jatko-
opiskelijoilla on oikeus saada 
ohjausta 100 tuntia joka vuosi. 
Tämä ohjausmäärä voidaan 
jakaa pääohjaajan sekä apuoh-
jaajien kesken. Ohjaajalla ei 
tulisi olla enempää kuin 7 
jatko-opiskelijaa. 

3.4 Mitkä ovat 
ohjaajan pääteh-
tävät? 

Päätehtävä on auttaa opiskeli-
jaa kehittymään itsenäiseksi, 
tieteellisen lähestymistavan 
omaavaksi tutkijaksi. Ohjaaja 
tukee opiskelijaa väitöskirjan 
tekemisessä arvioiden sitä 
samalla kriittisesti. 

Ohjaajan tulisi olla sellainen, 
jonka puoleen opiskelija voi 
kääntyä keskustellakseen 
opinnoistaan, sellainen, joka 
kuuntelee opiskelijan ideoita, 
auttaa valitsemaan sopivan 
aiheen ja aloittamaan väitöskir-
jan tekemisen. Antaa rakenta-
vaa kritiikkiä. Ohjaajan rooli on 
sekä neuvova että tukeva. 
Pääohjaajan vastuuseen kuuluu 
varmistaa, että hyväksytyt 
kurssit kirjautuvat jatko-
opiskelijan opintorekisteriin 
sekä päättää millaiset kurssi-
vaatimukset jatko-opiskelijan 
tulee täyttää. Pääohjaaja päät-
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tää muualla suoritettujen opin-
tojen hyväksymisestä.  

4. MUUTA/ 
KOMMENTTEJA 

Tutkintoasetuksen mukaan 
jatko-opintojen tavoitteena on 
kehittää opiskelijan itsenäisyyt-
tä ja kykyä luoda uutta, tieteel-
listä tietoa. 

 

 
(Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan opinto-opas 2003-2005; 
Mälardalen yliopiston vastauslomake.)  
 

Vertailun tiedot on kerätty Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan 

sekä Mälardalenin yliopiston tutkijankoulutuksesta vastaavan rehtorin 

täyttämän vastauslomakkeen pohjalta. Molemmissa yliopistoissa 

tohtorintutkinnon voi suorittaa neljässä vuodessa kokopäiväisesti 

opiskellen, mutta käytännössä opiskeluajat venyvät hieman pidem-

miksi. Oulun teknillisen tohtorikoulutuksen pääsyvaatimuksiin kuuluu 

180 opintoviikon mittainen teknillinen peruskoulutus, yleensä arkki-

tehdin tai diplomi-insinöörin tutkinto. Ruotsalainen opiskelijakollega 

pääsee jatko-opiskelijaksi 120 opintoviikon perustutkinnolla. Suoma-

lainen opiskelija aloittaa tutkijantaitojen kehittämisen parhaimmillaan 

60 opintoviikkoa laajemmilla tiedoilla.  

 

Molemmissa yliopistoissa jokainen jatko-opiskelijaksi pyrkivä laatii 

henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Jokaisen opiskelijan koulutuk-

seen kuuluu muutamia kaikille yhteisiä kursseja, jotka yleensä ovat 

tieteelliseen työskentelyyn ohjaavia kursseja. Kummassakin yliopis-

tossa tohtorinkoulutus koostuu samantyyppisistä pääaineopinnoista 

ja muista tieteellistä tutkimusta tukevista kursseista sekä väitöskirja-

työstä. Tohtorinkoulutus on kaikkein edistyksellisin taso koulutusjär-

jestelmässä. Mälardalen yliopistossa painotetaan sitä, että tohtorin-

koulutuksen tarkoituksena ei ole vain uusien, aktiivisten tutkijoiden 

tuottaminen, vaan myös yhteisön erityisasiantuntijoiden tarpeen 
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täyttäminen sekä tieteellisten metodien ja tutkimuksen tekemisen 

harjoitteleminen.  Mälardalen yliopistossa harjoitetaan kansainväli-

syyttä lisäävää koulutuspolitiikkaa jatko-opinnoissa. Opiskelijoita 

kannustetaan ja rohkaistaan kansainväliseen yhteistyöhön. Jokaisen 

opiskelijan tulee jatko-opintojensa aikana hankkia kansainvälistä 

kontaktiverkostoa. Seminaareissa vierailee kansainvälisiä tutkijoita ja 

jokaiselle opiskelijalle taataan mahdollisuus 2-3 kuukauden ulkomai-

siin opintoihin. Oulussakin kansainvälistä yhteistyötä eri yliopistojen 

kesken tehdään jatkuvasti. Kansainvälisyydelle ei kuitenkaan opinto-

oppaassa ole määritelty yhtä selkeitä ja yksityiskohtaisia vaatimuksia 

kuin Mälardalenissa. Tutkimusaiheen kansainvälisyys lisää automaat-

tisesti vaatimuksen kansainvälisen yhteistyön harjoittamiseen, kurs-

sikirjallisuus on englanninkielistä ja myös vierailevia tutkijoita voi-

daan saada yliopistolle luennoimaan. Kuitenkin kansainvälisyyden 

harjoittaminen ei yllä Oulussa yhtä organisoidulle ja systemaattiselle 

pohjalle kuin Mälardalenissa.  Myös teollisuuden ja kaupan kesken 

tehtävällä yhteistyöllä on kauaskantoisia seurauksia Mälardalenissa, 

sillä vuonna 2003 kaksikymmentäneljä prosenttia tohtoriopiskelijoista 

työllistyi teollisuuden tai kaupan palvelukseen. Oulun yliopiston tek-

nillisen tiedekunnan opinto-oppaassa ei varsinaisesti mainittu mitään 

vaatimuksia tai käytäntöjä teollisuuden ja kaupan kesken tehtävälle 

yhteistyölle. 

 

Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan opas ei varsinaisesti määri-

tellyt rajoja väitöskirjan pituudelle, kuitenkin väitöskirjan on oltava 

syvällisempi itsenäisen tutkimuksen osoitus kuin 35 opintoviikon 

laajuinen lisensiaattityö. Myöskään Mälardalenissa väitöskirjatyölle ei 

ole asetettu varsinaisia sivu tai sanamääräisiä rajoja, mutta väitöskir-

jojen laadun tulee olla hyvää kansainvälistä tasoa. Molemmissa yli-
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opistoissa väitöskirjaa puolustetaan julkisesti juhlallisessa väitöstilai-

suudessa. Suomen ja Ruotsin väitöstilaisuudet muistuttavat hyvin 

paljon toisiaan, pieniä eroja löytyy lähinnä nimityksissä. Mälardalenin 

yliopiston väitöstilaisuus pyrkii tarjoamaan yleisölle jonkinlaisen käsi-

tyksen siitä, miten tohtorikandidaatti edistää työllään oman tieteen-

alansa kehitystä. Väitöstilaisuus helpottaa väitöskirjan laadun arvioi-

mista ja antaa tohtoriopiskelijalle mahdollisuuden osoittaa taitonsa 

käydä tieteellistä keskustelua.   

 

Sisällölliset tavoitteet ja korostukset ovat Oulussa ja Mälardalenissa 

samansuuntaiset. Tärkeimpinä sisällöllisinä tavoitteina pidetään sel-

laisten tietojen ja taitojen hankkimista, että itsenäisen tieteellisen 

tiedon tuottaminen on mahdollista. Mälardalenissa korostetaan myös 

yliopiston yhteiskunnallista tehtävää uusien erityisasiantuntijoiden 

tuottajana yhteiskunnan johtaviin tehtäviin. 

 

Molemmissa yliopistoissa tutkijanosaamista tuotetaan samanlaisin 

opetusmenetelmin. Oulussa opintojen etenemistä seurataan kurssien 

jälkeen pidettävien tenttien avulla ja väitöskirjatyöskentelyn etene-

mistä seurataan jatkokoulutustyöryhmän toimesta. Mälardalenin 

yliopistossa yksilöllinen opintosuunnitelma tarkastetaan vuosittain 

opiskelijan ja ohjaajaryhmän tapaamisessa ja samalla voidaan todeta 

opiskelijan opinnoissa edistyminen. Yliopiston taholta jatko-

opiskelijalle määrätään molemmissa yliopistoissa vähintään yksi oh-

jaaja. Mälardalenissa opiskelijalle määrätään yksi pääohjaaja ja yksi 

tai useampia apuohjaajia. Apuohjaajan tulee olla vähintään tohtorin-

koulutuksen saanut henkilö. Oulussa tohtoriopiskelijoilla on yksi oh-

jaaja, jonka on oltava vähintään tohtori tai professori. Mälardalenissa 

opiskelijalla on oikeus saada 100 tuntia ohjausta vuodessa. Nämä 
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ohjaustunnit voidaan jakaa pääohjaajan sekä apuohjaajien välillä. 

Yhdellä ohjaajalla ei saisi olla enempää kuin seitsemän jatko-

opiskelijaa ohjattavanaan. Mälardalenin yliopistossa ohjaajan tehtä-

vät määritellään hyvin yksityiskohtaisesti, mutta päätehtävä ohjaajal-

le on sama molemmissa yliopistoissa: opiskelijan neuvominen ja 

kannustaminen opinnoissa ja väitöskirjan kirjoittamisessa. Mälarda-

lenissa painotetaan lisäksi sitä, että ohjaajan tulisi olla helposti lähes-

tyttävä, opiskelijaa kuunteleva sekä rakentavaa kritiikkiä antava. 

Pääohjaajan vastuulla on varmistaa opintosuoritusten kirjautuminen 

tietokantaan sekä opintosuunnitelman seuranta. Pääohjaaja päättää 

myös muualla suoritettujen opintojen hyväksymisestä.  Mälardalenin 

yliopistossa ohjauksen laadukkuutta pidetään tärkeänä. Opiskelijalla 

on oikeus saada koko opintojensa ajan erinomaista ohjausta.   

 
Oulun ylipiston ja Uppsalan yliopiston parivertailu
 

 

Taulukko 11. Oulun yliopiston ja Uppsalan yliopiston tohtorintutkin-

tojen rakenne, sisältö ja ohjauskäytännöt 

1. RAKENNE OULUN YLIOPISTO 
KASVATUS- 

TIETEELLINEN 
TIEDEKUNTA 

UPPSALA 
UNIVERSITET 

YHTEISKUNTA-
TIETEELLINEN 
TIEDEKUNTA 

1.1 Mikä on 
tohtorinkoulutuk-
sen keskimääräi-
nen pituus? 

Vähintään 4 vuotta täysipäiväis-
tä opiskelua. 

Vähintään 4 vuotta kokopäiväis-
tä opiskelua 

1.2 Mitkä ovat 
sisäänpääsyvaa-
timukset tohto-
rinopintoihin? 

160 opintoviikon laajuinen 
maisterin tutkinto. 

120 opintoviikon laajuinen 
perustutkinto. 
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1.3 Miten opiske-
lijan opetussuun-
nitelma rakentuu?  
Onko se yksilölli-
sesti suunniteltu 
vai jokaiselle 
samanlainen? 

Jokaisen jatko-opintoihin ha-
keutuvan täytyy laatia henkilö-
kohtainen opintosuunnitelma 
ennen kuin hänet hyväksytään 
jatko-opiskelijaksi. Lisäksi 
jokainen opiskelija seuraa 
yleistä opetussuunnitelmaa, 
joka sisältää joitakin kaikille 
yleisiä tohtorinkoulutukseen 
kuuluvia opintoja.  

Jokainen laatii henkilökohtaisen 
opintosuunnitelman yhdessä 
ohjaajan kanssa.  

1.4 Millaisista 
opinnoista tohto-
rintutkinto koos-
tuu?  

Tohtorintutkinto koostuu pää-
aineopinnoista, sivuaineopin-
noista sekä muista valinnaisista 
tieteellisistä opinnoista sekä 
väitöskirjasta.  

Tohtorintutkinto rakentuu 60 
opintoviikon kurssiosuudesta 
(sekä pakollisia että vapaavalin-
taisia) ja 100 opintoviikon 
laajuisesta väitöskirjasta.. 

1.5 Kuinka paljon  
(jos yhtään) 
jatko-opinnoissa 
tehdään kansain-
välistä yhteistyö-
tä?  

Suomessa suositellaan, että osa 
opinnoista suoritettaisiin ulko-
maisissa korkeakouluissa. 
Kansainvälistä yhteistyötä eri 
yliopistojen kesken tehdään 
koko ajan.   

Kansainvälisestä yhteistyöstä ei 
ole erillisiä vaatimuksia, mutta 
opintojen suorittamista myös 
ulkomaisissa korkeakouluissa 
suositellaan. Eri yliopistojen 
kesken yhteistyötä tehdään 
säännöllisesti. 

1.6 Millaista 
yhteistyötä teh-
dään teollisuuden 
ja kaupallisen alan 
kanssa? 

Yhteistyö teollisuuden ja kau-
pan kanssa vaihtelee tieteen-
aloittain. 

Yhteistyötä kaupan ja teollisuu-
den kanssa ei juuri tehdä.  

1.7 Mikä on 
väitöskirjan kes-
kimääräinen 
laajuus?  
Kuinka monta 
sivua/ sanaa? 

Väitöskirja on laajuudeltaan 80 
opintoviikkoa. Mitään si-
vu/sanamääräisiä rajoituksia ei 
ole. 

Väitöskirja on laajuudeltaan 
100 opintoviikkoa ja keskimää-
rin 250 sivun mittaisia.  

1.8 Sisältyykö 
tohtorintutkintoon 
väitöskirjan julki-
nen puolustami-
nen? 

Tohtoriopiskelija puolustaa 
väitöskirjaansa julkisessa väi-
töstilaisuudessa. Väitöstilaisuu-
den aika ja paikka ilmoitetaan 
etukäteen. Väitöstilaisuuden 
avaa kustos, joka esittelee 
myös väittelijän. Väittelijä pitää 
lectio praecursoriansa, joka 
kestää enintään 20 minuuttia. 
Seuraavaksi vastaväittäjä antaa 
lausunnon aiheen asemasta ja 
merkityksestä tieteenalalla sekä 
esittää kysymyksiä väittelijälle. 
Yleisöllä on oikeus esittää 
kysymyksiä väittelijälle. Lopuksi 
kustos päättää tilaisuuden. 

Väitöskirjaa on puolustettava 
julkisessa Ruotsin vaatimusten 
mukaisessa väitöstilaisuudessa.  
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2. SISÄLTÖ   
2.1 Millainen rooli 
tieteellisellä osaa-
misella on opetus-
suunnitelmassa?  
Mitä osaamisaluei-
ta pidetään tär-
keimpinä? 

Oulun yliopistossa tieteellistä 
osaamista korostetaan erityi-
sesti. Jokaisen opiskelijan 
täytyy syventää tietouttaan 
oman tieteenalansa historialli-
sesta kehityksestä, tieteenteo-
riasta sekä tutkimusmenetel-
mistä. 

Tohtorintutkinnon sisällöllisenä 
tavoitteena on sellaisen osaa-
misen saavuttaminen, että 
opiskelija opinnot päättäessään 
on hyvin valmistautunut ja 
kilpailukykyinen kansallisiin ja 
kansainvälisiin tehtäviin par-
haissa yliopistoissa sekä yhteis-
kunnassa 

3. OHJAUS   
3.1 Millaisia 
opetusmenetelmiä 
tohtorinopinnoissa 
käytetään? 

Kursseja, tutkimusseminaareja, 
luentoja, opiskelijoiden laatimia 
esityksiä, keskusteluja ja kokei-
ta. 

Kursseja, tutkimusseminaareja, 
luentoja, opiskelijoiden laatimia 
esityksiä, keskusteluja. Jokai-
nen kurssi päättyy joko kirjalli-
seen tai suulliseen kokeeseen. 

3.2 Miten opinto-
jen etenemistä 
arvioidaan? 

Kurssisuoritusten avulla sekä 
ennakkotarkastusseminaarin 
esittelyissä. Opiskelijan tulee 
pitää portfoliota opinnoistaan 
koko jatko-opintojensa ajan. 

Opintojen eteneminen tarkiste-
taan kerran vuodessa. Sekä 
opiskelija että ohjaaja raportoi-
vat opintojen etenemisestä 
kerran vuodessa tiedekunta-
neuvostolle. 

3.3 Miten opinto-
jen ohjaus on 
järjestetty opinto-
jen aikana?  
Kuka toimii ohjaa-
jana ja kuinka 
ohjaaja valitaan?  
Kuinka monta 
ohjaajaa yhdellä 
opiskelijalla voi 
olla? 

Kaikille tohtoriopiskelijoille 
määrätään vähintään yksi 
ohjaaja tiedekunnan toimesta, 
kun opiskelija tulee hyväksytyk-
si jatko-opiskelijaksi. 

Jokaiselle tohtoriopiskelijalle 
määrätään kaksi ohjaajaa: 
pääohjaaja sekä apuohjaaja. 
Pääohjaajan tulee olla professo-
ri tai dosentti. 

3.4 Mitkä ovat 
ohjaajan pääteh-
tävät? 

Ohjaajan päätehtävä on auttaa 
opiskelijaa kehittymään itsenäi-
seksi, tieteellisen lähestymista-
van omaavaksi tutkijaksi. Oh-
jaaja tukee opiskelijaa väitöskir-
jan tekemisessä arvioiden sitä 
samalla kriittisesti.  

Pääohjaajalla on päävastuu 
tutkimustyöstä ja tutkijankoulu-
tuksesta. Ohjaaja auttaa opin-
tosuunnitelman laatimisessa 
sekä tukee ja arvioi opintojen 
edistymistä. 

4. MUUTA/ 
KOMMENTTEJA 

 Tutkijakoulutuksessa on noin 
300 tohtoriopiskelijaa. Näistä 
45 prosenttia on naisia.  

 
(Oulun yliopiston kasvatustieteen tiedekunnan opinto-opas 2003-
2005; Uppsala Universitet 2004; Uppsalan yliopiston vastauslomake.) 
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Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan ja Uppsalan yliopis-

ton yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan vertailutiedot on koottu sekä 

yliopistojen opinto-oppaiden että Uppsalan vastauslomakkeen pohjal-

ta. Vertailu osoittaa, että tohtorinkoulutus on näissä yliopistoissa 

mahdollista suorittaa neljän vuoden kokopäiväisellä opiskelulla. Ou-

lussa jatko-opiskelijaksi pyrkivältä vaaditaan 160 opintoviikon maiste-

rin perustutkinto, kun taas Uppsalassa jatko-opintoihin riittää 120 

opintoviikon laajuinen perustutkinto. Opetussuunnitelma on henkilö-

kohtaisesti suunniteltu ja molemmissa opistoissa se sisältää myös 

muutamia kaikille kuuluvia yleisiä opintoja. Oulussa kasvatustieteiden 

tohtorinkoulutus rakentuu noin 80 opintoviikon laajuisesta väitöskir-

jasta, noin 35 opintoviikon laajuisista tieteellisistä opinnoista, vähin-

tään 20 opintoviikon sivuaineopinnoista selkä vähintään 25 opintovii-

kon pääaineopinnoista. Uppsalan yhteiskuntatieteiden tohtorinkoulu-

tus puolestaan rakentuu 60 opintoviikon kurssiosuudesta ja 100 

opintoviikkoa käsittävästä väitöskirjatyöstä. Molemmissa yliopistoissa 

tohtorinkoulutuksen kokonaislaajuudeksi tulee 160 opintoviikkoa, 

mutta Oulussa opinnot aloitetaan 40 opintoviikkoa laajemmilla tie-

doilla.  

 

Kansainvälisestä yhteistyöstä ei esitetä Uppsalan yliopistossa varsi-

naisia opintovaatimuksia, mutta opiskelijoita kannustetaan aktiivisesti 

kansainväliseen yhteistyöhön. Uppsalan tohtorinkoulutuksen tavoit-

teena on sellaisen valmiustason saavuttaminen, että opiskelija voi 

valmistuessaan hakea parhaisiin kansallisiin ja kansainvälisiin tehtä-

viin eri yliopistoissa ja yhteiskunnassa. Oulussa suositellaan, että osa 

kasvatustieteiden tohtoriopinnoista suoritettaisiin ulkomaisissa yli-

opistoissa. Lisäksi Oulussa painotetaan kotimaisen ja ulkomaisen 
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kontaktiverkoston hankkimista ja yhteistyön tekemistä eri yliopisto-

jen ja tutkijoiden kesken. Yhteistyöstä teollisuuden ja kaupan kesken 

ei ole kummassakaan yliopistossa erillistä mainintaa. 

 

Väitöskirja on Oulussa ohjeellisesti 80 opintoviikon laajuinen ja Upp-

salassa 100 opintoviikkoa. Mitään sivu- tai sanamääräisiä rajoituksia 

ei ole kummassakaan yliopistossa asetettu. Uppsalan yliopiston vas-

tauslomakkeessa kuitenkin mainittiin, että väitöskirjat ovat keskimää-

rin 250 sivun mittaisia. Väitöskirjan puolustaminen kuuluu molempi-

en yliopistojen käytäntöihin ja seremonia on samantapainen kum-

massakin tapauksessa. Molemmissa yliopistoissa noudatetaan väitös-

seremonioissa kansallisia perinteitä, jotka ovat kaikilla tieteenaloilla 

samanlaiset. Ruotsin teoriaosuudessa löytyy kuvaus ruotsalaisen 

väitöstilaisuuden kulusta. 

 

Tohtorintutkintojen sisällöllinen vaatimus on Oulussa ja Uppsalassa 

samanlainen. Molemmissa yliopistoissa korostetaan itsenäiseksi tutki-

jaksi kehittymistä ja uuden tiedon tuottamista omalle tieteenalalle. 

Opetusmenetelmät sisältävät kursseja, tutkimusseminaareja sekä 

keskusteluja. Uppsalassa jokainen kurssi päättyy joko kirjalliseen tai 

suulliseen tenttiin. Oulussa kurssisuorituksia arvioidaan usein vaihto-

ehtoisia suoritustapoja käyttäen. Opintojen etenemistä seurataan 

Uppsalassa opiskelijan ja ohjaajan laatimien edistymisraporttien avul-

la. Oulussa opintojen edistymistä seurataan ennakkotarkastussemi-

naarien esittelyiden avulla. Opiskelijoiden tulee myös pitää portfoliota 

opinnoistaan koko opintojen ajan.  

 

Jokainen jatko-opiskelija saa yliopiston toimesta vähintään yhden 

ohjaajan. Oulussa pääaineen professori toimii yleensä tutkinnon val-
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vojana sekä tutkimustyön ohjaajana. Uppsalassa opiskelijaa ohjaa 

pääohjaaja sekä apuohjaaja. Pääohjaajan tulee olla professori tai 

dosentti. Ohjaajien toimenkuvat keskittyvät molemmissa yliopistoissa 

tutkimustyön ja opintojen ohjaamiseen ja arviointiin.   

 

 

 

Yhteenveto 
 

 

Suomalainen ja ruotsalainen tohtorintutkinto sekä tutkijankompe-

tenssien tuottaminen muistuttavat paljon toisiaan. Yhteinen historia 

sekä molemmissa maissa omaksuttu hyvinvointipolitiikka ovat var-

masti olleet taustalla vaikuttamassa. Hyvinvointiyhteiskuntaan kuulu-

va koulutuksen arvostus ja siihen panostaminen ovat nostaneet mo-

lempien maiden tohtorinkoulutuksen statuksen korkealle. Suomen ja 

Ruotsin läheinen naapuruus ja yhteistyö ovat asioita, joilla on vaiku-

tusta siihen, että toisen tekemisiä on  ollut tapana seurata tarkasti ja 

ottaa mallia.   

 

Verrattaessa tohtorintutkintojen rakenteita, voidaan todeta, että 

opintoviikot ja Ruotsissa käytettävät pisteet ovat toisiinsa verrannol-

lisia, sillä molemmissa periaate on sama eli yksi opintoviikko/piste 

vastaa viikon täysipäiväistä opiskelua (40 tuntia/viikko). Tohtorintut-

kinnot ovat laajuudeltaan molemmissa maissa samansuuruiset kas-

vatustieteiden ja yhteiskuntatieteiden vertailussa 160 opintoviik-

koa/160 pistettä.  Teknillisellä puolella koulutuksen laajuuteen ei ole 

annettu selkeitä opintoviikkomääräisiä arvioita Oulussa, mutta Mälar-
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dalenissa myös teknillisen tohtorin opinnot ovat laajuudeltaan 160 

pistettä. Väitöskirjojen ohjeellinen laajuus vaihtelee kasvatustieteiden 

ja yhteiskuntatieteiden vertailussa 80 opintoviikosta 100 opintopis-

teeseen. Väitöskirjan laajuutta ei ole rajoitettu sana- tai sivumääräi-

sesti ja varsinkin teknillisellä puolella väitöskirjojen laajuuksissa on 

eroja. Teknillisellä puolella opintoviikkomääräisiä ideaaleja keskiarvo-

ja ei esitetä Oulussa eikä Mälardalenissa. Kuitenkin väitöskirja on 

syvällisempi perehtyminen omaan tutkimusalaan kuin 35 opintoviikon 

laajuinen lisensiaattityö. Tohtorinkoulutuksen suorittaminen neljässä 

vuodessa kokopäiväisesti opiskellen on mahdollista sekä Suomessa 

että Ruotsissa. Jatko-opintojen sisäänpääsy pohjautuu molemmissa 

maissa aikaisempaan korkeakoulututkintoon. Suomessa vaatimukse-

na on maisterin tutkinto, kun taas Ruotsissa jatko-opintoihin pääsyyn 

riittää Suomen kandidaatintutkintoa vastaava koulutus. Tämän poh-

jalta ajateltuna Suomen tohtorit opiskelevat siis vähintään 40 opinto-

viikkoa ruotsalaisia kollegoitaan enemmän koulutusalasta riippuen. 

Molemmissa maissa jatko-opiskelijan on seurattava sekä yleistä että 

yksilöllistä opetussuunnitelmaa. Henkilökohtaiset opintosuunnitelmat 

ovat sisällöltään hyvin samantapaisia sisältäen suunnitelmia aikatau-

luista, kursseista ja kirjallisuudesta. 

 

Tohtorintutkinto noudattelee samoja linjoja rakenteensa suhteen 

molemmissa maissa. Tutkinnot koostuvat pääsääntöisesti hyväksy-

tysti suoritetuista kursseista, väitöskirjan laatimisesta sekä sen hy-

väksytystä puolustamisesta.  Molemmissa maissa väitöskirjaa puolus-

tetaan julkisessa ja juhlallisessa tilaisuudessa, joka noudattelee pit-

källe samoja kaavoja. Eroja väitöstilaisuuden kulussa on lähinnä 

nimityksissä. Suomessa tilaisuutta johtaa kustos ja Ruotsissa pu-

heenjohtaja. Suomessa väittelijän työtä kommentoi vastaväittäjä, 
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Ruotsissa opponentti. Molemmissa maissa myös yleisöllä on oikeus 

käyttää puheenvuoroja tai esittää kysymyksiä väittelijälle.  

 

Verrattaessa tutkintojen sisältöjä osoittautuvat nekin huomattavan 

samankaltaisiksi. Molemmissa tapauksissa painotetaan itsenäisen, 

tieteelliseen työskentelyyn pystyvän tutkijan osaamisen kehittymistä. 

Tieteenteoria ja metodologia ovat eräitä koulutuksen keskeisiä aluei-

ta. Ruotsissa myös tilastotiedettä sekä tutkijan etiikkaa painotetaan 

erityisesti.  

 

Opetusmenetelminä käytetään samantyyppisiä menetelmiä. Tutki-

musryhmissä toimiminen näyttää riippuvan paljon tutkimusaiheesta 

ja tieteenalasta. Ruotsissa Mälardalenin yliopisto on ottanut kansain-

välisen koulutuspolitiikan erityiseksi linjakseen ja siihen on paneudut-

tu huolella. Myös Oulussa kansainvälisyys nostetaan opinto-oppaassa 

erääksi tavoitteeksi, mutta sille ei ole määritelty yhtä huolellista 

suunnitelmaa kuin Mälardalenissa. Yhteistyö teollisuuden ja kaupan 

alan kanssa on pitkäjänteistä ja tuloksellista Mälardalenissa, sillä 

yhteistyön tuloksena lähes neljäsosa tohtoriopiskelijoista työllistyi 

näille aloille vuonna 2003. Ohjauskäytäntöjen vertailu osoittautuu 

Ruotsissa suunnitellummaksi kuin Suomessa. Ohjauskäytännöissä on 

paljon samaa, mutta ruotsalaisessa järjestelmässä jatko-opintojen 

ohjaus nostetaan keskeiseen asemaan. Ohjaajat tekevät tiivistä yh-

teistyötä opiskelijoiden kanssa ja kantavat vastuun tutkimuksen oh-

jaamisesta sekä opiskelijan tutustuttamisesta tiedeyhteisöön.  Suo-

messa ohjauksen määrä riippuu paljon ohjaajasta sekä opiskelijan 

aktiivisuudesta; ohjausta saa, jos sitä aktiivisesti osaa hakea. Kaikis-

sa tapauksissa vallitsevat melko samanlaiset periaatteet ohjaajan 
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valinnassa sekä ohjaajien määrässä ja pätevyydessä. Ohjaajien pe-

rustehtävät ovat samanlaiset molemmissa maissa. 

 

 

 

13.2 Suomalaisen ja englantilaisen 

 tohtorinkoulutuksen vertailu 

 

 

Oulun yliopiston ja 

Dundeen yliopiston parivertailu 

 

 

Taulukko 12. Oulun yliopiston ja Dundeen yliopiston tohtorintutkin-

tojen rakenne, sisältö ja ohjauskäytännöt 

1. RAKENNE OULUN YLIOPISTO 
TEKNILLINEN 
TIEDEKUNTA 

UNIVERSITY OF 
DUNDEE, FACULTY OF 

TECHNOLOGY 
1.1 Mikä on tohto-
rinkoulutuksen 
keskimääräinen 
pituus? 

Vähintään 4 vuotta täysipäi-
väistä opiskelua. 

Enintään 4 vuotta täysipäiväistä 
opiskelua. 

1.2 Mitkä ovat 
sisäänpääsyvaati-
mukset tohto-
rinopintoihin? 

180 opintoviikon laajuinen 
teknillistieteellinen perustutkin-
to. 

Hyvin arvosanoin suoritettu 
Master tutkinto.  

1.3 Miten opiskeli-
jan opetussuunni-
telma rakentuu?  
Onko se yksilölli-
sesti suunniteltu 
vai jokaiselle 
samanlainen? 

Jokaisen jatko-opintoihin ha-
keutuvan täytyy laatia itse 
henkilökohtainen opintosuunni-
telma. Lisäksi jokainen opiskeli-
ja seuraa yleistä opetussuunni-
telmaa, joka sisältää joitakin 
kaikille yleisiä tohtorinkoulutuk-
seen kuuluvia opintoja. 

Yksilöllisesti ohjaajan kanssa 
keskustellen  suunniteltu  
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1.4 Millaisista 
opinnoista tohto-
rintutkinto koos-
tuu?  

Tohtorintutkinto koostuu pää-
aineopinnoista, sivuaineopin-
noista sekä muista valinnaisista 
tieteellisistä opinnoista sekä 
väitöskirjasta. 

Tohtorinopinnot koostuvat 
lähinnä tutkimustyön tekemi-
sestä. Joitakin kursseja voi 
sisältyä opintoihin.  

1.5 Kuinka paljon 
(jos yhtään) jatko-
opinnoissa teh-
dään kansainvälis-
tä yhteistyötä? 

Suomessa suositellaan, että 
osa opinnoista suoritettaisiin 
ulkomaisissa korkeakouluissa, 
Kansainvälistä yhteistyötä eri 
yliopistojen kesken tehdään 
koko ajan. 

Ei erityistä suositusta. Opiskeli-
jat saattavat olla mukana 
kansainvälisessä yhteistyössä 
tutkimusaiheen luonteen vuok-
si. 

1.6 Millaista yh-
teistyötä tehdään 
teollisuuden ja 
kaupallisen alan 
kanssa? 

Yhteistyö teollisuuden ja kau-
pallisen alan kanssa vaihtelee 
eri tieteenalojen kesken. 

Joillakin tutkintoalueilla teolli-
suus ja kaupallinen ala rahoit-
tavat tutkimusta. UK Research 
Councils tukee tarkoituksenaan 
auttaa potentiaalisia tohtori-
kandidaatteja rahoittamaan 
opintonsa. 

1.7 Mikä on väi-
töskirjan keski-
määräinen laa-
juus? 
Kuinka monta 
sivua/ sanaa? 

Väitöskirjan keskimääräinen 
pituus vaihtelee teknillisessä 
tiedekunnassa, mutta kuitenkin 
vähintään 35 opintoviikkoa. 
Väitöskirjalle ei ole asetettu 
sivu tai sana määräisiä rajoi-
tuksia Suomessa 

Rajoja ei ole asetettu. Keski-
määräinen pituus sanoissa 
mitattuna voi olla 80 000-100 
000. 

1.8 Sisältyykö 
tohtorintutkintoon 
väitöskirjan julki-
nen puolustami-
nen? 

Tohtoriopiskelija puolustaa 
väitöskirjaansa julkisessa väi-
töstilaisuudessa. Väitöstilaisuu-
den aika ja paikka ilmoitetaan 
etukäteen. Väitöstilaisuuden 
avaa kustos, joka esittelee 
myös väittelijän. Väittelijä pitää 
lectio praecursoriansa, joka 
kestää enintään 20 minuuttia. 
Seuraavaksi vastaväittäjä antaa 
lausunnon aiheen asemasta ja 
merkityksestä tieteenalalla sekä 
esittää kysymyksiä väittelijälle. 
Yleisöllä on oikeus esittää 
kysymyksiä väittelijälle. Lopuksi 
kustos päättää tilaisuuden. 

Tutkintoon ei kuulu julkinen 
puolustaminen vaan  kahden 
tai kolmen kuulustelijan valvo-
ma suullinen kuulustelu. Toisen 
kuulustelijoista on oltava oman 
laitoksen ulkopuolelta. 

2. SISÄLTÖ   
2.1 Millainen rooli 
tieteellisellä osaa-
misella on opetus-
suunnitelmassa? 
Mitä osaamisaluei-
ta pidetään tär-
keimpinä? 

Oulun yliopistossa tieteellistä 
osaamista korostetaan erityi-
sesti. Jokaisen opiskelijan 
täytyy syventää tietouttaan 
oman tieteenalansa historialli-
sesta kehityksestä, tieteenteo-
riasta sekä tutkimusmenetel-
mistä. 

Opiskelijoiden pitäisi tutkinnon 
päätteeksi kyetä käyttämään 
taitojaan ja aiheen kannalta 
relevanttia metodologiaa. 
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3. OHJAUS   
3.1 Millaisia ope-
tusmenetelmiä 
tohtorinopinnoissa 
käytetään? 

Kursseja, tutkimusseminaareja, 
luentoja, opiskelijoiden laatimia 
esityksiä, keskusteluja ja kokei-
ta. 

Opinnoista pääosa on ohjausis-
tuntoja sekä itseopiskelua. 
Virallisia tunteja ei ole. 

3.2 Miten opinto-
jen etenemistä 
arvioidaan? 

Teknillisessä tiedekunnassa 
toimivan jatkokoulutustyöryh-
män tehtäviin kuuluu väitöskir-
jahankkeiden seuranta. Jokai-
sen kurssin jälkeen pidettävien 
suullisten tai kirjallisten kurssi-
suoritusten kautta. 

Committee Independent of the 
Supervisors valvoo opiskelijoita. 
Sekä opiskelija että ohjaajat 
raportoivat komitealle edistymi-
sestä. 

3.3 Miten opinto-
jen ohjaus on 
järjestetty opinto-
jen aikana? 
Kuka toimii ohjaa-
jana ja kuinka 
ohjaaja valitaan? 
Kuinka monta 
ohjaajaa yhdellä 
opiskelijalla voi 
olla? 

Kaikille tohtoriopiskelijoille 
määrätään vähintään yksi 
ohjaaja tiedekunnan toimesta. 
Ohjaajan on oltava vähintään 
tohtori. 

Kaikille opiskelijoille määrätään 
2 ohjaajaa ja nämä ovat yleen-
sä laitoksen valitsemia, tiede-
kunnan dekaani vahvistaa 
päätöksen. Kaikkien ohjaajien 
täytyy täyttää heille asetetut 
vaatimukset, mutta nämä 
vaatimukset voivat vaihdella 
tiedekunnasta toiseen. 

3.4 Mitkä ovat 
ohjaajan pääteh-
tävät? 

Päätehtävä on auttaa opiskeli-
jaa kehittymään itsenäiseksi, 
tieteellisen lähestymistavan 
omaavaksi tutkijaksi. Ohjaaja 
tukee opiskelijaa väitöskirjan 
tekemisessä arvioiden sitä 
samalla kriittisesti. 

Kuten Oulussa. 

4. MUUTA/ 
KOMMENTTEJA 

Tutkintoasetuksen mukaan 
jatko-opintojen tavoitteena on 
kehittää opiskelijan itsenäisyyt-
tä ja kykyä luoda uutta, tieteel-
listä tietoa. 

 

 
(Oulun yliopiston teknillinen tiedekunta opinto-opas 2003-2005; 
Dundeen yliopiston vastauskaavake)  
 

Oulun yliopiston teknillisen tohtorinkoulutuksen ja Dundeen yliopis-

ton teknillisen tohtorinkoulutuksen vertailu on koottu käyttäen läh-

teinä Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan opinto-opasta sekä 

Dundeen yliopiston teknillisen tiedekunnan tohtorin täyttämää kyse-

lylomakevastausta. Oulussa tohtorinkoulutus on mahdollista suorittaa 

kokopäiväisesti opiskellen neljässä vuodessa, kun taas Dundeessa 
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koulutuksen vähimmäispituus on kolme vuotta kokopäiväopiskelua. 

Opinnäytetyö on Dundeessa jätettävä arvioitavaksi neljän vuoden 

kuluessa.  Tohtorinopintoihin pääsy edellyttää Oulussa 180 opintovii-

kon pohjakoulutusta ja Dundeessa Suomen maisterin tasoista perus-

tutkintoa.  Englannissa opinnot mitataan crediitteina ja yksi credit 

vastaa 10 tunnin opiskelua. Yksi lukuvuosi on Englannissa noin 120 

credittiä eli 30 suomalaista opintoviikkoa.  

 

Molemmissa yliopistoissa opintosuunnitelmat laaditaan yksilöllisesti 

ohjaajan kanssa keskustellen. Dundeessa opiskelu ja tutkijan osaa-

misen kehittäminen tapahtuu pääasiallisesti tutkimustyötä tekemällä 

ja tutkimusryhmässä toimimalla. Kursseja on vain harvoin. Oulussa 

tutkijan osaaminen rakentuu sekä kurssien että itsenäisen tutkimus-

työn kautta. Dundeessa kansainvälistä yhteistyötä ei erityisesti pai-

noteta, mutta tutkimusaiheen luonne voi asettaa vaatimuksen kan-

sainvälisen yhteistyön tekemiseksi. Oulussa jonkinasteista kansainvä-

listä yhteistyötä tehdään jatkuvasti. Toiset opiskelijat ovat aktiivi-

semmin mukana kansainvälisesti tehtävässä yhteistyössä kuin toiset. 

Teollisuuden ja kaupan kesken tehtävä yhteistyö keskittyy Dundees-

sa lähes yksinomaan näiden toimimiseen opintojen rahoittajana. 

Oulussa jotkut opiskelijat voivat olla mukana tutkimusprojekteissa, 

joissa toimitaan yhteisyössä teollisuuden ja kaupan kesken.       

 

Oulussa väitöskirjalle ei ole asetettu varsinaisia sivu- tai sanamääräi-

siä rajoituksia, mutta Dundeessa väitöskirjat ovat keskimäärin 80 

000-100 000 sanan mittaisia. Dundeen tohtoriopiskelijat eivät puo-

lusta väitöstyötään varsinaisessa julkisessa väitöstilaisuudessa, vaan 

osallistuvat kahden tai kolmen kuulustelijan valvomaan suulliseen 

kuulustelutilaisuuteen. Vähintään yhden kuulustelijoista on oltava 
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oman laitoksen ulkopuolelta. Oulussa tohtoriopintoihin kuuluu väitös-

työn julkinen puolustaminen. 

 

Koulutuksen sisällölliset painotukset perustuvat molemmissa yliopis-

toissa itsenäisten, tieteellisten tutkijoiden kouluttamiseen. Opetus-

menetelmät ovat hyvin monipuolisia Oulussa. Koulutuksen painottu-

minen Dundeessa tutkimuksen tekemiseen ja tutkimusryhmissä toi-

mimiseen vaikuttaa siihen, että kurssimuotoista opetusta ei käytän-

nössä juuri ole. Keskustelut ja ohjausistunnot kuuluvat molempien 

yliopistojen käytäntöihin. Opintojen etenemistä seurataan sekä edis-

tymisraportein että opiskelijoiden suoritusten perusteella. Dundeessa 

opiskelijat kuuluvat tutkimusryhmiin, joissa he työskentelevät tiiviisti 

ohjaajiensa ja muiden tutkijoiden kanssa. Committee Independent of 

Supervisors valvoo opiskelijoita jatkuvasti. Tiedekunta valitsee opis-

kelijoille kaksi ohjaajaa Dundeen yliopistossa ja ohjaajille asetetut 

vaatimukset vaihtelevat tiedekunnasta toiseen. Oulussa opiskelijalle 

määrätään  tiedekunnan toimesta vähintään yksi ohjaaja, jonka tulee 

olla tohtori tai professori.  Ohjaajan päätehtävät ovat samanlaiset 

sekä Oulussa että Dundeessa. 
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Oulun yliopiston ja  

Worcesterin yliopiston parivertailu 
 

 

Taulukko 13. Oulun yliopiston ja Worcesterin yliopiston tohtorintut-

kintojen rakenne, sisältö ja ohjauskäytännöt 

1. RAKENNE OULUN YLIOPISTO 
KASVATUS- 

TIETEELLINEN 
TIEDEKUNTA 

UNIVERSITY 
COLLEGE 

WORCESTER 
INSTITUTE OF 
EDUCATION 

1.1 Mikä on tohto-
rinkoulutuksen 
keskimääräinen 
pituus? 

Vähintään 4 vuotta täysipäi-
väistä opiskelua. 

3 vuotta kokopäiväistä opiske-
lua 

1.2 Mitkä ovat 
sisäänpääsyvaati-
mukset tohto-
rinopintoihin? 

160 opintoviikon laajuinen 
maisterin tutkinto. 

Vähimmäisvaatimuksena on 
hyvin arvosanoin  suoritettu 
Master- tutkinto, mutta opiske-
lijoita valitaan tohtorikoulutuk-
seen myös muiden ansioiden 
pohjalta.    

1.3 Miten opiskeli-
jan opetussuunni-
telma rakentuu?  
Onko se yksilölli-
sesti suunniteltu 
vai jokaiselle 
samanlainen? 

Jokaisen jatko-opintoihin ha-
keutuvan täytyy laatia henkilö-
kohtainen opintosuunnitelma 
ennen kuin hänet hyväksytään 
jatko-opiskelijaksi. Lisäksi 
jokainen opiskelija seuraa 
yleistä opetussuunnitelmaa, 
joka sisältää joitakin kaikille 
yleisiä tohtorinkoulutukseen 
kuuluvia opintoja.  

Opiskelija laatii itse opetus-
suunnitelmansa. Tutkinto on 
itsenäistä opiskelua ohjaajan 
tuella.  

1.4 Millaisista 
opinnoista tohto-
rintutkinto koos-
tuu?  

Tohtorintutkinto koostuu pää-
aineopinnoista, sivuaineopin-
noista sekä muista valinnaisista 
tieteellisistä opinnoista sekä 
väitöskirjasta.  

Tutkinto koostuu itsenäisestä 
tutkimustyöstä ja väitöskirjan 
kirjoittamisesta. Englannissa 
voi suorittaa myös EdD-
tutkinnon, joka painottuu   
käytännönläheisempään opis-
keluun. Kyseinen koulutusoh-
jelma sisältää sekä kursseja 
että itsenäistä tutkimusta.   

1.5 Kuinka paljon  
(jos yhtään) jatko-
opinnoissa teh-
dään kansainvälis-
tä yhteistyötä?  

Suomessa suositellaan, että 
osa opinnoista suoritettaisiin 
ulkomaisissa korkeakouluissa. 
Kansainvälistä yhteistyötä eri 
yliopistojen kesken tehdään 
koko ajan.   

Ei ole välttämätöntä, mutta 
jonkin verran yhteyksiä muihin 
maihin ylläpidetään. 
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1.6 Millaista yh-
teistyötä tehdään 
teollisuuden ja 
kaupallisen alan 
kanssa? 

Yhteistyö teollisuuden ja kau-
pan kanssa vaihtelee tieteen-
aloittain. 

Ei yleensä tehdä.  

1.7 Mikä on väi-
töskirjan keski-
määräinen laa-
juus?  
Kuinka monta 
sivua/ sanaa? 

Väitöskirja on laajuudeltaan 80 
opintoviikkoa. Mitään si-
vu/sanamääräisiä rajoituksia ei 
ole. 

Väitöskirjan keskimääräinen 
pituus on n. 80 000 sanaa.  

1.8 Sisältyykö 
tohtorintutkintoon 
väitöskirjan julki-
nen puolustami-
nen? 

Tohtoriopiskelija puolustaa 
väitöskirjaansa julkisessa väi-
töstilaisuudessa. Väitöstilaisuu-
den aika ja paikka ilmoitetaan 
etukäteen. Väitöstilaisuuden 
avaa kustos, joka esittelee 
myös väittelijän. Väittelijä pitää 
lectio praecursoriansa, joka 
kestää enintään 20 minuuttia. 
Seuraavaksi vastaväittäjä antaa 
lausunnon aiheen asemasta ja 
merkityksestä tieteenalalla sekä 
esittää kysymyksiä väittelijälle. 
Yleisöllä on oikeus esittää 
kysymyksiä väittelijälle. Lopuksi 
kustos päättää tilaisuuden. 

Väitöskirja tulee esittää suulli-
sesti, mutta tilaisuus ei ole 
julkinen. Tilaisuutta kutsutaan 
viva voce  kokeeksi. Yliopiston 
sisältä valittu kuulustelija, 
ulkopuolinen kuulustelija sekä 
tilaisuuden puheenjohtaja 
käsittelevät väitöstyötä kandi-
daatin läsnä ollessa. Tilaisuus 
kestää 30-60 minuuttia.  
 
Väitöskirja hyväksytään tilai-
suudessa joko sellaisenaan tai 
siihen tulee tehdä korjauksia. 
Väitöskirja voidaan myös hylä-
tä.     

2. SISÄLTÖ   
2.1 Millainen rooli 
tieteellisellä osaa-
misella on opetus-
suunnitelmassa?  
Mitä osaamisaluei-
ta pidetään tär-
keimpinä? 

Oulun yliopistossa tieteellistä 
osaamista korostetaan erityi-
sesti. Jokaisen opiskelijan 
täytyy syventää tietouttaan 
oman tieteenalansa historialli-
sesta kehityksestä, tieteenteo-
riasta sekä tutkimusmenetel-
mistä. 

Tutkimuksen tekeminen on 
opinnoissa keskeisellä sijalla, 
mutta myös metodologisia 
opintoja painotetaan.   

3. OHJAUS   
3.1 Millaisia ope-
tusmenetelmiä 
tohtorinopinnoissa 
käytetään? 

Kursseja, tutkimusseminaareja, 
luentoja, opiskelijoiden laatimia 
esityksiä, keskusteluja ja kokei-
ta. 

Kursseja, tutkimusryhmissä 
työskentelyä sekä itsenäistä 
työskentelyä. 

3.2 Miten opinto-
jen etenemistä 
arvioidaan? 

Kurssisuoritusten avulla sekä 
ennakkotarkastusseminaarin 
esittelyissä. Opiskelijan tulee 
pitää portfoliota opinnoistaan 
koko jatko-opintojensa ajan. 

Opintojen edistymistä seura-
taan tutkimusryhmä toiminnan 
sekä vuosittaisten opintoraport-
tien kautta. 

3.3 Miten opinto-
jen ohjaus on 
järjestetty opinto-
jen aikana?  
Kuka toimii ohjaa-
jana ja kuinka 
ohjaaja valitaan?  

Kaikille tohtoriopiskelijoille 
määrätään vähintään yksi 
ohjaaja tiedekunnan toimesta, 
kun opiskelija tulee hyväksy-
tyksi jatko-opiskelijaksi. 

Yliopisto määrää  vähintään 
kaksi ohjaajaa opintojen alku-
vaiheessa.  Ohjaajaksi kelpaa 
henkilö jolla on aikaisempaa 
kokemusta tohtoriopiskelijoiden 
ohjaamisesta.   
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Kuinka monta 
ohjaajaa yhdellä 
opiskelijalla voi 
olla? 
3.4 Mitkä ovat 
ohjaajan pääteh-
tävät? 

Ohjaajan päätehtävä on auttaa 
opiskelijaa kehittymään itsenäi-
seksi, tieteellisen lähestymista-
van omaavaksi tutkijaksi. Oh-
jaaja tukee opiskelijaa väitös-
kirjan tekemisessä arvioiden 
sitä samalla kriittisesti.  

Auttaa ja opastaa tutkimuksen 
tekemisessä. Ohjaajan tulee 
kommentoida väitöskirjatyötä 
kriittisesti ja ”akateemisella 
täsmällisyydellä.”  

4. MUUTA/ 
KOMMENTTEJA 

 Pääosa tohtoriopiskelijoista 
opiskelee osa-aikaisesti. Useim-
milla opiskelijoilla on useita 
vuosia alan työkokemusta. 
Usein mielenkiinto jatko-
opintoihin nousee käytännön 
työelämän kautta saaduista 
kokemuksista.  

 
(Oulun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2003-
2005; Worcesterin yliopiston vastauslomakkeet.)  
 

Vertailu perustuu Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan 

opinto-oppaan tietoihin sekä Worcesterin yliopiston kasvatustieteen 

instituutilta saamaamme kahteen vastauslomakkeeseen. Oulun yli-

opiston kasvatustieteiden tohtorinarvon saavuttaminen tulisi olla 

mahdollista neljän vuoden kokopäiväisellä opiskelulla. Worcesterin 

yliopiston kasvatustieteen insitituutin tohtorinarvon saavuttaminen 

vie keskimäärin 3 vuotta kokopäiväisesti opiskellen. Pääosa tohto-

riopiskelijoista on Worcesterissa kuitenkin osa-aikaisia opiskelijoita, 

joiden opiskelut kestävät näin ollen kuusi vuotta. Koulutukseen vaa-

ditaan molemmissa yliopistoissa maisterin tasoinen perustutkinto. 

Worcesterissa on kuitenkin maihdollista aloittaa tohtorinopinnot 

myös Bachelor-tutkinnon pohjalta, mutta näissä tapauksissa opiskeli-

jalta vaaditaan ansioitunutta ja pitkää työkokemusta käytännöstä. 

Usein mielenkiinto tohtorinopintoihin nouseekin käytännön työelä-

mästä saaduista omakohtaisista kokemuksista.    
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Molemmissa yliopistoissa opintosuunnitelmat laaditaan yksilöllisesti. 

Tutkinto koostuu Oulussa sekä kurssimuotoisista opinnoista että 

väitöskirjan työstämisestä. Worcesterissa opiskelijat suorittavat kurs-

simuotoisesti lähinnä muutamia metodologisia opintoja ja keskittyvät 

sitten tutkimusryhmissä työskentelyyn ja väitöskirjan kirjoittamiseen. 

Saamistamme vastauslomakkeista käy ilmi, että Worcesterissa tohto-

rinkoulutus on hyvin itsenäistä ja yksilöllistä. Worcesterissa ei erik-

seen painoteta kansainvälistä yhteistyötä tai teollisuuden ja kaupan 

kesken tehtävää yhteistyötä. Kansainvälisten opiskelijoiden runsau-

desta johtuen monet tohtoriopiskelijat suorittavat osan opinnoistaan 

Englannissa ja osan omassa kotimaassaan. Oulussa tohtoriopiskelijoi-

ta kannustetaan aktiiviseen kansainväliseen yhteistyöhön ja kontakti-

verkoston solmimiseen. Teollisuuden ja kaupan kesken tehtävästä 

yhteistyöstä ei löydy erillisiä suosituksia myöskään Oulussa. 

 

Kasvatustieteiden tohtorin väitöskirja on Oulussa ohjeelliselta laajuu-

deltaan 80 opintoviikkoa. Worcesterin yliopiston kasvatustieteellises-

sä instituutissa väitöskirjat ovat keskimäärin 80 000 sanan mittaisia. 

Oulussa tohtorikandidaattien tulee puolustaa väitöstyötään julkisessa 

väitöstilaisuudessa. Worcesterissa varsinaista julkista väitöstilaisuutta 

ei ole, vaan väitöskirja esitellään suullisessa kuulustelutilaisuudessa, 

jota kutsutaan nimellä viva voce. Tohtorinkoulutus painottuu sisällöl-

lisesti Worcesterissa tutkimuksen tekemiseen, kun taas Oulussa tut-

kijan osaamisen kehittämiseen pyritään oman pääaineen syvällisen 

tietouden lisäksi metodologisia taitoja painottamalla. 

 

Tutkimusryhmät, muutamat kurssit sekä itsenäinen väitöskirjatyö 

ovat Worcesterin keskeisiä opetusmenetelmiä. Oulussa tutkijanval-
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miuksia tuotetaan monipuolisemmin. Worcesterissa opintojen ete-

nemistä seurataan tiiviisti tutkimusryhmätoiminnan sekä opintorekis-

terien avulla, Oulussa taas portfolioiden sekä ennakkotarkastussemi-

naarien avulla.  Oulun yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa 

opiskelijalle määrätään opintojen alkaessa vähintään yksi ohjaaja, 

joka täyttää ohjaajalle ennalta asetetut vaatimukset. Worcesterissa 

ohjaajia on yleensä kaksi ja heillä tulee olla aikaisempaa kokemusta 

tohtoriopiskelijoiden ohjaamisesta. Ohjaajien keskeisiksi tehtäviksi on 

määritelty molemmissa yliopistoissa tutkimustyön ohjaaminen ja 

neuvonta.  

 

 

 

Yhteenveto 
 

 

Englannissa tohtorintutkinto on suoritettava vähintään neljän vuoden 

kuluessa kokopäiväisesti opiskellen. Englannissa on myös runsaasti 

osa-aikaisesti tohtoriopiskelijoita, jotka suorittavat tutkintonsa kes-

kimäärin kuudessa vuodessa. Pääsyvaatimuksena tohtorikoulutusoh-

jelmaan on hyvin arvosanoin suoritettu Master-tutkinto, mutta opin-

not on mahdollista aloittaa myös Bachelor-tutkinnon pohjalta. Opis-

kelija laatii opetussuunnitelmansa itse kuten Suomessakin. Englan-

nissa opinnot painottuvat selkeämmin tutkimustyöhön ja väitöskirjan 

tekemiseen kuin Suomessa. Yleensä tohtorinkoulutukseen sisältyy 

joko muutamia tutkimusmetodologisia kursseja tai ei lainkaan kurs-

simuotoista opiskelua.  Suomessa tohtorinkoulutus muodostuu väi-
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töskirjan laatimisesta sekä ohjattujen kurssiopintojen suorittamises-

ta.  

 

Kansainvälistä yhteistyötä ei Englannissa erikseen korosteta, mutta 

opiskelijat voivat olla kansainvälisessä yhteistyössä tutkimusaiheen 

luonteen vuoksi. Englannissa on myös runsaasti kansainvälisiä opis-

kelijoita, jotka suorittavat osan opinnoistaan Englannissa ja osan 

omassa kotimaassaan. Joillakin tieteenaloilla teollisuus ja kauppa 

toimivat tohtorikandidaattien opintojen rahoittajina, mutta muuta 

yhteistyötä teollisuuden ja kaupan kanssa ei korosteta.   

Väitöskirjan laajuudelle ei varsinaisesti ole yleisiä rajoituksia, mutta 

keskimääräinen pituus väitöskirjalle on tapauskohteissamme 80 000 -

100 000 sanaa. Varsinaista julkista väitöstilaisuutta ei Englannissa 

vaadita, vaan opiskelijan täytyy esitellä työnsä suullisesti kahden tai 

kolmen kuulustelijan edessä.  

 

Opintojen sisällölliset tavoitteet ovat sekä Suomessa että Englannissa 

samansuuntaiset. Tohtoriopintojen tavoitteena on kehittää opiskeli-

jan kykyä tuottaa uutta, tieteellistä tietoa omalle tieteenalalle. Ylei-

sesti ottaen englantilainen tohtorinkoulutus on tutkimuspainottei-

sempaa kuin Suomessa.  

 

Englannissa opetusmenetelmät vaihtelevat yliopistoittain. Opetusme-

netelminä käytetään ohjausistuntoja, tutkimusryhmätyöskentelyä 

sekä itsenäisestä tutkimustyötä kuten Suomessakin. Ohjattu kurssi-

työskentely sekä tentit kuuluvat lisänä suomalaiseen tohtorinkoulu-

tukseen. Erityisesti Englannissa näytetään korostavan opiskelijan 

tiivistä työskentelyä tutkimusryhmässä. Opintojen etenemistä arvioi-

daan Englannissa Committee Independent of the Supervisorsin toi-
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mesta vuosittaisten opintoraporttien sekä opintorekisterien avulla. 

Ohjaajan valinnassa on yhteneväinen käytäntö tapauskohteissa: 

yliopisto määrää opiskelijalle vähintään yksi tai kaksi ohjaajaa, joiden 

on täytettävä heille ennalta asetetut vaatimukset. Englannissa ohjaa-

jan vaatimukset voivat vaihdella eri tiedekuntien välillä. Ohjaajalla 

tulee olla aikaisempaa kokemusta väitöskirjojen menestyksekkäästä 

ohjaamisesta. Suomessa ohjaajan tulee olla vähintään tohtori tai 

professori. 

 

 

 

13.3 Suomalaisen ja saksalaisen  

tohtorikoulutuksen vertailu 

 

 

Oulun yliopiston ja  

Tübingenin yliopiston parivertailu 
 

 

Taulukko 14. Oulun yliopiston ja Tübingenin yliopiston tohtorintut-

kintojen rakenne, sisältö ja ohjauskäytännöt 

1. RAKENNE OULUN YLIOPISTO 
TEKNILLINEN 
TIEDEKUNTA 

UNIVERSITÄT 
TÜBINGEN 

FAKULTÄT FÜR 
BIOLOGIE 

1.1 Mikä on tohto-
rinkoulutuksen 
keskimääräinen 
pituus? 

Vähintään 4 vuotta täysipäi-
väistä opiskelua. 

Noin 3 vuotta 
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1.2 Mitkä ovat 
sisäänpääsyvaati-
mukset tohto-
rinopintoihin? 

180 opintoviikon laajuinen 
teknillistieteellinen perustutkin-
to. 

Joko Diplom- tutkinto tai mais-
terin tutkinto. 

1.3 Miten opiskeli-
jan opetussuunni-
telma rakentuu?  
Onko se yksilölli-
sesti suunniteltu 
vai jokaiselle 
samanlainen? 

Jokaisen jatko-opintoihin ha-
keutuvan täytyy laatia itse 
henkilökohtainen opintosuunni-
telma. Lisäksi jokainen opiskeli-
ja seuraa yleistä opetussuunni-
telmaa, joka sisältää joitakin 
kaikille yleisiä tohtorinkoulutuk-
seen kuuluvia opintoja. 

Tohtoriopiskelijoiden tulee 
osallistua kahteen seminaariin, 
jotka he valitsevat itse.  

1.4 Millaisista 
opinnoista tohto-
rintutkinto koos-
tuu?  

Tohtorintutkinto koostuu pää-
aineopinnoista, sivuaineopin-
noista sekä muista valinnaisista 
tieteellisistä opinnoista sekä 
väitöskirjasta. 

Halutessaan työskennellä 
opetustyössä valmistumisensa 
jälkeen, on tohtorin suoritetta-
va postdoctoral opintoina 
”Habilitation” -opinnot, osoit-
taakseen pätevyytensä.  

1.5 Kuinka paljon  
(jos yhtään) jatko-
opinnoissa teh-
dään kansainvälis-
tä yhteistyötä?  

Suomessa suositellaan, että 
osa opinnoista suoritettaisiin 
ulkomaisissa korkeakouluissa. 
Kansainvälistä yhteistyötä eri 
yliopistojen kesken tehdään 
koko ajan. 

Saksassa tohtoriopiskelijalle ei 
koulutuksen puolesta aseteta 
velvoitteita kansainvälisiin 
suhteisiin, mutta monilla opis-
kelijoilla niitä  kuitenkin on.   

1.6 Millaista yh-
teistyötä tehdään 
teollisuuden ja 
kaupallisen alan 
kanssa? 

Yhteistyö teollisuuden ja kau-
pallisen alan kanssa vaihtelee 
eri tieteenalojen kesken. 

Sama käytäntö kuin Oulussa. 

1.7 Mikä on väi-
töskirjan keski-
määräinen laa-
juus?  
Kuinka monta 
sivua/ sanaa? 

Väitöskirjan keskimääräinen 
pituus vaihtelee teknillisessä 
tiedekunnassa, mutta kuitenkin 
vähintään 35 opintoviikkoa. 
Väitöskirjalle ei ole asetettu 
sivu tai sana määräisiä rajoi-
tuksia Suomessa 

Väitöskirjan pituudelle ei ole 
asetettu sivu tai sanamäärä 
rajoituksia.  Pituus vaihtelee.  

1.8 Sisältyykö 
tohtorintutkintoon 
väitöskirjan julki-
nen puolustami-
nen? 

Tohtoriopiskelija puolustaa 
väitöskirjaansa julkisessa väi-
töstilaisuudessa. Väitöstilaisuu-
den aika ja paikka ilmoitetaan 
etukäteen. Väitöstilaisuuden 
avaa kustos, joka esittelee 
myös väittelijän. Väittelijä pitää 
lectio praecursoriansa, joka 
kestää enintään 20 minuuttia. 
Seuraavaksi vastaväittäjä antaa 
lausunnon aiheen asemasta ja 
merkityksestä tieteenalalla sekä 
esittää kysymyksiä väittelijälle. 
Yleisöllä on oikeus esittää 
kysymyksiä väittelijälle. Lopuksi 
kustos päättää tilaisuuden. 

Biologian tiedekunnassa tohto-
riopiskelija voi valita väitöskir-
jan puolustamisen (väitöstilai-
suuden) tai suullisen kokeen 
väliltä. Väitöstilaisuudessa 
opiskelijalla on 30 minuuttia 
aikaa esitellä tutkimuksensa 
samoin hänelle annetaan 30 
minuuttia aikaa vastata tutki-
musta koskeviin kysymyksiin. 
Suullinen koe kestää myös 
enintään 60 minuuttia.  
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2. SISÄLTÖ   
2.1 Millainen rooli 
tieteellisellä osaa-
misella on opetus-
suunnitelmassa?  
Mitä osaamisaluei-
ta pidetään tär-
keimpinä? 

Oulun yliopistossa tieteellistä 
osaamista korostetaan erityi-
sesti. Jokaisen opiskelijan 
täytyy syventää tietouttaan 
oman tieteenalansa historialli-
sesta kehityksestä, tieteenteo-
riasta sekä tutkimusmenetel-
mistä.  

Sama käytäntö kuin Oulussa.  

3. OHJAUS   
3.1 Millaisia ope-
tusmenetelmiä 
tohtorinopinnoissa 
käytetään? 

Kursseja, tutkimusseminaareja, 
luentoja, opiskelijoiden laatimia 
esityksiä, keskusteluja ja kokei-
ta. 

Luentoja ja seminaareja.  

3.2 Miten opinto-
jen etenemistä 
arvioidaan? 

Teknillisessä tiedekunnassa 
toimivan jatkokoulutustyöryh-
män tehtäviin kuuluu väitöskir-
jahankkeiden seuranta. Jokai-
sen kurssin jälkeen pidettävien 
suullisten tai kirjallisten kurssi-
suoritusten kautta. 

Kokeiden ja seminaariraporttien  
avulla.  

3.3 Miten opinto-
jen ohjaus on 
järjestetty opinto-
jen aikana?  
Kuka toimii ohjaa-
jana ja kuinka 
ohjaaja valitaan?  
Kuinka monta 
ohjaajaa yhdellä 
opiskelijalla voi 
olla? 

Kaikille tohtoriopiskelijoille 
määrätään vähintään yksi 
ohjaaja tiedekunnan toimesta. 
Ohjaajan on oltava vähintään 
tohtori. 

Opiskelijoiden tulee löytää 
tutkimuksen ohjaajat itse. 
Ohjaajia on oltava kaksi, joista 
toisen on oltava tiedekunnan 
professori ja toisen kykenevä 
arvioimaan väitöskirjan laatua.    

3.4 Mitkä ovat 
ohjaajan pääteh-
tävät? 

Päätehtävä on auttaa opiskeli-
jaa kehittymään itsenäiseksi, 
tieteellisen lähestymistavan 
omaavaksi tutkijaksi. Ohjaaja 
tukee opiskelijaa väitöskirjan 
tekemisessä arvioiden sitä 
samalla kriittisesti. 

Sama käytäntö kuin Oulussa. 

4. MUUTA/ 
KOMMENTTEJA 

Tutkintoasetuksen mukaan 
jatko-opintojen tavoitteena on 
kehittää opiskelijan itsenäisyyt-
tä ja kykyä luoda uutta, tieteel-
listä tietoa. 

Sama käytäntö kuin Oulussa.  

 
(Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan opinto-opas 2003-2005; 
Tübingenin yliopiston vastauslomake)  
 

Vertailun tiedot perustuvat Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan 

opinto-oppaaseen sekä Tübingenin yliopiston biologian tiedekunnan 
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assistentin vastaamaan kyselymatriisiin. Tübingenin yliopistossa toh-

torintutkinnon saavuttaminen kestää noin kolme vuotta. Pääsääntöi-

sesti tohtorintutkintoon vaadittava kompetenssi rakentuu tutkimus-

työn kautta, mutta opiskelijoiden on suoritettava opintojensa aikana 

myös erillisiä kokeita ja seminaari-istuntoja, joista on raportoitava 

säännöllisesti. Oulussa tutkijankompetenssia pyritään puolestaan 

kehittämään kurssityöskentelyn sekä itsenäisen tutkimustyön yhdis-

telmänä. Jatko-opintoihin pääsemiseksi vaaditaan Saksassa pohja-

koulutuksena joko Diplom-tutkinto tai Masters-tutkinto. Myös Oulus-

sa pohjakoulutukseksi vaaditaan alan perustutkinto, joka teknillisessä 

tiedekunnassa on kuitenkin 20 opintoviikkoa laajempi kuin perintei-

nen suomalainen 160 opintoviikon laajuinen maisterintutkinto.   

 

Kansainvälistä yhteistyötä tai teollisuuden ja kaupan alan kanssa 

tehtävää yhteistyötä ei Tübingenissä korosteta erikseen, mutta mo-

nilla opiskelijoilla on silti kansainvälisiä suhteita oman tutkimusai-

heensa takia. Väitöskirjan laajuudelle ei ole asetettu sana tai sivu-

määräisiä rajoituksia, kuten ei Oulussakaan. 

 

Tübingenissä opiskelijalla on mahdollisuus valita tutkimustyönsä 

esittelytapa. Opiskelija voi joko puolustaa väitöskirjaansa väitöstilai-

suudessa tai hän voi valita suullisen koetilaisuuden. Väitöstilaisuu-

dessa opiskelijalla on 30 minuuttia aikaa esitellä tutkimuksensa pää-

asiat ja sen jälkeen tilaisuuteen osallistuvilla on toinen 30 minuuttia 

aikaa esittää tutkimukseen liittyviä tieteellisiä kysymyksiä. Suullinen 

koe kestää myös tasan 60 minuuttia.  

 

Sekä Oulussa että Tübingenissä tieteellisen osaamisen harjoittami-

nen on tohtorikoulutuksen sisällöllisesti keskeisin osa. Tübingenissä 
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tutkijan kompetenssi luodaan seminaarien, kokeiden ja varsinaisen 

tutkimustyön avulla. Oulussa tutkimustyötä tuetaan kurssimuotoisen 

opinto-ohjelman avulla. Opetusmenetelmät ovat samantyyppisiä 

molemmissa tapauskohteissa. Tübingenissä tohtoriopiskelija valitsee 

tutkimuksensa ohjaajat itse. Toisen ohjaajan täytyy olla opiskelijan 

tutkimusalueelle erikoistunut professori ja toisen taas muuten pätevä 

arvioimaan väitöskirja tasoista tutkimusta. Oulussa opiskelijalle mää-

rätään yksi  ohjaaja tiedekunnan toimesta.  Ohjaajan tulee olla toh-

tori tai professori. 

 

 

 

Yhteenveto 
 

 

Suomessa tohtorinkoulutus on mahdollisuus suorittaa neljässä vuo-

dessa. Saksassa tohtoriopinnot kestävät kolme vuotta. Suomessa 

teknilliseen tohtorikoulutukseen pääsy edellyttää 180 opintoviikon 

laajuista teknillistieteellistä perustutkintoa. Saksassa koulutukseen 

vaaditaan Diplom tai Master- tutkinnon suorittamista. Meillä jokainen 

opiskelija laatii itse oman henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa, 

mutta opiskelija suorittaa myös joitakin yhteisiä metodologisia kurs-

seja. Saksassa tohtoriopiskelijan tulee osallistua kahteen itse valit-

semaansa seminaariin eli kurssimuotoista opiskelua ei käytännössä 

ole lainkaan.  

 

Kansainväliselle yhteistyölle ei ole asetettu kummassakaan maassa 

varsinaisia vaatimuksia, mutta monilla opiskelijoilla on kuitenkin kan-
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sainvälisiä yhteistyösuhteita. Molemmissa maissa yhteistyö teollisuu-

den ja kaupan kanssa vaihtelee eri tieteenalojen kesken ja käytän-

nössä yhteistyö liittyy tutkimusprojektien rahoittamiseen. 

 

Saksassa opiskelijalla on mahdollisuus valita väitöstilaisuuden tai 

suullisen kokeen väliltä. Väitöstilaisuudessa opiskelija esittelee tutki-

mustaan 30 minuutin ajan ja toinen 30 minuuttia on varattu tutki-

musta koskevien kysymysten esittämiseen ja niihin vastaamiseen. 

Myös suullinen koe kestää tunnin. Suomessa jokainen tohtoriopiskeli-

ja puolustaa väitöstyötään julkisessa väitöstilaisuudessa. 

 

Tieteellistä osaamista korostetaan sekä Suomessa että Saksassa. 

Jokaisen opiskelijan tulee syventää tietouttaan oman tieteenalansa 

historiallisesta kehityksestä, tieteenteoriasta sekä tutkimusmenetel-

mistä. Opetusmenetelmät ovat Suomessa monipuolisempia ja Sak-

sassa ne keskittyvät lähinnä seminaarityöskentelyyn. Opintojen me-

nestymistä arvioidaan molemmissa maissa kokeiden avulla ja Sak-

sassa myös seminaariraporttien kautta. Oulun teknillisessä tiedekun-

nassa toimii jatkokoulutustyöryhmä, jonka tehtäviin kuuluu väitöskir-

jatöiden seuranta.  

 

Opiskelija etsii Saksassa itse tutkimukselleen kaksi ohjaajaa, joista 

toisen on oltava tiedekunnan professori ja toisen taas kyettävä arvi-

oimaan tieteellistä lopputyötä. Suomessa tohtoriopiskelijoille määrä-

tään vähintään yksi ohjaaja tiedekunnan taholta. Ohjaajan tulee olla 

joko tohtori tai professori. Ohjaajien päätehtävät ovat molemmissa 

maissa samansuuntaiset.        
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13.4 Suomalaisen ja hollantilaisen 

tohtorinkoulutuksen vertailu 

 

 
Oulun yliopiston ja Delftin yliopiston parivertailu

 

Taulukko 15. Oulun yliopiston ja Delftin yliopiston tohtorintutkinto-

jen rakenne, sisältö ja ohjauskäytännöt 

 

1. RAKENNE OULUN YLIOPISTO 
TEKNILLINEN 
TIEDEKUNTA 

TECHNISCHE 
UNIVERSITEIT DELFT 

1.1 Mikä on tohto-
rinkoulutuksen 
keskimääräinen 
pituus? 

Vähintään 4 vuotta täysipäi-
väistä opiskelua. 

Opintojen laajuus on tekniikan 
alan tohtorilla 210 opintoviik-
koa ja opinnot kestävät 4-6 
vuotta.  

1.2 Mitkä ovat 
sisäänpääsyvaati-
mukset tohto-
rinopintoihin? 

180 opintoviikon laajuinen 
teknillistieteellinen perustutkin-
to. 

On suorittanut hyväksyttävästi 
vähintään 168 creditin opinnot 
(maisterin tutkinto) sekä kirjoit-
tanut itsenäisen tieteellisen 
tutkielman.    

1.3 Miten opiskeli-
jan opetussuunni-
telma rakentuu?  
Onko se yksilölli-
sesti suunniteltu 
vai jokaiselle 
samanlainen? 

Jokaisen jatko-opintoihin ha-
keutuvan täytyy laatia itse 
henkilökohtainen opintosuunni-
telma. Lisäksi jokainen opiskeli-
ja seuraa yleistä opetussuunni-
telmaa, joka sisältää joitakin 
kaikille yleisiä tohtorinkoulutuk-
seen kuuluvia opintoja. 

Opintosuunnitelma rakentuu 
yksilöllisesti. Opiskelijan on 
muodostettava se itse.  

1.4 Millaisista 
opinnoista tohto-
rintutkinto koos-
tuu?  

Tohtorintutkinto koostuu pää-
aineopinnoista, sivuaineopin-
noista sekä muista valinnaisista 
tieteellisistä opinnoista sekä 
väitöskirjasta. 

Tutkinto ei vaadi erillisiä opin-
toja. Opiskelijoilla on kuitenkin 
oikeus osallistua itse tärkeiksi 
kokemilleen kursseille. Väitös-
kirjan kirjoittaminen on tehtä-
vä.  

1.5 Kuinka paljon 
(jos yhtään) jatko-
opinnoissa teh-
dään kansainvälis-
tä yhteistyötä?  

Suomessa suositellaan, että 
osa opinnoista suoritettaisiin 
ulkomaisissa korkeakouluissa, 
Kansainvälistä yhteistyötä eri 
yliopistojen kesken tehdään 
koko ajan. 

Kaikki opiskelijat työskentelevät 
projekteissa, jotka on rahoitet-
tu yliopiston ulkopuolelta. 
Nämä projektit ovat usein 
kansainvälisesti suuntautuneita. 
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1.6 Millaista yh-
teistyötä tehdään 
teollisuuden ja 
kaupallisen alan 
kanssa? 

Yhteistyö teollisuuden ja kau-
pallisen alan kanssa vaihtelee 
eri tieteenalojen kesken. 

Teollisuusyritykset ovat usein 
väitöskirjan rahoittajia. 

1.7 Mikä on väi-
töskirjan keski-
määräinen laa-
juus? 
Kuinka monta 
sivua/ sanaa? 

Väitöskirjan keskimääräinen 
pituus vaihtelee teknillisessä 
tiedekunnassa, mutta kuitenkin 
vähintään 35 opintoviikkoa. 
Väitöskirjalle ei ole asetettu 
sivu tai sana määräisiä rajoi-
tuksia Suomessa 

Väitöskirjan tulee olla kirjan 
muodossa ja sen keskimääräi-
nen pituus on noin 100- 200 
sivua.  

1.8 Sisältyykö 
tohtorintutkintoon 
väitöskirjan julki-
nen puolustami-
nen? 

Tohtoriopiskelija puolustaa 
väitöskirjaansa julkisessa väi-
töstilaisuudessa. Väitöstilaisuu-
den aika ja paikka ilmoitetaan 
etukäteen. Väitöstilaisuuden 
avaa kustos, joka esittelee 
myös väittelijän. Väittelijä pitää 
lectio praecursoriansa, joka 
kestää enintään 20 minuuttia. 
Seuraavaksi vastaväittäjä antaa 
lausunnon aiheen asemasta ja 
merkityksestä tieteenalalla sekä 
esittää kysymyksiä väittelijälle. 
Yleisöllä on oikeus esittää 
kysymyksiä väittelijälle. Lopuksi 
kustos päättää tilaisuuden. 

Väitöskirjaa tulee puolustaa 
julkisesti. Tilaisuus kestää 
tunnin. Ennen virallista väitte-
lyä, opiskelija esittelee työnsä 
tilaisuuteen osallistujille ja 
erilliselle tohtorikomitealle 
(Board of Doctorates). Komite-
aan kuuluu 8 jäsentä.  Väitösti-
laisuuden loputtua komitean 
jäsenet vetäytyvät miettimään 
päätöstään ja tehtyään päätök-
sen he palaavat tilaisuuteen 
noin 15 minuutin kuluttua ja 
antavat kandidaatille allekirjoi-
tetun diplomin suoritetusta 
tohtorintutkinnosta.  

2. SISÄLTÖ   
2.1 Millainen rooli 
tieteellisellä osaa-
misella on opetus-
suunnitelmassa?  
Mitä osaamisaluei-
ta pidetään tär-
keimpinä? 

Oulun yliopistossa tieteellistä 
osaamista korostetaan erityi-
sesti. Jokaisen opiskelijan 
täytyy syventää tietouttaan 
oman tieteenalansa historialli-
sesta kehityksestä, tieteenteo-
riasta sekä tutkimusmenetel-
mistä.  

Ei ole tärkeää, sillä pakollisia 
opintoja ei ole. 

3. OHJAUS   
3.1 Millaisia ope-
tusmenetelmiä 
tohtorinopinnoissa 
käytetään? 

Kursseja, tutkimusseminaareja, 
luentoja, opiskelijoiden laatimia 
esityksiä, keskusteluja ja kokei-
ta. 

Ei ole erikseen järjestettyjä 
opintoja.  

3.2 Miten opinto-
jen etenemistä 
arvioidaan? 

Kokeiden ja vuosittaisten edis-
tymisraporttien avulla. 

Vuosittaisten edistymisraportti-
en avulla.   

3.3 Miten opinto-
jen ohjaus on 
järjestetty opinto-
jen aikana?  
Kuka toimii ohjaa-
jana ja kuinka 

Kaikille tohtoriopiskelijoille 
määrätään vähintään ohjaaja 
tiedekunnan toimesta. Ohjaa-
jan on oltava tohtori tai profes-
sori. 

Ohjaajia on yleensä kaksi. Yksi 
pääohjaaja ja apuohjaaja. 
Professori toimii ohjaajana. 
Ohjaajan määrää Board for 
Doctorates. Apuohjaajaksi 
kelpaa hollantilaisen tohtorin-
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ohjaaja valitaan? 
Kuinka monta 
ohjaajaa yhdellä 
opiskelijalla voi 
olla? 

tutkinnon suorittanut henkilö, 
joka toimii aktiivisesti tieteen 
kentällä.    

3.4 Mitkä ovat 
ohjaajan pääteh-
tävät? 

Päätehtävä on auttaa opiskeli-
jaa kehittymään itsenäiseksi, 
tieteellisen lähestymistavan 
omaavaksi tutkijaksi. Ohjaaja 
tukee opiskelijaa väitöskirjan 
tekemisessä arvioiden sitä 
samalla kriittisesti. 

Ohjaajan vastuulla on kandi-
daatin pysyminen opiskeluaika-
taulussa, opiskelijan auttami-
nen väitöskirjan laatimisessa. 
Apuohjaajan tehtävänä on 
valvoa ja ohjata väitöskirja 
työskentelyä pääohjaajan 
rinnalla. Apuohjaaja käy tieteel-
lisiä keskustelua kandidaatin 
kanssa.    

4. MUUTA/ 
KOMMENTTEJA 

Tutkintoasetuksen mukaan 
jatko-opintojen tavoitteena on 
kehittää opiskelijan itsenäisyyt-
tä ja kykyä luoda uutta, tieteel-
listä tietoa. 

Hollantilainen tohtorintutkinto 
on verrattavissa brittiläiseen 
tohtorintutkintoon. 

 
(Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan opinto-opas 2003-2005; 
Doctorate Regulations; vastauslomake)  
 

Vertailtavat tiedot perustuvat Oulun yliopiston teknillisen tiedekun-

nan opinto-oppaaseen sekä Delftin yliopiston vastauslomakkeeseen 

ja opinto-oppaaseen. Oulun teknillisen alan tohtorikoulutus on mah-

dollista suorittaa 4 vuoden kokopäiväisellä opiskelulla. Delftin yliopis-

tossa tekniikan alan tohtorinkoulutuksen suorittamiseen annetaan 

aikaa 4 vuotta. Tämä sääntö ei kuitenkaan yleensä pidä. Vain 20 

prosenttia opiskelijoista suorittaa tohtorintutkinnon neljässä vuodes-

sa. Yleensä opintoihin kuluu aikaa 5-6 vuotta. Laajuudeltaan tohto-

riopinnot ovat Delftissä 210 opintoviikkoa. Tohtorinopintoihin pääse-

minen edellyttää Oulussa 180 opintoviikon perustutkintoa ja Delftissä 

168 creditin laajuista maisterin tasoista perustutkintoa. Myös itsenäi-

sen tutkimuksen tekemisestä tulee olla kokemusta Delftissä. Molem-

missa yliopistoissa opetussuunnitelmat rakennetaan yksilöllisesti. 

Delftissä kurssimuotoisia metodiopintoja ei ole pakko suorittaa, mut-

ta opiskelijalla on oikeus osallistua kurssiopintoihin, jos itse katsoo 
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ne tarpeellisiksi. Väitöskirjan kirjoittaminen on opiskelijan päätehtä-

vä. Oulussa tohtorinkoulutus on järjestetty kurssimuotoisen opiske-

lun ja itsenäisen työskentelyn yhdistelmäksi.  

 

Delfin yliopiston opetussuunnitelmassa ei korosteta kansainvälisesti 

tehtävää yhteistyötä. Myöskään kaupan ja teollisuuden kanssa tehtä-

vää yhteistyötä ei korosteta, mutta useimmiten teollisuusyritykset 

ovat rahoittamassa väitöskirjan tekemistä.  Oulussa kansainvälistä 

yhteistyötä tehdään jatkuvasti ja osa opiskelijoista on siinä mukana 

enemmän kuin toiset. Yhteistyötä teollisuuden ja kaupan kesken ei 

korosteta myöskään Oulun teknillisessä opinto-ohjelmassa, mutta 

jotkut opiskelijat voivat olla tutkimusaiheensa luonteen vuoksi yhteis-

työssä teollisuuden ja kaupan alan kanssa. 

 

Väitöskirjan laajuudelle ei ole asetettu sivu- tai sanamääräisiä rajoi-

tuksia kummassakaan yliopistossa. Delftissä väitöskirjat ovat kuiten-

kin pituudeltaan noin 100- 200 sivua.  Molemmissa yliopistoissa väi-

töskirja on osoitus kyvykkyydestä itsenäisen syvällisen tutkimuksen 

tekemiseen. Väitöskirjaa tulee puolustaa julkisessa, suullisessa väi-

töstilaisuudessa sekä Oulussa että Delftissä. Delftissä komitea nimit-

tää Board of Doctoraten, jonka edessä tohtorikandidaatti puolustau-

tuu. Board of Doctorate koostuu 8 jäsenestä, jotka ovat oman yli-

opiston professoreita yhtä jäsentä lukuun ottamatta. Ennen sere-

monian alkua kandidaatti esittelee tutkimusaiheensa 20 minuutissa. 

Kandidaatti puolustaa väitöstään tunnin ajan. Jokaisella Board of 

Doctoraten jäsenellä on oikeus esittää kandidaatille kysymyksiä kos-

kien väitöstä.  Tilaisuuden jälkeen professorit vetäytyvät miettimään 

päätöstä. Noin 15 minuutin kuluttua he palaavat tilaisuuteen ja ojen-
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tavat hyväksytysti väitöstään puolustaneelle diplomin suoritetusta 

tohtorintutkinnosta.  

 

Tohtorinkoulutuksen sisällöllisenä painotuserona yliopistojen kesken 

on Delftin tohtorinkoulutuksen painottuminen tutkimuksen tekemi-

seen. Oulussa tohtorinkoulutus painottuu sekä tutkimuksen tekemi-

seen että kurssimuotoisten opintojen kautta hankittavan tutkijan 

osaamisen kehittämiseen. 

 

Opetusmenetelmät ovat Oulussa monipuolisia. Delftin yliopiston toh-

torinkoulutus ei sisällä varsinaisia kurssiopintoja, vaan opiskelijat 

kehittävät tutkijan osaamista työskentelemällä tutkimusprojekteissa. 

Molemmissa yliopistoissa ohjaajia nimitetään yksi tai kaksi. Oulussa 

tiedekunta määrää ohjaajan, joka on joko tohtori tai professori. 

Board of Doctorates määrää Delftin ohjaajat, joista toisen on oltava 

professori. Delftissä opintojen etenemistä seurataan vuosittaisten 

opintoraporttien kautta. Oulussa opintojen etenemistä seurataan 

kurssien jälkeen pidettävien tenttien kautta. Jatkokoulutustyöryhmän 

tehtäviin kuuluu väitöskirjatyöskentelyn seuranta. Ohjaajat toimivat 

molemmissa yliopistoissa tutkimustyön ja opintojen ohjaajina ja neu-

vojina. Delftissä ohjaajan tulee myös huolehtia tutkimustyön eetti-

sestä neuvonnasta.  
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Oulun yliopiston ja  

Maastrichtin yliopiston parivertailu 
 

 

Taulukko 16. Oulun yliopiston ja Maastrichtin yliopiston tohtorin-

tutkintojen rakenne, sisältö ja ohjauskäytännöt 

 

1. RAKENNE OULUN YLIOPISTO 
KASVATUS- 

TIETEELLINEN 
TIEDEKUNTA 

UNIVERSITY OF 
MAASTRICHT 
FACULTY OF 

PSYCHOLOGY 
1.1 Mikä on tohto-
rinkoulutuksen 
keskimääräinen 
pituus? 

Vähintään 4 vuotta täysipäi-
väistä opiskelua. 

4 vuotta 

1.2 Mitkä ovat 
sisäänpääsyvaati-
mukset tohto-
rinopintoihin? 

160 opintoviikon laajuinen 
maisterin tutkinto. 

Maisterin tutkinto hyvin ar-
vosanoin.  

1.3 Miten opiskeli-
jan opetussuunni-
telma rakentuu?  
Onko se yksilölli-
sesti suunniteltu 
vai jokaiselle 
samanlainen? 

Jokaisen jatko-opintoihin ha-
keutuvan täytyy laatia henkilö-
kohtainen opintosuunnitelma 
ennen kuin hänet hyväksytään 
jatko-opiskelijaksi. Lisäksi 
jokainen opiskelija seuraa 
yleistä opetussuunnitelmaa, 
joka sisältää joitakin kaikille 
yleisiä tohtorinkoulutukseen 
kuuluvia opintoja.  

Yksilöllisesti suunniteltu. 

1.4 Millaisista 
opinnoista tohto-
rintutkinto koos-
tuu?  

Tohtorintutkinto koostuu pää-
aineopinnoista, sivuaineopin-
noista sekä muista valinnaisista 
tieteellisistä opinnoista sekä 
väitöskirjasta.  

Tohtorin tutkinto koostuu 
kurssiopinnoista ja väitöskirjan 
kirjoittamisesta. 

1.5 Kuinka paljon 
(jos yhtään) jatko-
opinnoissa teh-
dään kansainvälis-
tä yhteistyötä?  

Suomessa suositellaan, että 
osa opinnoista suoritettaisiin 
ulkomaisissa korkeakouluissa. 
Kansainvälistä yhteistyötä eri 
yliopistojen kesken tehdään 
koko ajan.   

Opiskelijoiden on pakko  suorit-
taa osa tohtorinopinnoistaan 
ulkomailla. 

1.6 Millaista yh-
teistyötä tehdään 
teollisuuden ja 
kaupallisen alan 
kanssa? 

Yhteistyö teollisuuden ja kau-
pan kanssa vaihtelee tieteen-
aloittain. 

Yhteistyötä teollisuuden ja 
kaupan kanssa ei tehdä. 
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1.7 Mikä on väi-
töskirjan keski-
määräinen laa-
juus?  
Kuinka monta 
sivua/ sanaa? 

Väitöskirja on laajuudeltaan 80 
opintoviikkoa. Mitään si-
vu/sanamääräisiä rajoituksia ei 
ole. 

Noin 100-150 sivua. 

1.8 Sisältyykö 
tohtorintutkintoon 
väitöskirjan julki-
nen puolustami-
nen? 

Tohtoriopiskelija puolustaa 
väitöskirjaansa julkisessa väi-
töstilaisuudessa. Väitöstilaisuu-
den aika ja paikka ilmoitetaan 
etukäteen. Väitöstilaisuuden 
avaa kustos, joka esittelee 
myös väittelijän. Väittelijä pitää 
lectio praecursoriansa, joka 
kestää enintään 20 minuuttia. 
Seuraavaksi vastaväittäjä antaa 
lausunnon aiheen asemasta ja 
merkityksestä tieteenalalla sekä 
esittää kysymyksiä väittelijälle. 
Yleisöllä on oikeus esittää 
kysymyksiä väittelijälle. Lopuksi 
kustos päättää tilaisuuden. 

Väitöskirjaa on puolustettava 
julkisessa väitöstilaisuudessa. 
Tilaisuus on hyvin juhlallinen. 
Väitöstilaisuuden avaa tiede-
kunnan dekaani esittelemällä 
väittelijän. Väittelijällä on 15 
minuuttia aikaa esitellä tutki-
muksensa. Tämän jälkeen 
vastaväittelijät esittävät kysy-
myksiä ja ehdotuksia tutkimuk-
sen tieteellisyydestä, metodeis-
ta ja tuloksista. Dekaani päät-
tää tilaisuuden ojentamalla 
väittelijälle tohtorintutkintoon 
oikeuttavan todistuksen.  

2. SISÄLTÖ   
2.1 Millainen rooli 
tieteellisellä osaa-
misella on opetus-
suunnitelmassa?  
Mitä osaamisaluei-
ta pidetään tär-
keimpinä? 

Oulun yliopistossa tieteellistä 
osaamista korostetaan erityi-
sesti. Jokaisen opiskelijan 
täytyy syventää tietouttaan 
oman tieteenalansa historialli-
sesta kehityksestä, tieteenteo-
riasta sekä tutkimusmenetel-
mistä. 

Maastrichissa tutkimuksen teon 
taitoja, metodologiaa ja tilasto-
tietoja.  

3. OHJAUS   
3.1 Millaisia ope-
tusmenetelmiä 
tohtorinopinnoissa 
käytetään? 

Kursseja, tutkimusseminaareja, 
luentoja, opiskelijoiden laatimia 
esityksiä, keskusteluja ja kokei-
ta. 

Kursseja, tutkimusseminaareja, 
luentoja, opiskelijoiden esityk-
siä ja keskusteluja.   

3.2 Miten opinto-
jen etenemistä 
arvioidaan? 

Kurssisuoritusten avulla sekä 
ennakkotarkastusseminaarin 
esittelyissä. Opiskelijan tulee 
pitää portfoliota opinnoistaan 
koko jatko-opintojensa ajan. 

Opiskelijan on vuosittain rapor-
toitava opintojen edistymisestä.  

3.3 Miten opinto-
jen ohjaus on 
järjestetty opinto-
jen aikana? Kuka 
toimii ohjaajana ja 
kuinka ohjaaja 
valitaan? Kuinka 
monta ohjaajaa 
yhdellä opiskelijal-
la voi olla? 

Kaikille tohtoriopiskelijoille 
määrätään vähintään yksi 
ohjaaja tiedekunnan toimesta, 
kun opiskelija tulee hyväksy-
tyksi jatko-opiskelijaksi. 

Kaikilla tohtoriopiskelijoilla on 
vähintään kaksi ohjaajaa.  
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3.4 Mitkä ovat 
ohjaajan pääteh-
tävät? 

Ohjaajan päätehtävä on auttaa 
opiskelijaa kehittymään itsenäi-
seksi, tieteellisen lähestymista-
van omaavaksi tutkijaksi. Oh-
jaaja tukee opiskelijaa väitös-
kirjan tekemisessä arvioiden 
sitä samalla kriittisesti.  

Ohjaajien päätehtävä on auttaa 
tohtoriopiskelijaa kehittymään 
itsenäiseksi tieteellistä tutki-
musta osaavaksi tutkijaksi. 
Ohjaajien on myös kannustet-
tava ja rohkaistava opiskelijaa 
väitöskirjan tekemisessä, mutta 
samalla heidän on omattava 
kriittinen asenne.   

4. MUUTA/ 
KOMMENTTEJA 

 Opiskelija, joka on saavuttanut 
tohtorin arvon on osoittanut 
omaavansa kyvyn itsenäiseen 
tutkimustyöhön.   

 
(Oulun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2003-
2005; Maastrichtin yliopiston vastauslomake) 
 

Vastaukset perustuvat Oulun yliopiston kasvatustieteellisen tiede-

kunnan opinto-oppaan tietoihin sekä Maastrichtin yliopiston vastaus-

lomakkeeseen. Sekä Oulun yliopiston kasvatustieteellisessä tiede-

kunnassa että Maastrichtin yliopiston psykologian tiedekunnassa 

tohtorinkoulutus on mahdollista suorittaa neljän vuoden kokopäiväi-

sellä opiskelulla ja opintoihin pääsyvaatimuksena on maisterin perus-

tutkinto. Opintosuunnitelmat suunnitellaan yksilöllisesti ja koulutuk-

seen sisältyy sekä kurssimuotoista opiskelua että itsenäistä tutkimus-

työtä.  

 

Maastrichtin yliopiston opintovaatimuksissa korostetaan kansainväli-

sen yhteistyön tekemistä. Opintojen aikana opiskelijan on suoritetta-

va osa tutkinnosta ulkomaisessa yliopistossa.  Teollisuuden ja kau-

pan kanssa ei tehdä yhteistyötä psykologian tiedekunnassa. Oulussa 

kasvatustieteen tohtoriopiskelijoita kannustetaan kansainväliseen 

yhteistyöhön oman tutkimustyönsä ohessa. Teollisuuden ja kaupan 

kesken tehtävän yhteistyön merkitystä ja tarpeellisuutta ei sen sijaan 

mainita erikseen kasvatustieteen opinto-oppaassa. Oulussa väitöskir-

jan ohjeellinen laajuus on 80 opintoviikkoa. Maastrichtissa väitöskir-
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jan laajuus ilmoitetaan sivumäärissä, yleisin laajuus on noin 100- 150 

sivua. Molemmissa yliopistoissa väitöskirjaa tulee esitarkastuksen 

jälkeen puolustaa suullisesti julkisessa väitöstilaisuudessa. Väitöstilai-

suuden kulku noudattelee samaa kaavaa kuin jo edellä esitellyssä 

Delftin yliopistossa.  

 

Maastrichtin yliopiston psykologian tiedekunta painottaa tohtorinkou-

lutuksessa sisällössä tutkimustyön tekemistä ja kurssimuotoista opis-

kelua. Näin on myös Oulussa, jossa tutkijanosaamista pyritään kehit-

tämään sekä tutkimustyön tekemisen että kurssimuotoisen opiskelun 

kautta. Opetusmenetelmät ovat samanlaisia ja monipuolisia molem-

missa yliopistoissa. Maastrichtissa opintojen etenemistä seurataan 

vuosittaisten edistymisraporttien avulla. Oulussa opiskelijat esittele-

vät töitään ennakkotarkastusseminaareissa sekä pitävät opintojensa 

ajan portfoliota. Oulussa opiskelijalle määrätään vähintään yksi oh-

jaaja, jonka tulee olla tohtori tai professori. Maastrichtissa opiskelijal-

le määrätään tiedekunnan toimesta vähintään kaksi tiedekunnan 

jäsentä ohjaajaksi. Ohjaajan tehtävät ovat molemmissa yliopistoissa 

samansuuntaiset.  

 

 

 

Yhteenveto 
 

 

Hollannissa tohtorinkoulutus kestää neljästä kuuteen vuotta kokopäi-

väisesti opiskellen. Tohtorinkoulutukseen pääseminen edellyttää 

vähintään maisterin tutkintoa molemmissa maissa. Rakenteellista 
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yhtenäisyyttä löytyy yksilöllisesti suunnitellusta opintosuunnitelmas-

ta. Hollannissa tohtorintutkinto painottuu sekä kurssimuotoiseen 

opiskeluun että itsenäisen tutkimuksen tekemiseen. Koulutuksen 

rakenne vaihtelee yliopistoittain ja joissain yliopistoissa tutkintoon ei 

vaadita erillisiä kurssiopintoja. Suomessa kurssimuotoista opiskelua 

on puolet tohtorinkoulutuksesta, teknillisillä aloilla 40 ja kasvatustie-

teessä 80 opintoviikkoa. 

 

Kansainvälisen yhteistyön sekä kaupan ja teollisuuden kanssa tehtä-

vän yhteistyön merkitys vaihtelee myös yliopistoittain ja jopa tiede-

kunnittain. Riippuen opiskelijan tieteenalasta yhteistyötä voi olla 

runsaastikin. Väitöskirja on niin Suomessa kuin Hollannissa itsenäi-

seen tieteelliseen tutkimukseen kykenemisen osoitus. Väitöskirjan 

laajuus riippuu tieteenalasta eikä sen pituutta ole erikseen rajoitettu. 

Humanistisilla ja yhteiskuntatieteellisillä aloilla Hollannissa väitöskirjat 

ovat noin 100-150 sivun laajuisia. Molemmissa maissa opiskelijan on 

puolustettava väitöstään julkisessa väitöstilaisuudessa. Hollannissa 

opiskelija puolustaa väitöstään Board of Doctorate- komitean edessä. 

 

Suomen ja Hollannin tohtorinkoulutuksen sisällöllinen ero on siinä, 

että Hollannissa keskitytään lähinnä tutkimustyön tekemiseen. Tutki-

jan kompetensseja luodaan käytännössä tapahtuvan tutkimustyön 

kautta. Toisaalta on yliopistoja, joissa tohtorintutkintoon kuuluu 

kurssiopintoja itsenäisesti tehtävän väitöskirjatyön lisäksi. Useissa 

käyttämissämme lähteissä hollantilaista tohtorintutkintoa verrattiin 

brittiläiseen tohtorintutkintoon. 

 

Hollannissa opetusmenetelmät painottuvat ohjauskeskusteluihin sekä 

tutkimusryhmätoimintaan. Molemmissa maissa tutkimusta ohjaa yksi 
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tai kaksi ohjaajaa. Hollannissa on silti vaihtelevia käytäntöjä ohjaajan 

valinnassa. Opiskelijalla on mahdollisuus valita sopiva ohjaaja itse tai 

ohjaaja voidaan määrätä tiedekunnan taholta. Suomessa käytäntö 

on, että tiedekunta määrää ohjaajan, kun opiskelija hyväksytään 

jatko-opintoihin. Tutkimuksen ohjaajan tulee Hollannissa olla oman 

tiedekunnan professori. Ohjaajan perustehtävät ovat molemmissa 

maissa samanlaisia.             

 

Toinen Hollannista saamamme vastaus sisälsi pienen ristiriidan käy-

tännön ja opinto-oppaan tietojen välillä. Hollannissa tohtorinkoulu-

tuksessa oleva suomalainen opiskelija ilmaisi ohjauskäytännöissä 

olevan puutteita. Hänen mukaansa ohjaajan ja opiskelijan säännölli-

nen tapaaminen ei toteudu käytännössä. Ohjaajan tavoittaminen 

vaatii aina etukäteen sovitun tapaamisajan. Päivittäinen yhteydenpito 

ohjaajan ja opiskelijan välillä ei toimi. Ohjauksen tulisi opinto-oppaan 

mukaan olla säännöllistä, jolloin opiskelija saisi jatkuvaa palautetta 

tutkimustyön etenemisestä. Ohjauksen saaminen jää kuitenkin käy-

tännössä opiskelijan oman aktiivisuuden varaan. Ohjauksen satun-

naisuus voi vaikeuttaa opiskelijan tutkimustyön etenemistä.  
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13.5 Suomalaisen ja yhdysvaltalaisen 

tohtorinkoulutuksen vertailu 

 

 

Oulun yliopiston ja  

Massachusettsin teknillisen instituutin parivertailu 
 

 

Taulukko 17. Oulun yliopiston ja Massachusettsin yliopiston tohto-

rintutkintojen rakenne, sisältö ja ohjauskäytännöt 

1. RAKENNE OULUN YLIOPISTO 
TEKNILLINEN 
TIEDEKUNTA 

UNIVERSITY OF 
MASSACHUSETTS 

INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY, Faculty 
of Chemical Engineer-

ing 
1.1 Mikä on tohto-
rinkoulutuksen 
keskimääräinen 
pituus? 

Vähintään 4 vuotta täysipäiväis-
tä opiskelua. 

4,5-5 vuotta 

1.2 Mitkä ovat 
sisäänpääsyvaati-
mukset tohto-
rinopintoihin? 

180 opintoviikon laajuinen 
teknillistieteellinen perustutkin-
to. 

Bachelor-tutkinto kemisti-
insinööri puolelta tai siihen 
liittyvältä tieteenalalta. 

1.3 Miten opiskeli-
jan opetussuunni-
telma rakentuu?  
Onko se yksilölli-
sesti suunniteltu 
vai jokaiselle 
samanlainen? 

Jokaisen jatko-opintoihin ha-
keutuvan täytyy laatia itse 
henkilökohtainen opintosuunni-
telma. Lisäksi jokainen opiskeli-
ja seuraa yleistä opetussuunni-
telmaa, joka sisältää joitakin 
kaikille yleisiä tohtorinkoulutuk-
seen kuuluvia opintoja. 

Ensimmäisenä vuonna opiskeli-
jat suorittavat neljä ydinkurssia. 
Lisäksi biologian opiskelijoiden 
vaatimuksiin kuuluu, että he 
voivat valita valinnaisia, tutki-
mukseensa sopivia lisäkursseja. 

1.4 Millaisista 
opinnoista tohto-
rintutkinto koos-
tuu?  

Tohtorintutkinto koostuu pää-
aineopinnoista, sivuaineopin-
noista sekä muista valinnaisista 
tieteellisistä opinnoista sekä 
väitöskirjasta. 

Meillä voi opiskella kahden-
tyyppisessä tohtorinkoulutusoh-
jelmassa. Tyypillinen tohtorin-
koulutus on tutkimuspohjainen 
tutkinto, johon sisältyy pääasi-
assa tutkimuksen tekemistä. 
Olemme äskettäin toteuttaneet 
kemisti-insinööri tohtorinkoulu-
tuksen myös käytännössä. 
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Tähän sisältyy lyhyt tutkimus-
jakso vuoden kestävien liike-
toimintakoulun  kurssiopintojen 
jälkeen. Opiskelijoiden täytyy 
raportoida miten teknologinen 
ja liiketoimintakomponentti 
yhdistyvät heidän töissään.    

1.5 Kuinka paljon 
(jos yhtään) jatko-
opinnoissa teh-
dään kansainvälis-
tä yhteistyötä?  

Suomessa suositellaan, että osa 
opinnoista suoritettaisiin ulko-
maisissa korkeakouluissa, 
Kansainvälistä yhteistyötä eri 
yliopistojen kesken tehdään 
koko ajan. 

Merkittävä osuus tohtorikoulu-
tuksen sisällöstä on kansainvä-
listä. Sanoisin suurin piirtein 
30-40 prosenttia. 

1.6 Millaista 
yhteistyötä teh-
dään teollisuuden 
ja kaupallisen alan 
kanssa? 

Yhteistyö teollisuuden ja kau-
pallisen alan kanssa vaihtelee 
eri tieteenalojen kesken. 

Merkittävää yhteistoimintaa 
teollisuuden kanssa tehdään 
koko ajan. Teollisuus rahoittaa 
tutkimusta ja tarjoaa stipendejä 
opiskelijoille. 

1.7 Mikä on väi-
töskirjan keski-
määräinen laa-
juus?  
Kuinka monta 
sivua/ sanaa? 

Väitöskirjan keskimääräinen 
pituus vaihtelee teknillisessä 
tiedekunnassa, mutta kuitenkin 
vähintään 35 opintoviikkoa. 
Väitöskirjalle ei ole asetettu 
sivu tai sana määräisiä rajoi-
tuksia Suomessa 

Meillä väitöskirjalla ei ole aka-
teemista statusta, mutta kurs-
siopintojen suorittamisen jäl-
keen (noin 2,5 vuoden jälkeen) 
opiskelijat omistautuvat tutki-
muksen tekemiseen. Mitään 
rajoitusta väitöskirjan pituudelle 
ei ole.  

1.8 Sisältyykö 
tohtorintutkintoon 
väitöskirjan julki-
nen puolustami-
nen? 

Tohtoriopiskelija puolustaa 
väitöskirjaansa julkisessa väi-
töstilaisuudessa. Väitöstilaisuu-
den aika ja paikka ilmoitetaan 
etukäteen. Väitöstilaisuuden 
avaa kustos, joka esittelee 
myös väittelijän. Väittelijä pitää 
lectio praecursoriansa, joka 
kestää enintään 20 minuuttia. 
Seuraavaksi vastaväittäjä antaa 
lausunnon aiheen asemasta ja 
merkityksestä tieteenalalla sekä 
esittää kysymyksiä  väittelijälle. 
Yleisöllä on oikeus esittää 
kysymyksiä väittelijälle. Lopuksi 
kustos päättää tilaisuuden. 

Tohtorintutkintoon kuuluu työn 
puolustaminen. Kandidaatti 
esittelee työnsä tiedekunta 
komitealle (johon kuuluu vähin-
tään 5 jäsentä) julkisessa 
forumissa. Yleisen julkisen 
keskustelun jälkeen tiedekunta 
komitean jäsenet esittävät 
lopulliset kysymyksensä kandi-
daatille suljettujen ovien sisällä.  
Opiskelijoilla on faculty advisory 
committee jotka tapaavat  joka 
vuosi pysyäkseen opiskelijan 
tutkimustyön tasalla. 

2. SISÄLTÖ   
2.1 Millainen rooli 
tieteellisellä osaa-
misella on opetus-
suunnitelmassa?  
Mitä osaamisaluei-
ta pidetään tär-
keimpinä? 

Oulun yliopistossa tieteellistä 
osaamista korostetaan erityi-
sesti. Jokaisen opiskelijan 
täytyy syventää tietouttaan 
oman tieteenalansa historialli-
sesta kehityksestä, tieteenteo-
riasta sekä tutkimusmenetel-
mistä.  

Kemisti-insinöörin opetussuun-
nitelman ydinalueita  ovat 
termodynamiikka, kuljetusilmiö, 
biologinen kinetiikka, reaktori-
suunnittelu sekä matematiikka - 
tieteenalamme ydinalueet. 
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3. OHJAUS   
3.1 Millaisia ope-
tusmenetelmiä 
tohtorinopinnoissa 
käytetään? 

Kursseja, tutkimusseminaareja, 
luentoja, opiskelijoiden laatimia 
esityksiä, keskusteluja ja kokei-
ta. 

Luentoja, laboratoriotyöskente-
lyä sekä ohjaustuokioita. 

3.2 Miten opinto-
jen etenemistä 
arvioidaan? 

Teknillisessä tiedekunnassa 
toimivan jatkokoulutustyöryh-
män tehtäviin kuuluu väitöskir-
jahankkeiden seuranta. Jokai-
sen kurssin jälkeen pidettävien 
suullisten tai kirjallisten kurssi-
suoritusten kautta. 

Ensimmäisenä vuonna opintoja 
arvioidaan kurssityöskentelyn 
aikana joko suullisten tai kirjal-
listen kokeiden avulla. Tämän 
jälkeen tutkimuksen etenemistä 
esitellään vuosittain tiedekun-
nan advisory committeelle.  

3.3 Miten opinto-
jen ohjaus on 
järjestetty opinto-
jen aikana?  
Kuka toimii ohjaa-
jana ja kuinka 
ohjaaja valitaan?  
Kuinka monta 
ohjaajaa yhdellä 
opiskelijalla voi 
olla? 

Kaikille tohtoriopiskelijoille 
määrätään vähintään yksi 
ohjaaja tiedekunnan toimesta. 
Ohjaajan on oltava vähintään 
tohtori. 

Ensimmäisen lukukauden 
jälkeen opiskelijat valitsevat 
projektinsa tiedekunnan ohjaa-
jien kanssa yhteistyössä. 
Useimmalla opiskelijalla on yksi 
pääohjaaja sekä 1-3 apulaisoh-
jaajaa.  

3.4 Mitkä ovat 
ohjaajan pääteh-
tävät? 

Päätehtävä on auttaa opiskeli-
jaa kehittymään itsenäiseksi, 
tieteellisen lähestymistavan 
omaavaksi tutkijaksi. Ohjaaja 
tukee opiskelijaa väitöskirjan 
tekemisessä arvioiden sitä 
samalla kriittisesti. 

Tarjota ohjausta ongelmatilan-
teissa ja tutkimuksen teossa. 
Ohjaajan tulee neuvoa talou-
dellisen ja materiaalisen tuen 
saamisessa sekä tutustuttaa 
opiskelija laajemmin tutkimus-
yhteisöön mukaan. 

4. MUUTA/ 
KOMMENTTEJA 

Tutkintoasetuksen mukaan 
jatko-opintojen tavoitteena on 
kehittää opiskelijan itsenäisyyt-
tä ja kykyä luoda uutta, tieteel-
listä tietoa. 

Tohtorinopintojen tavoitteena 
on tuottaa monipuolisia, itse-
näisiä ja luovia tutkijoita ja 
kouluttajia.  

 
(Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan opinto-opas 2003-2005;  
Massachusettsin teknillisen instituutin vastauslomake.) 
 

Tiedot vertailua varten on saatu Oulun yliopiston teknillisen tiede-

kunnan opinto-oppaasta sekä MIT: in apulaisprofessorin täyttämästä 

vastauslomakkeesta. Oulussa teknillisen tiedekunnan tohtorinkoulu-

tus on mahdollista suorittaa neljän vuoden kokopäiväisellä opiskelul-

la, kun MIT: in kemisti-insinöörien tiedekunnasta tohtoriksi valmistuu 
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4,5-5 vuoden opintojen jälkeen. Oulussa jatko-opiskelut voi aloittaa 

180 opintoviikon laajuisen perustutkinnon jälkeen. Tiedekunta myön-

tää opiskelijalle jatko-opinto-oikeuden hyväksyttyään opiskelijan 

opintosuunnitelman. MIT: in tohtorinkoulutusohjelman voi aloittaa jo 

Bachelor-tutkinnon pohjalta. Oulussa jokainen laatii itse oman opin-

tosuunnitelmansa koulutukseen hakiessaan. MIT: ssä jokainen opis-

kelija suorittaa ensimmäisenä vuonna neljä koulutukseen kuuluvaa 

ydinkurssia ja biologian opiskelijoiden tulee valita lisäksi tutkimuksen 

kannalta tärkeitä valinnaisia kursseja. 

  

MIT: ssä tohtorintutkinto painottuu joko tutkimuksen tekemiseen tai 

äskettäin suunniteltuun teknologiaa ja liiketoimintaa yhdistelevään 

tohtorinkoulutukseen. MIT: in uusi tohtorinkoulutusohjelma sisältää 

sekä tutkimuksen tekemistä että vuoden opinnot liiketoiminta kou-

lussa. Opiskelijoiden tulee laatia raportti näiden kahden komponentin 

yhdistymisestä omassa tutkimustyössään.  Jokainen tohtoriopiskelija 

kirjoittaa väitöskirjan, jolla ei kuitenkaan ole varsinaista akateemista 

statusta yliopistossa. Tutkimustyötä tulee kuitenkin puolustaa julki-

sesti tiedekuntakomitean edessä. Myös Oulussa opinnot sisältävät 

kurssimuotoista opiskelua vähintään 40 opintoviikon verran sekä 

väitöskirjan kirjoittamisen ja sen suullisen ja julkisen puolustamisen. 

Kummassakaan yliopistossa väitöskirjan laajuudelle ei ole asetettu 

rajoituksia. Oulussa väitöstilaisuus on juhlallisempi ja seremonialli-

sempi kuin MIT: ssä, jossa tilaisuus keskittyy julkiseen keskusteluun 

sekä suljettujen ovien takana käytävään lopulliseen keskusteluun.  

 

Merkittävä osuus, 30-40 prosenttia, tohtorinkoulutuksen sisällöstä on 

kansainvälistä MIT: ssä ja myös teollisuuden kesken tehdään jatku-

vasti yhteistyötä. Teollisuus toimii usein tutkimusprojektien rahoitta-
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jana sekä lahjoittaa stipendejä lahjakkaille opiskelijoille. Oulussa 

tehdään jatkuvaa kansainvälistä yhteistyötä, mutta teollisuuden ja 

kaupan kesken tehtävälle yhteistyölle ei ole määrätty erityisiä vaati-

muksia. Usein yhteistyötä kuitenkin tehdään tutkimusprojektien 

muodossa.  

 

Sisällölliset painotukset ovat molemmissa yliopistoissa samansuuntai-

set. Tohtorinkoulutus on yhdistelmä kurssimuotoista opetusta, tutki-

mustyötä sekä väitöskirjan kirjoittamista. Oulussa painotetaan oman 

alan syvällistä ja laaja-alaista ymmärtämistä sekä tieteellistä osaa-

mista. Myös MIT: ssä oman tieteenalan ydinalueita painotetaan toh-

torinkoulutuksessa erityisesti.  

 

Opetusmenetelmät ovat monipuolisesti käytössä Oulussa. MIT: ssä 

opetusmenetelmät keskittyvät ensimmäisen vuoden luentoihin ja 

laboratoriotyöskentelyyn sekä ohjaustuokioihin. Opintojen etenemis-

tä arvioidaan sekä Oulussa että MIT: ssä kurssien jälkeen pidettävien 

suullisten tai kirjallisten kokeiden avulla. Oulussa väitöskirjatyösken-

telyn etenemistä seuraa jatkokoulutustyöryhmä. MIT: ssä opiskelijat 

tapaavat vuosittain Advisory committeen, jolle he esittelevät työnsä 

edistymistä.  

 

MIT: ssä jokaiselle ensimmäisen vuoden opiskelijalle määrätään pää-

ohjaaja sekä 1-3 apuohjaajaa. Kurssimuotoisen opiskelun suoritettu-

aan opiskelija alkaa keskittyä tiiviimmin tutkimuksen tekemiseen. 

Ohjaajat auttavat opiskelijaa valitsemaan oman tutkimusprojektinsa. 

Oulussa opiskelijalle määrätään yksi ohjaaja, jonka tulee olla joko 

professori tai tohtori. Ohjaus on tiivistä vuoropuhelua ohjaajien ja 

opiskelijan kesken. Tärkein tehtävä ohjaajalla on tutkimuksen ohjaus 
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ja neuvonta molemmissa yliopistoissa.  MIT: ssä ohjaajan tehtävänä 

on tutkimuksen ohjaamisen lisäksi neuvoa muissakin akateemisen 

elämänalueen kysymyksissä. Ohjaaja voi esimerkiksi auttaa opiskeli-

jaa löytämään taloudellista ja materiaalista tukea opinnoilleen sekä 

tutustuttaa opiskelija tieteelliseen yhteisöön. MIT: in tohtorinkoulu-

tusohjelman päämääränä on monipuolisten, itsenäisten ja luovien 

tutkijoiden ja kouluttajien tuottaminen. 

 

 

 

Oulun yliopiston ja  

Harvardin yliopiston parivertailu 
 

 

Taulukko 18. Oulun yliopiston ja Harvardin yliopiston tohtorintut-

kintojen rakenne, sisältö ja ohjauskäytännöt 

1. RAKENNE OULUN YLIOPISTO 
KASVATUS- 

TIETEELLINEN 
TIEDEKUNTA 

HARVARD 
UNIVERSITY 

DEPARTMENT OF 
PHILOSOPHY 

1.1 Mikä on tohto-
rinkoulutuksen 
keskimääräinen 
pituus? 

Vähintään 4 vuotta täysipäiväis-
tä opiskelua. 

Keskimäärin tohtorinkoulutuksen 
kesto on 6-9 vuotta. Opintoaika 
on rajoitettu maksimissaan 
kymmeneen vuoteen. 

1.2 Mitkä ovat 
sisäänpääsyvaati-
mukset tohto-
rinopintoihin? 

160 opintoviikon laajuinen mais-
terin tutkinto. 

Hyvät perustiedot filosofiassa. 
Erinomainen opintomenestys. 
Hyvin arvosanoin suoritettu GRE 
koe. Ylistävät suositukset filoso-
fian professoreilta.    

1.3 Miten opiskeli-
jan opetussuunni-
telma rakentuu?  
Onko se yksilölli-
sesti suunniteltu 
vai jokaiselle 
samanlainen? 

Jokaisen jatko-opintoihin hakeu-
tuvan täytyy laatia henkilökoh-
tainen opintosuunnitelma ennen 
kuin hänet hyväksytään jatko-
opiskelijaksi. Lisäksi jokainen 
opiskelija seuraa yleistä opetus-
suunnitelmaa, joka sisältää 
joitakin kaikille yleisiä tohtorin-
koulutukseen kuuluvia opintoja.  

Opiskelijat suunnittelevat oman 
opintosuunnitelmansa jokaisen 
koulutusohjelman vaatimusten 
mukaisesti. Jokainen opinto-
suunnitelma sisältää sekä pakol-
lisia että vapaaehtoisia opintoja. 
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1.4 Millaisista 
opinnoista tohto-
rintutkinto koos-
tuu?  

Tohtorintutkinto koostuu pää-
aineopinnoista, sivuaineopin-
noista sekä muista valinnaisista 
tieteellisistä opinnoista sekä 
väitöskirjasta.  

Tutkintovaatimukset vaihtelevat 
tieteenaloittain. Tohtorinkoulu-
tus on yhdistelmä kurssiopintoja 
ja tutkimustyötä. Kahden en-
simmäisen opintovuoden aikana 
on kurssityöskentelyä, jonka 
jälkeen opiskelijat työskentele-
vät pääsääntöisesti omien tutki-
musprojektiensa parissa ja 
kirjoittavat väitöskirjaa.   

1.5 Kuinka paljon  
(jos yhtään) jatko-
opinnoissa teh-
dään kansainvälis-
tä yhteistyötä?  

Suomessa suositellaan, että osa 
opinnoista suoritettaisiin ulko-
maisissa korkeakouluissa. Kan-
sainvälistä yhteistyötä eri yliopis-
tojen kesken tehdään koko ajan.  

Peruskurssien jälkeen, opiskelijat 
voivat suorittaa opintojaan myös 
ulkomaisissa yliopistoissa tehden 
samanaikaisesti väitöskirjaa. 
Kyseinen käytäntö ei kuitenkaan 
ole kovin yleistä.  

1.6 Millaista yh-
teistyötä tehdään 
teollisuuden ja 
kaupallisen alan 
kanssa? 

Yhteistyö teollisuuden ja kaupan 
kanssa vaihtelee tieteenaloittain.

Ei erillisiä vaatimuksia. 

1.7 Mikä on väi-
töskirjan keski-
määräinen laa-
juus?  
Kuinka monta 
sivua/ sanaa? 

Väitöskirja on laajuudeltaan 80 
opintoviikkoa. Mitään si-
vu/sanamääräisiä rajoituksia ei 
ole. 

Useimmat väitöskirjat ovat 
laajuudeltaan 260-340 sivua. 
Mielenkiintoista on se, että 
palkittuja väitöskirjoja ovat 
olleet 147 sivuinen kuin lähes 
300 sivuinenkin teos. Väitöskir-
jan tulee olla osoitus kandidaatin 
kyvykkyydestä itsenäisen ja 
omaperäisen tutkimuksen teke-
miseen.   

1.8 Sisältyykö 
tohtorintutkintoon 
väitöskirjan julki-
nen puolustami-
nen? 

Tohtoriopiskelija puolustaa 
väitöskirjaansa julkisessa väitös-
tilaisuudessa. Väitöstilaisuuden 
aika ja paikka ilmoitetaan etukä-
teen. Väitöstilaisuuden avaa 
kustos, joka esittelee myös 
väittelijän. Väittelijä pitää lectio 
praecursoriansa, joka kestää 
enintään 20 minuuttia. Seuraa-
vaksi vastaväittäjä antaa lau-
sunnon aiheen asemasta ja 
merkityksestä tieteenalalla sekä 
esittää kysymyksiä  väittelijälle. 
Yleisöllä on oikeus esittää kysy-
myksiä väittelijälle. Lopuksi 
kustos päättää tilaisuuden. 

Väitöstilaisuuden järjestäminen 
riippuu tiedekunnasta. Opiskeli-
jat työskentelevät hyvin lähei-
sesti ohjaajiensa kanssa usean 
vuoden ajan. Tästä johtuen 
väitöstilaisuudessa on  kyse 
lähinnä tutkimustyön esittelemi-
sestä kokonaisuudessaan.   
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2. SISÄLTÖ   
2.1 Millainen rooli 
tieteellisellä osaa-
misella on opetus-
suunnitelmassa?  
Mitä osaamisaluei-
ta pidetään tär-
keimpinä? 

Oulun yliopistossa tieteellistä 
osaamista korostetaan erityises-
ti. Jokaisen opiskelijan täytyy 
syventää tietouttaan oman 
tieteenalansa historiallisesta 
kehityksestä, tieteenteoriasta 
sekä tutkimusmenetelmistä. 

Harvardissa on vasta lähiaikoina 
sisällytetty opetussuunnitelmaan 
tieteenfilosofia.  

3. OHJAUS   
3.1 Millaisia ope-
tusmenetelmiä 
tohtorinopinnoissa 
käytetään? 

Kursseja, tutkimusseminaareja, 
luentoja, opiskelijoiden laatimia 
esityksiä, keskusteluja ja kokei-
ta. 

Kursseja, seminaareja, kokeita 
sekä työpajoja (work shop), 
joissa kandidaatit voivat oppia 
tiedekunnan jäseniltä tutkimuk-
sen tekemistä. 

3.2 Miten opinto-
jen etenemistä 
arvioidaan? 

Kurssisuoritusten avulla sekä 
ennakkotarkastusseminaarin 
esittelyissä. Opiskelijan tulee 
pitää portfoliota opinnoistaan 
koko jatko-opintojensa ajan. 

Ensimmäisen kahden vuoden 
aikana opiskelijan on osoitettava 
opinnoissaan tyydyttävää ete-
nemistä, jota tiedekunta seuraa 
opintorekisterin kautta.  Kol-
mannen vuoden lopulla opiskeli-
jan on suoritettava laaja yleis-
koe. Neljännen vuoden lopulla 
opiskelijan on saavutettava 
väitöskirjatyölleen osaston 
hyväksyntä ja viidennen vuoden 
lopulla väitöskirjan kirjoittami-
nen on pitänyt aloittaa. 

3.3 Miten opinto-
jen ohjaus on 
järjestetty opinto-
jen aikana?  
Kuka toimii ohjaa-
jana ja kuinka 
ohjaaja valitaan?  
Kuinka monta 
ohjaajaa yhdellä 
opiskelijalla voi 
olla? 

Kaikille tohtoriopiskelijoille mää-
rätään vähintään yksi ohjaaja 
tiedekunnan toimesta, kun 
opiskelija tulee hyväksytyksi 
jatko-opiskelijaksi. 

Opiskelijalla on yksi ohjaaja 
ensimmäisen kahden vuoden 
ajan. Opiskelijan aloittaessa 
väitöskirjansa pääsääntöisen 
työstämisen niin ohjaajia vali-
taan tiedekunnan taholta kaksi. 
Ohjaajat määräytyvät väitöskir-
jan aiheen mukaan.    

3.4 Mitkä ovat 
ohjaajan pääteh-
tävät? 

Ohjaajan päätehtävä on auttaa 
opiskelijaa kehittymään itsenäi-
seksi, tieteellisen lähestymista-
van omaavaksi tutkijaksi. Ohjaa-
ja tukee opiskelijaa väitöskirjan 
tekemisessä arvioiden sitä sa-
malla kriittisesti.  

Ohjaajat neuvovat ja opastavat 
opiskelijaa kaikilla akateemiseen 
elämänaloilla. Ohjaajien tehtä-
viin kuuluu myös opintomenes-
tyksen ja tutkimustyön edistymi-
sen arviointi.  

4. MUUTA/ 
KOMMENTTEJA   

(Oulun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2003-
205; Requirements for the Ph.D.; Harvardin yliopiston vastausloma-
ke) 
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Oulun yliopiston kasvatustieteiden ja Harvardin yliopiston filosofian 

tiedekunnan vertailutiedot on kerätty yliopistojen tiedekuntien opin-

to-oppaista sekä Harvardin yliopiston vastauslomakkeesta. Oulussa 

tohtorinkoulutus kestää vähintään neljä vuotta ja opintoihin vaadi-

taan maisterin perustutkinto. Harvardissa opinnot kestävät 6-9 vuo-

teen pohjakoulutuksesta riippuen. Opintoaika on kuitenkin rajattu 

enintään kymmeneen vuoteen.  Harvardissa tohtoriopinnot voi aloit-

taa Master-tutkinnon suoritettuaan tai hyväksytyn maisterin tiedot ja 

taidot mittaavan kokeen suoritettuaan. Harvardin yliopiston filosofian 

tohtorinkoulutukseen pääsemiseksi vaaditaan lisäksi GRE testin suo-

rittaminen hyvin arvosanoin. Professoreilta saaduilla erinomaisilla 

suosituksilla on huomattava painoarvo. Molemmissa yliopistoissa 

opiskelijat laativat oman opintosuunnitelmansa, joka sisältää sekä 

pakollisia että vapaaehtoisia kurssiopintoja. Tohtorinkoulutus on 

yhdistelmä kurssimuotoista opiskelua ja tutkimustyön tekemistä. 

Kansainvälisestä yhteistyöstä ei löydy mainintaa Harvardin opinto-

oppaasta, mutta vastauslomakkeesta käy ilmi, että opiskelijat suorit-

tavat jonkin verran jatko-opintojaan ulkomaisissa yliopistoissa.   Ou-

lussa kansainvälisten kontaktien hankkimista suositellaan ja kansain-

väliseen yhteistyöhön kannustetaan. Teollisuuden ja kaupan kanssa 

tehtävää yhteistyötä ei painoteta kummankaan yliopiston opinto-

suunnitelmissa.  

 

Väitöskirjan tekeminen kuuluu osana tohtorinopintoihin sekä Oulussa 

että Harvardissa. Oulun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan 

väitöskirja on ohjeelliselta laajuudeltaan 80 opintoviikkoa ja Harvar-

din yliopiston filosofian tiedekunnassa keskimäärin 260-340 sivua. 

Väitöskirja on molemmissa yliopistoissa osoitus itsenäiseen tutkimuk-

sen tekemiseen kykenemisestä. Harvardissa kandidaatin ei tarvitse 
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puolustaa väitöskirjaansa varsinaisessa väitöstilaisuudessa, vaan 

kandidaatti esittelee väitöstyönsä suullisesti tiedekunnalle suoritettu-

aan laajan loppukokeen.  

 

Harvardin ja Oulun sisällölliset painotukset ovat melko samanlaisia 

sisältäen sekä kursseja että tutkimustyötä. Molemmissa yliopistoissa 

syvennytään omaan alaan syvällisesti opiskellen sekä teoriaa että 

käytännön tutkimusta.  Harvardin vastauslomakkeen mukaan vasta 

viime aikoina on opetussuunnitelmaan sisällytetty tieteenfilosofisia 

opintoja.    

 

Opetusmenetelmiä käytetään monipuolisesti molemmissa yliopistois-

sa. Opintojen seuranta on erityisen tarkkaa Harvardissa. Ensimmäis-

ten kahden vuoden aikana opiskelijan on osoitettava hyvää etene-

mistä opinnoissaan. Kolmannen vuoden lopulla opiskelijan on suori-

tettava laaja yleiskoe. Neljännen vuoden lopulla opiskelijan on saa-

vutettava väitöskirjatyölle osaston hyväksyntä ja viidennen vuoden 

lopulla väitöskirjatyöstä on oltava vähintään yksi hyväksyttävä luku 

kirjoitettuna. Oulussa opintoja seurataan portfolioiden sekä ennakko-

tarkastusseminaarien avulla.  Harvardissa opiskelijan opintoja arvioi-

daan seuraamalla opintorekisteriä sekä väitöskirjan edistymistä tie-

dekunnan ja ohjaajien taholta. Ohjaajia on tohtorinkoulutuksen aika-

na yleensä kolme. He auttavat opintovalintojen tekemisessä sekä 

neuvovat ja ohjaavat tutkimustyössä. Lisää tukea opintoihinsa ja 

tutkimustyöhönsä opiskelijat saavat toisilta tutkijoilta ja tiedekunnan 

jäseniltä toimiessaan työpajoissa. Oulussa jokainen jatko-opiskelija 

saa tiedekunnan toimesta yhden ohjaajan, joka on tohtori tai profes-

sori. Ohjaajat auttavat tutkimuksen tekemiseen liittyvissä kysymyk-
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sissä. Ohjaajien kanssa käydään keskusteluja tutkimuksen etenemi-

sestä ja he antavat opiskelijalle palautetta väitöskirjan tekemisessä.  

 

 

 

Yhteenveto 
 

 

Yhdysvalloissa tohtorikoulutuksen pituus riippuu kandidaatin koulu-

tuksellisesta taustasta. Tutkimuskohteissamme koulutuksen kesto 

vaihteli 4½ -5 tai 6-9 vuotta. Opinto-oikeuden saavuttamiskriteerejä 

on Yhdysvalloissa enemmän verrattuna suomalaiseen tohtorinkoulu-

tukseen. Vähimmäisvaatimuksena on Bachelor-tutkinto hyvin ar-

vosanoin. Lisäksi opiskelijalta vaaditaan GRE- testin eli Graduate 

Record Examination  suorittaminen. Testi mittaa opiskelijan kykyä 

kirjoittaa analyyttisesti, ilmaista itseään suullisesti ja hallita mate-

maattista perusosaamista. Akateemisilla suosituksilla on merkittävä 

painoarvo opiskelijan hakiessa tohtorinkoulutukseen. Suomessa toh-

toriopintoihin pääseminen edellyttää kasvatustieteissä maisterin pe-

rustutkintoa ja teknillisellä puolella teknillistieteellistä diplomi-

insinöörin tai arkkitehdin perustutkintoa. 

 

Tutkintovaatimukset vaihtelevat Yhdysvalloissa sekä tieteenaloittain 

että yliopistojen kesken. Opiskelijat suunnittelevat oman opintoaika-

taulunsa, jonka Graduate Advisory Committee hyväksyy. PhD- koulu-

tus on tutkimuspainotteista, mutta se sisältää myös kurssimuotoista 

työskentelyä. Kansainvälisyys on merkittävä osa tohtorintutkinnon 

sisältöä MIT:ssä ja tutkijaryhmissä työskentelee kansainvälisesti me-
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nestyneitä tutkijoita. Osa opiskelijoista suorittaa opintojaan ulkomai-

sissa yliopistoissa, mutta tämä ei kuitenkaan ole kovin yleistä. Teknil-

lisillä ja kaupallisilla aloilla yhteistyö teollisuuden ja kaupan kanssa 

perustuu tutkimuksen rahoittamiseen. 

 

Tohtorikandidaatin tulee kirjoittaa väitöskirja, jota hän puolustaa 

suullisessa esittelytilaisuudessa. Väitöskirjan perustavoite on osoittaa 

kandidaatin kyvykkyys itsenäisen tutkimuksen tekemiseen sekä esi-

tellä tehdyn tutkimuksen tulokset ymmärrettävässä ja vakuuttavassa 

muodossa. MIT:n vastauslomakkeessa todetaan, että väitöskirjalla ei 

kuitenkaan ole samanlaista akateemista statusta kuin Suomessa. 

Väitöskirjan laajuus vaihtelee 200-350 sivuun. 

 

Opetusmenetelminä käytetään kurssimuotoista opetusta, luentoja, 

laboratoriotyöskentelyä, ohjauskeskusteluja sekä poikkitieteellisiä 

tutkimustyhmiä. Opintojen edistymistä seurataan tarkoin ohjaajien 

toimesta. Tutkimusryhmissä tutkijat ja tohtorikandidaatit tekevät 

tiivistä yhteistyötä. Väitöstutkimuksen ohjaajat neuvovat opintovalin-

noissa ja tutkimuksen tekemiseen liittyvissä kysymyksissä. Selkeänä 

erona Suomen ja Yhdysvaltojen ohjauskäytännöissä on se, että Yh-

dysvalloissa ohjaaja ohjaa hyvin kokonaisvaltaisesti opiskelijoita, 

kaikissa akateemiseen elämään liittyvissä kysymyksissä. Ohjaus on 

hyvin suunnitelmallista ja läheistä yhteistyötä.          
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13.6 Suomalaisen ja australialaisen 

tohtorinkoulutuksen vertailu 

 

Oulun yliopiston ja  

Flindersin yliopiston parivertailu 
 

 

Taulukko 19. Oulun yliopiston ja Flindersin yliopiston tohtorintut-

kintojen rakenne, sisältö ja ohjauskäytännöt 

1. RAKENNE OULUN YLIOPISTO 
TEKNILLINEN 
TIEDEKUNTA 

FLINDERS 
UNIVERSITY 

OF SOUTH AUSTRALIA 
FACULTY OF SCIENCE 

& ENGINEERING 
1.1 Mikä on 
tohtorinkoulutuk-
sen keskimääräi-
nen pituus? 

Vähintään 4 vuotta täysipäiväis-
tä opiskelua. 

Vähintään 2 vuotta, mutta 
enintään 4,5 vuotta. 

1.2 Mitkä ovat 
sisäänpääsyvaa-
timukset tohto-
rinopintoihin? 

180 opintoviikon laajuinen 
teknillistieteellinen perustutkin-
to. 

Bachelor-tutkinto tai maisterin 
tutkinto keskinkertaisin tai sitä 
paremmin arvosanoin. 

1.3 Miten opis-
kelijan opetus-
suunnitelma 
rakentuu?  
Onko se yksilölli-
sesti suunniteltu 
vai jokaiselle 
samanlainen? 

Jokaisen jatko-opintoihin hakeu-
tuvan täytyy laatia itse henkilö-
kohtainen opintosuunnitelma. 
Lisäksi jokainen opiskelija seu-
raa yleistä opetussuunnitelmaa, 
joka sisältää joitakin kaikille 
yleisiä tohtorinkoulutukseen 
kuuluvia opintoja. 

Tutkinto on kokonaan tutkimus-
ta. Siihen ei kuulu lainkaan 
kurssityöskentelyä. Tutkimus-
projekti suunnitellaan yhdessä 
ohjaajan ja tohtorikandidaatin 
kesken.  

1.4 Millaisista 
opinnoista tohto-
rintutkinto koos-
tuu?  

Tohtorintutkinto koostuu pää-
aineopinnoista, sivuaineopin-
noista sekä muista valinnaisista 
tieteellisistä opinnoista sekä 
väitöskirjasta. 

Tutkimusprojektista ja väitöskir-
jan kirjoittamisesta. 

1.5 Kuinka 
paljon (jos yh-
tään) jatko-
opinnoissa teh-
dään kansainvä-
listä yhteistyötä?  

Suomessa suositellaan, että osa 
opinnoista suoritettaisiin ulko-
maisissa korkeakouluissa, Kan-
sainvälistä yhteistyötä eri yli-
opistojen kesken tehdään koko 
ajan. 

Ei vaadita kansainvälisiä opinto-
ja. Monet tutkimusprojektit 
perustuvat ryhmiin, jotka teke-
vät kansainvälistä yhteistyötä. 
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1.6 Millaista 
yhteistyötä 
tehdään teolli-
suuden ja kau-
pallisen alan 
kanssa? 

Yhteistyö teollisuuden ja kaupal-
lisen alan kanssa vaihtelee eri 
tieteenalojen kesken. 

Ei vaadita teollisuuden kesken 
tehtävää yhteistyötä. Kuitenkin 
tiedekunta aktiivisesti kannustaa 
teollisuuteen liittyviin tutkimuk-
siin. 

1.7 Mikä on 
väitöskirjan 
keskimääräinen 
laajuus?  
Kuinka monta 
sivua/ sanaa? 

Väitöskirjan keskimääräinen 
pituus vaihtelee teknillisessä 
tiedekunnassa, mutta kuitenkin 
vähintään 35 opintoviikkoa. 
Väitöskirjalle ei ole asetettu sivu 
tai sana määräisiä rajoituksia 
Suomessa 

Pituudelle ei ole mitään erityisiä 
vaatimuksia, mutta tyypillinen 
sivumäärä vaihtelee 100-300 
sivun välillä. 

1.8 Sisältyykö 
tohtorintutkin-
toon väitöskirjan 
julkinen puolus-
taminen? 

Tohtoriopiskelija puolustaa 
väitöskirjaansa julkisessa väitös-
tilaisuudessa. Väitöstilaisuuden 
aika ja paikka ilmoitetaan etukä-
teen. Väitöstilaisuuden avaa 
kustos, joka esittelee myös 
väittelijän. Väittelijä pitää lectio 
praecursoriansa, joka kestää 
enintään 20 minuuttia. Seuraa-
vaksi vastaväittäjä antaa lau-
sunnon aiheen asemasta ja 
merkityksestä tieteenalalla sekä 
esittää kysymyksiä  väittelijälle. 
Yleisöllä on oikeus esittää ky-
symyksiä väittelijälle. Lopuksi 
kustos päättää tilaisuuden. 

Väitöskirjan arvioi kaksi ulko-
puolista tarkistajaa. Väitöskirjaa 
ei tarvitse puolustaa julkisesti. 

2. SISÄLTÖ   
2.1 Millainen 
rooli tieteellisellä 
osaamisella on 
opetussuunni-
telmassa?  
Mitä osaamisalu-
eita pidetään 
tärkeimpinä? 

Oulun yliopistossa tieteellistä 
osaamista korostetaan erityises-
ti. Jokaisen opiskelijan täytyy 
syventää tietouttaan oman 
tieteenalansa historiallisesta 
kehityksestä, tieteenteoriasta 
sekä tutkimusmenetelmistä.  

Väitöskirjan tulee antaa uutta 
tietoa omalle tieteenalalle.  

3. OHJAUS   
3.1 Millaisia 
opetusmenetel-
miä tohto-
rinopinnoissa 
käytetään?  

Kursseja, tutkimusseminaareja, 
luentoja, opiskelijoiden laatimia 
esityksiä, keskusteluja ja kokei-
ta. 

Ohjaajat tapaavat opiskelijoita 
säännöllisesti keskustellakseen 
opintojen etenemisestä.  

3.2 Miten opinto-
jen etenemistä 
arvioidaan? 

Teknillisessä tiedekunnassa 
toimivan jatkokoulutustyöryh-
män tehtäviin kuuluu väitöskir-
jahankkeiden seuranta. Jokaisen 
kurssin jälkeen pidettävien 
suullisten tai kirjallisten kurssi-
suoritusten kautta. 

Opiskelija sekä tutkimuksen 
ohjaajat ja koordinaattori laati-
vat vuosittain raportin opintojen 
etenemisestä.   
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3.3 Miten opinto-
jen ohjaus on 
järjestetty opin-
tojen aikana?  
Kuka toimii 
ohjaajana ja 
kuinka ohjaaja 
valitaan?  
Kuinka monta 
ohjaajaa yhdellä 
opiskelijalla voi 
olla? 

Kaikille tohtoriopiskelijoille 
määrätään vähintään yksi oh-
jaaja tiedekunnan toimesta. 
Ohjaajan on oltava vähintään 
tohtori. 

Jokaisella opiskelijalle määrä-
tään koulun toimesta pääohjaa-
ja ja vähintään yksi apuohjaaja. 
Ohjaajan on oltava vähintään 
tohtori. 

3.4 Mitkä ovat 
ohjaajan pääteh-
tävät? 

Päätehtävä on auttaa opiskelijaa 
kehittymään itsenäiseksi, tie-
teellisen lähestymistavan omaa-
vaksi tutkijaksi. Ohjaaja tukee 
opiskelijaa väitöskirjan tekemi-
sessä arvioiden sitä samalla 
kriittisesti. 

Ohjaajat auttavat tutkimuspro-
jektin suunnittelussa, ehdotta-
vat menetelmiä tutkimuksen 
toteuttamiseksi sekä varmista-
vat, että asianmukaiset resurssit 
ovat saatavilla.  

4. MUUTA/ 
KOMMENTTEJA 

Tutkintoasetuksen mukaan 
jatko-opintojen tavoitteena on 
kehittää opiskelijan itsenäisyyttä 
ja kykyä luoda uutta, tieteellistä 
tietoa. 

 

 
(Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan opinto-opas 2003-2005; 
Flindersin yliopiston vastauslomake.) 
 

Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan ja Flindersin yliopiston tek-

nillisen tiedekunnan tiedot pohjautuvat Oulun yliopiston oppaaseen 

sekä Flindersin yliopiston teknillisen tiedekunnan korkeakouluopin-

noista vastaavan tohtorin antamiin kyselylomakevastauksiin. Tohto-

rintutkinto on Oulussa mahdollista suorittaa neljän vuoden kokopäi-

väisellä opiskelulla, mutta käytännössä vain harvat suoriutuvat opin-

noista neljässä vuodessa. Flindersin teknillisen tiedekunnan tohto-

riopinnot kestävät vähintään 2 vuotta ja niiden suorittaminen ei saa 

kestää 4,5 vuotta kauempaa. Suurimmalla osalla opinnot kestävät 

neljä vuotta. Oulussa jatko-opintoihin vaaditaan teknillistieteellinen, 

180 opintoviikon laajuinen perustutkinto. Flindersissä vaatimuksena 

on joko Bachelor-opinnot tai Master-tutkinto. Oulussa jokainen opis-
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kelija laatii oman opintosuunnitelmansa, joka sisältää sekä kurssi-

muotoisia opintoja että itsenäisen tutkimustyön tekemistä. Flinder-

sissä tutkinto ei sisällä lainkaan kurssimuotoista opiskelua, vaan se 

muodostuu kokonaan tutkimustyön tekemisestä ja väitöskirjan kir-

joittamisesta. Flindersissä opiskelija laatii tutkimussuunnitelman oh-

jaajan avustuksella.  

 

Flindersin yliopistossa ei varsinaisesti vaadita kansainvälisen yhteis-

työn tekemistä, mutta monet tutkimusprojektit perustuvat kansain-

välistä yhteistyötä tekeviin tutkimusryhmiin. Myöskään teollisuuden 

ja kaupan kesken tehtävää yhteistyötä ei vaadita opinnossa, mutta 

tiedekunta kuitenkin kannustaa opiskelijoita aktiiviseen yhteistyöhön 

ja tutkimusprojekteihin teollisuuden kesken. Oulussa kansainvälistä 

yhteistyötä tehdään jatkuvasti ja jokaisen opiskelijan aktiivisuus sekä 

tutkimusaihe voivat vaikuttaa yhteistyön määrään. Teollisuuden ja 

kaupan kesken tehtävä yhteistyö voi pohjautua opiskelijan tutkimus-

projektiin ja sen vaatimaan yhteistoimintaan teollisuuden ja kaupan 

kesken. Varsinaista vaatimusta tälle ei opinto-opas esitä. 

 

Väitöskirjan laajuudet vaihtelevat tutkimusaiheiden mukaan ja varsi-

naista sivu tai sanarajoitusta ei väitöskirjoille Oulussa vaadita. Flin-

dersissä väitöskirjoille ei myöskään ole asetettu varsinaisia rajoja, 

mutta tyypillinen sivumäärä teknillisillä aloilla on keskimäärin 100-

300 sivua. Väitöskirjan julkinen puolustaminen ei kuulu Flindersin 

yliopiston käytäntöihin, mutta väitöskirja arvioidaan kahden ulkopuo-

lisen tarkastajan toimesta. 

 

Oulussa tohtorinkoulutus painottuu tieteellisen tutkimuksen tekemi-

sen harjoitteluun, oman alan syvällisen tietouden hankkimiseen sekä 
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metodologian hallintaan. Flindersin yliopistossa painotetaan väitöskir-

jaa ja uuden tieteellisen tiedon tuottamista omalle tieteenalalle. Ope-

tusmenetelmät ovat Oulussa monipuolisempia kuin Flindersin yliopis-

tossa, jossa opetusmenetelminä käytetään lähinnä säännöllisiä ohja-

uskeskusteluja. Opiskelijoiden vuosittaiset edistymisraportit kuuluvat 

Flindersin yliopiston opintojen edistymistä arvioiviin menetelmiin. 

Flindersissä ohjaajat ja koordinaattorit laativat raportin opiskelijan 

opintojen etenemisestä. Oulussa opiskelijan väitöskirjatyön etene-

mistä seurataan jatkokoulutustyöryhmän toimesta ja jokaisen kurssin 

jälkeen pidettävät tentit kertovat kurssityöskentelyn etenemisestä. 

Molemmissa tapauksissa yliopiston toimesta määrätään yksi tai kaksi 

ohjaajaa tohtoriopiskelijoille. Oulussa ohjaaja on joko tohtori tai pro-

fessori ja Flindersissä pääohjaajana toimivalta vaaditaan tohtorin 

arvo. Ohjaajien tehtävät ovat pääpiirteittäin samanlaiset kummassa-

kin tapauksessa.  
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Oulun yliopiston ja 

Notre Damen yliopiston parivertailu 
 

 

Taulukko 20. Oulun yliopiston ja Notre Damen yliopiston tohtorin-

tutkintojen rakenne, sisältö ja ohjauskäytännöt 

 

1. RAKENNE OULUN YLIOPISTO 
KASVATUS- 

TIETEELLINEN 
TIEDEKUNTA 

UNIVERSITY OF 
NOTRE DAME 
AUSTRALIA 

1.1 Mikä on 
tohtorinkoulutuk-
sen keskimääräi-
nen pituus? 

Vähintään 4 vuotta täysipäiväis-
tä opiskelua. 

3 vuotta kokopäiväistä opiske-
lua 

1.2 Mitkä ovat 
sisäänpääsyvaa-
timukset tohto-
rinopintoihin? 

160 opintoviikon laajuinen 
maisterin tutkinto. 

Vähintään Bachelor tutkinto 
honour arvosanalla.  Kasvatus-
tieteen opiskelijalta vaaditaan 
kokemusta tutkimustyön teke-
misestä. 

1.3 Miten opiske-
lijan opetussuun-
nitelma rakentuu?  
Onko se yksilölli-
sesti suunniteltu 
vai jokaiselle 
samanlainen? 

Jokaisen jatko-opintoihin ha-
keutuvan täytyy laatia henkilö-
kohtainen opintosuunnitelma 
ennen kuin hänet hyväksytään 
jatko-opiskelijaksi. Lisäksi 
jokainen opiskelija seuraa 
yleistä opetussuunnitelmaa, 
joka sisältää joitakin kaikille 
yleisiä tohtorinkoulutukseen 
kuuluvia opintoja.  

Opiskelija laatii yksilöllisen 
opetussuunnitelman.  

1.4 Millaisista 
opinnoista tohto-
rintutkinto koos-
tuu?  

Tohtorintutkinto koostuu pää-
aineopinnoista, sivuaineopin-
noista sekä muista valinnaisista 
tieteellisistä opinnoista sekä 
väitöskirjasta.  

Tohtorikoulutus sisältää tutki-
musopintoja riippuen opiskeli-
jan aikaisemmista opinnoista ja 
opintotaustasta. Tutkimussuun-
nitelma tulee esittää tiedekun-
nassa ennen kuin opiskelija 
hyväksytään jatko-opiskelijaksi. 
Väitöskirjan tulee olla syste-
maattinen kirjallinen esitys 
opintojen tuloksista ja suorite-
tusta tutkimuksesta. Sen tulee 
antaa uutta tietoa omalle tie-
teenalalle. Ammatillisen tohtori-
tutkinnon suorittajilla on pakol-
lista myös suorittaa pedagogi-
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set opinnot loppuun.     
1.5 Kuinka paljon  
(jos yhtään) 
jatko-opinnoissa 
tehdään kansain-
välistä yhteistyö-
tä?  

Suomessa suositellaan, että osa 
opinnoista suoritettaisiin ulko-
maisissa korkeakouluissa. 
Kansainvälistä yhteistyötä eri 
yliopistojen kesken tehdään 
koko ajan.   

Ei yhtään.  

1.6 Millaista 
yhteistyötä teh-
dään teollisuuden 
ja kaupallisen alan 
kanssa? 

Yhteistyö teollisuuden ja kau-
pan kanssa vaihtelee tieteen-
aloittain. 

Yhteistyö teollisuuden ja kau-
pan kanssa vaihtelee tieteen-
aloittain.  

1.7 Mikä on 
väitöskirjan kes-
kimääräinen 
laajuus?  
Kuinka monta 
sivua/ sanaa? 

Väitöskirja on laajuudeltaan 80 
opintoviikkoa. Mitään si-
vu/sanamääräisiä rajoituksia ei 
ole. 

Väitöskirjan suositeltu pituus on 
100 000 sanaa. Työn laatu 
korostuu arvioinnissa eniten.  

1.8 Sisältyykö 
tohtorintutkintoon 
väitöskirjan julki-
nen puolustami-
nen? 

Tohtoriopiskelija puolustaa 
väitöskirjaansa julkisessa väi-
töstilaisuudessa. Väitöstilaisuu-
den aika ja paikka ilmoitetaan 
etukäteen. Väitöstilaisuuden 
avaa kustos, joka esittelee 
myös väittelijän. Väittelijä pitää 
lectio praecursoriansa, joka 
kestää enintään 20 minuuttia. 
Seuraavaksi vastaväittäjä antaa 
lausunnon aiheen asemasta ja 
merkityksestä tieteenalalla sekä 
esittää kysymyksiä väittelijälle. 
Yleisöllä on oikeus esittää 
kysymyksiä väittelijälle. Lopuksi 
kustos päättää tilaisuuden. 

Suullinen väitöskirjan puolus-
taminen ei ole Notre Damessa 
yleistä. Yliopisto pidättää oi-
keuden väitöskirjan suulliseen 
esitykseen  

2. SISÄLTÖ   
2.1 Millainen rooli 
tieteellisellä osaa-
misella on opetus-
suunnitelmassa?  
Mitä osaamisaluei-
ta pidetään tär-
keimpinä? 

Oulun yliopistossa tieteellistä 
osaamista korostetaan erityi-
sesti. Jokaisen opiskelijan 
täytyy syventää tietouttaan 
oman tieteenalansa historialli-
sesta kehityksestä, tieteenteo-
riasta sekä tutkimusmenetel-
mistä. 

Tutkimusmetodologia korostuu 
tohtorinkoulutusohjelmissa. 
Tutkimusetiikka  katsotaan 
myös hyvin tärkeäksi.  

3. OHJAUS   
3.1 Millaisia 
opetusmenetelmiä 
tohtorinopinnoissa 
käytetään? 

Kursseja, tutkimusseminaareja, 
luentoja, opiskelijoiden laatimia 
esityksiä, keskusteluja ja kokei-
ta. 

Tutkimuskursseja, seminaareja, 
luentoja, oppilas esityksiä, 
keskusteluja ja tenttejä.  

3.2 Miten opinto-
jen etenemistä 
arvioidaan? 

Kurssisuoritusten avulla sekä 
ennakkotarkastusseminaarin 
esittelyissä. Opiskelijan tulee 
pitää portfoliota opinnoistaan 

Kirjallisilla arvioinneilla ja kurs-
sitentein. Tutkimuksen edisty-
misraportit vaaditaan joka 
lukuvuosi yliopisto-opiskelijaksi 



193
 

 
 

 
 
 

 

koko jatko-opintojensa ajan.  kirjautumisen yhteydessä.   
3.3 Miten opinto-
jen ohjaus on 
järjestetty opinto-
jen aikana?  
Kuka toimii ohjaa-
jana ja kuinka 
ohjaaja valitaan?  
Kuinka monta 
ohjaajaa yhdellä 
opiskelijalla voi 
olla? 

Kaikille tohtoriopiskelijoille 
määrätään vähintään yksi 
ohjaaja tiedekunnan toimesta, 
kun opiskelija tulee hyväksytyk-
si jatko-opiskelijaksi. 

Yliopisto määrää opiskelijalle 
ohjaajan sisäänpääsyn yhtey-
dessä. Vain tohtoritutkinnon 
omaava henkilö voi olla opinto-
jen pääohjaaja. Opiskelijalla voi 
olla myös apuohjaaja. 

3.4 Mitkä ovat 
ohjaajan pääteh-
tävät? 

Ohjaajan päätehtävä on auttaa 
opiskelijaa kehittymään itsenäi-
seksi, tieteellisen lähestymista-
van omaavaksi tutkijaksi. Oh-
jaaja tukee opiskelijaa väitöskir-
jan tekemisessä arvioiden sitä 
samalla kriittisesti.  

Ohjaaja auttaa tohtoriopiskeli-
jaa itsenäiseen kansainvälisesti 
laadukkaaseen tutkimustyöhön. 
Ohjaajat ovat akateemisia 
mentoreita ohjattavilleen.  

4. MUUTA/ 
KOMMENTTEJA 

 Akateemisella yhteisöllä on 
vastuu tutkijoiden kouluttami-
sesta. Poikkitieteelliset semi-
naarit ovat elinvoimaisia eri 
tieteenalojen opiskelijoiden 
keskuudessa.      

 
(Oulun yliopiston kasvatustieteen tiedekunnan opinto-opas 2003-
2005; Notre Damen yliopiston vastauslomake.)  
 

Notre Damen yksityisen yliopiston tiedot perustuvat tutkimuksesta 

vastaavan tohtorin antamiin kyselylomakevastauksiin. Notre Damen 

tohtorinkoulutus on pituudeltaan 3 vuotta, kun taas Oulussa opintoi-

hin kuluu vähintään 4 vuotta kokopäivästä opiskelua. Oulussa tohto-

rikoulutukseen pääsemiseksi opiskelijalla on oltava vähintään maiste-

rin perustutkinto. Notre Damessa tohtoriopintoihin vaaditaan hyvin 

arvosanoin suoritettu, jatko-opintoihin valmentava, Bachelor honour-

tutkinto. Molemmissa yliopistoissa opiskelija laatii yksilöllisen opinto-

suunnitelman. Kurssityöskentely tukee tutkimustyön tekemistä. Am-

matilliseen EdD- (Education Doctor) tutkintoon kuuluvat pakolliset 

pedagogiset opinnot. Oulun yliopiston kasvatustieteen tohtorinkoulu-

tus painottuu tieteelliseen tutkimustyöhön. Tohtorintutkinto on kor-
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kein akateeminen tutkinto molemmissa yliopistoissa. Tutkinto raken-

tuu kurssimuotoisista opinnoista ja itsenäisen väitöskirja laatimisesta. 

Kansainvälistä yhteistyötä ei Notre Damessa kasvatusalalla painoteta. 

Oulun yliopiston kasvatustieteen tohtorikoulutuksessa kannustetaan 

aktiivisesti suorittamaan osa opinnoista ulkomaisissa yliopistoissa 

sekä solmimaan kansainvälistä kontaktiverkostoa. Yhteistyötä teolli-

suuden ja kaupan kanssa ei vaadita kummassakaan yliopistossa, 

mutta Notre Damessa tehdään kuitenkin alueellista yhteistyötä pai-

kallisten kouluviranomaisten kanssa.  

 

Oulun yliopistossa väitöskirja on ohjeelliselta laajuudelta 80 opinto-

viikkoa ja Notre Damessa se on keskimäärin 100 000 sanaa. Väitös-

työn laadukkuus painaa arvioinnissa erityisesti. Suullinen väitöskirjan 

puolustaminen ei kuulu Notre Damen käytäntöihin yleisesti, mutta 

yliopisto pidättää oikeuden työn suulliseen esittämiseen. Päinvastoin 

kuin Oulussa tutkimussuunnitelma on kuitenkin esitettävä suullisesti.  

 

Sekä Oulussa että Notre Damessa tutkimusmetodien osaamista ko-

rostetaan. Tutkimuksen eettisiä näkökulmia pidetään myös hyvin 

tärkeinä. Opetusmenetelmät ovat molemmissa yliopistoissa hyvin 

samansuuntaisia. Notre Damen yliopistossa poikkitieteelliset tutki-

musryhmät ovat yleinen käytäntö. Opintojen edistymisestä raportoi-

minen kirjallisesti vuosittain sekä kurssitentit kuuluvat Notre Damen 

arviointikäytäntöihin. Oulussa opintojen etenemistä arvioidaan en-

nakkotarkastusseminaarien esitysten perusteella sekä opiskelijoiden 

opinnoistaan pitämän portfolion pohjalta. Oulussa opiskelijoille mää-

rätään tiedekunnan toimesta yksi ohjaaja, joka on akateemiselta 

arvoltaan joko tohtori tai professori. Tiedekunta määrää opiskelijalle 

ohjaajan myös Notre Damessa. Ohjaajana voi toimia tohtorin arvon 
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omaava henkilö. Ohjaajan tehtävänä on molemmissa yliopistoissa 

opiskelijan tutkimustyön ohjaus ja neuvonta.  

 

 

 

Yhteenveto 
 

 

Tohtorinopinnot kestävät Australiassa kahdesta kolmeen vuotta, kun 

taas Suomessa pyritään opintojen suorittamiseen neljässä vuodessa. 

Käytännössä Australiassa tohtorintutkinnon saavuttamiseen menee 

kuitenkin neljä vuotta ja myös Suomessa useimmilla opiskelijoilla 

opintojen suorittamiseen kuuluu yli neljä vuotta. Ideaalitapauksessa 

australialainen tohtori valmistuu kahdessa vuodessa. Suomessa jat-

ko-opiskelijoilta vaaditaan vähintään maisterin tasoista perustutkin-

toa, kun taas Australiassa jatko-opiskelijaksi voi päästä jo suomalais-

ta kandidaatin tutkintoa (Bachelor Honour) vastaavalla koulutuksella. 

Joillakin aloilla esimerkiksi kasvatustieteessä opiskelijalta vaaditaan 

myös kokemusta tutkimustyöstä. Yksilöllinen opetussuunnitelma 

rakennetaan molemmissa maissa jokaisen opiskelijan omakohtaisten 

tavoitteiden mukaiseksi. Tutkimukseen keskittyvissä tohtorinkoulu-

tusohjelmissa opiskelijat laativat tutkimussuunnitelman ohjaajan 

avustuksella. 

 

Suomessa tohtorikoulutus sisältää sekä kurssimuotoista opiskelua 

että väitöskirjan työstämistä. Australiassa tohtorintutkinto on lähes 

kokonaan itsenäisen tutkimuksen tekemistä. Tieteellisiä tutkimus-

opintoja järjestetään niille jatko-opiskelijoille, joiden pohjakoulutuk-
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sen tiedekunta ei katso olevan riittävä  itsenäisen tutkimuksen teke-

miseen. 

 

Kansainvälistä yhteistyötä tai yhteistyötä teollisuuden ja kaupan 

kanssa ei korosteta tutkimuskohteina olleissa yliopistoissa erityisesti. 

Tieteenalasta riippuen pienimuotoista yhteistyötä tehdään paikallis-

ten viranomaisten kanssa ja opiskelijoita kannustetaan yhteistyöhön 

teollisuuden kanssa.  Oulussa kansainvälistä yhteistyötä tehdään 

jatkuvasti ja opiskelijoita kannustetaan yhteistyöhön ulkomaisten 

tutkijoiden kanssa. 

 

Väitöskirja on tärkeä osa jatko-opintoja sekä Suomessa että Australi-

assa. Australiassa väitöskirja on systemaattinen, kirjallinen esitys 

opintojen tuloksista ja suoritetusta tutkimuksesta. Sen on tuotava 

uutta tietoa omalle tieteenalalle. Väitöskirjan laajuudelle ei ole kum-

massakaan maassa virallista ohjeistusta, mutta Australiassa sen suo-

siteltu pituus on 100 000 sanaa tai 100-300 sivua. Työn laadulla on 

suurempi merkitys sivumääriin verrattuna. Väitöskirjaa ei tarvitse 

puolustaa julkisesti, mutta yliopisto pidättää oikeuden suullisen selvi-

tyksen antamiseen. Väitöskirja arvioidaan kahden ulkopuolisen tar-

kastajan toimesta.  

 

Sisällöllisesti verraten molempien maiden tohtorikoulutuksessa koros-

tetaan tutkimusmetodologiaa; kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten tut-

kimusmenetelmien hallintaa ja analyysimenetelmiä. Australiassa 

tutkimusetiikan korostus nousee myös voimakkaasti esille.     

 

Ohjausmenetelmät eivät eroa suuresti toisistaan tutkimissamme 

yliopistoissa. Opetusmenetelminä käytetään kursseja, luentoja, tut-
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kimusseminaareja, tenttejä ja keskusteluja. Australiassa opiskelijan 

on vuosittain raportoitava tutkimuksensa edistymisestä tiedekunnal-

le. Myös tenttien avulla ohjaaja pystyy valvomaan opintojen etene-

mistä. Suomessa opintojen etenemistä arvioidaan teknillisellä puolel-

la tenttien ja jatkokoulutustyöryhmän väitöskirjaseurannan avulla 

sekä kasvatustieteellisellä tieteenalalla portfolioiden ja ennakkotar-

kastusseminaarien esitysten avulla. Molempien maiden käytäntöön 

kuuluu, että tutkimusta ohjaa vähintään yksi ohjaaja. Tutkimuksen 

ohjaajan tulee olla pätevyydeltään vähintään tohtori. Ohjaajien pe-

rustehtävät ovat samanlaisia sekä Suomessa että Australiassa.  

 

Australiassa poikkitieteellisen tutkimuksen harjoittaminen on yleistä. 

Erilaisiin tutkimusprosesseihin sitoutuminen ja mahdollisuus opettaa 

katsotaan osaksi tutkijakoulutusta. 
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14. JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

 

Tohtorinkoulutuksen ensisijaisena sisällöllisenä tavoitteena on kaikis-

sa tutkimusmaissa itsenäisten, tieteelliseen työskentelyyn kykenevien 

tutkijoiden kouluttaminen. Tohtorinkoulutuksen päätavoitteen saa-

vuttaminen ei kuitenkaan käytännössä toteudu samalla tavoin kaikis-

sa tutkimuskohteissa. Eroja ilmenee koulutuksen rakenteessa sekä 

ohjauskäytännöissä. Seuraavassa esitämme yhteenvedon tutki-

miemme maiden tohtorinkoulutuksen rakenteista, sisällöistä sekä 

ohjauskäytännöistä. Yhteenvedon tarkoitus on koota tutkimustulok-

set johtopäätöksiä varten yhteen. Taulukon pohjalta lukijalla on 

mahdollisuus seurata tutkijoiden tekemiä johtopäätöksiä ja muodos-

taa oma näkemyksensä tutkimusmaiden tohtorinkoulutuksesta sekä 

niiden suhteista toisiinsa.  

 

Taulukko 21. Yhteenveto Suomen, Ruotsin, Englannin, Saksan, 

Hollannin, Yhdysvaltojen sekä Australian tohtorintutkintojen raken-

teista, sisällöistä sekä ohjauskäytännöistä.  

 

MAA RAKENNE SISÄLTÖ OHJAUS-
KÄYTÄNNÖT 

SUOMI Suomessa tohtorinkoulu-
tus on mahdollisuus suo-
rittaa 4 vuoden kokopäi-
väisellä opiskelulla. Koulu-
tukseen pääsy edellyttää 
yliopistollista perustutkin-
toa (160-180 opintoviik-
koa). Jokainen laatii itsel-
leen henkilökohtaisen 
opintosuunnitelman, johon 

Tohtorinkou-
lutus korostaa 
erityisesti 
tieteellistä 
osaamista. 
Jokainen 
opiskelija 
syventää 
koulutuksen 
aikana tie-

Opetusmenetelminä 
käytetään kursseja, 
tutkimusseminaare-
ja, luentoja, keskus-
teluja, opiskelijoiden 
laatimia esityksiä 
sekä tenttejä. Tek-
nillisessä tiedekun-
nassa toimii jatko-
koulutustyöryhmä, 
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kuuluu myös muutamia 
kaikille yhteisiä opintoja. 
Tohtorinkoulutus koostuu 
pääaineopinnoista, sivu-
aineopinnoista, muista 
valinnaisista tieteellisistä 
opinnoista sekä väitöskir-
jan laatimisesta. Kansain-
välisesti tehtävää yhteis-
työtä suositellaan tohto-
riopintojen aikana, mutta 
yhteistyö teollisuuden ja 
kaupan kesken vaihtelee 
eri tieteenalojen kesken. 
Kasvatustieteissä väitös-
kirjan ohjeellinen laajuus 
on 80 opintoviikkoa, mutta 
teknillisellä puolella väi-
töskirjan ohjeellisen laa-
juuden määrittelemiseen 
ei voida antaa tarkkoja 
ideaalisia opintoviikko-
määriä, vaan tarvittavat 
opintoviikkomäärät arvioi-
daan suoritusten vaatiman 
opiskelutyön määriä arvi-
oimalla. Jokaisen tohtori-
kandidaatin tulee puolus-
taa väitöstään julkisessa 
väitöstilaisuudessa. 

touttaan 
oman alansa 
historiallisesta 
kehityksestä, 
tieteenteori-
asta sekä 
tutkimusme-
netelmistä.  

joka seuraa väitös-
tutkimusten etene-
mistä. Myös tentit 
kertovat teknillisellä 
puolella opintojen 
etenemisestä. Kas-
vatustieteen puolella 
opintojen arvioidaan 
kurssisuoritusten 
sekä ennakkotarkas-
tusseminaarin esitte-
lyissä. Kasvatustie-
teissä opiskelijat 
pitävät portfoliota 
opinnoistaan jatko-
opintojen ajan. 
Jokaiselle opiskelijal-
le määrätään vähin-
tään yksi ohjaaja 
tiedekunnan toimes-
ta. Ohjaajan tulee 
olla tohtori tai pro-
fessori. Ohjaajan 
päätehtävänä on 
auttaa opiskelijaa 
kehittymään itsenäi-
seksi, tieteellisen 
lähestymistavan 
omaavaksi tutkijaksi. 
Ohjaaja tukee opis-
kelijaa väitöskirjan 
tekemisessä sekä 
arvioi sitä kriittisesti.  

RUOTSI Ruotsissa tohtorinkoulu-
tuksen suorittaminen on 
mahdollista 4 vuodessa 
kokopäiväisesti opiskellen. 
Tohtorinkoulutukseen 
pääsy edellyttää 120 opin-
topisteen laajuista perus-
tutkintoa. Jokainen opis-
kelija laatii henkilökohtai-
sen opintosuunnitelman 
yhdessä ohjaajansa kans-
sa. Tohtorintutkinto ra-
kentuu pakollisista ja 
vapaavalintaisista kurs-

Tohtorintut-
kinnon sisäl-
löllisenä ta-
voitteena on 
kehittää opis-
kelijan osaa-
mista sellai-
seksi, että 
hän on opin-
not päättäes-
sään hyvin 
valmistautu-
nut ja kilpai-
lukykyinen 

Opetusmenetelminä 
käytetään kursseja, 
tutkimusseminaare-
ja, luentoja, opiske-
lijoiden laatimia 
esitelmiä, keskuste-
luja ja tenttejä. 
Opintojen etenemis-
tä seurataan vuosit-
taisten opintoraport-
tien avulla sekä 
kurssien jälkeen 
pidettävin tentein. 
Opiskelijalle määrä-
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seista sekä väitöskirjan 
laatimisesta. Mälardalenis-
sa kansainvälisetä yhteis-
työtä tehdään koko ajan, 
mutta Uppsalan yliopistos-
sa sitä ei erikseen koroste-
ta opintovaatimuksissa. 
Mälardalenissa myös yh-
teistyö teollisuuden ja 
kaupan kesken on aktiivis-
ta, kun taas Uppsalassa 
sille ei esitetä erillisiä 
vaatimuksia. Väitöskirjalle 
ei ole sana- tai sivumää-
räisiä rajoituksia. Ohjeelli-
set laajuudet ovat teknilli-
sellä puolella vähintään 35 
opintopistettä ja kasvatus-
tieteellisellä puolella 100 
opintopistettä. Jokaisen 
tohtorikandidaatin tulee 
puolustaa väitöstään julki-
sessa väitöstilaisuudessa.  

kansallisiin ja 
kansainvälisiin 
tehtäviin 
parhaissa 
yliopistoissa 
ja yhteiskun-
nassa. Tie-
teellinen 
osaaminen 
korostuu 
erityisesti 
myös ruotsa-
laisessa toh-
torinkoulutuk-
sessa. 

tään tiedekunnan 
toimesta vähintään 
yksi pääohjaaja ja 
yksi apuohjaaja. 
Ohjaajilla tulee olla 
tohtorinkoulutus ja 
ainakin toisella oh-
jaajalla tulee olla 
dosentin pätevyys. 
Jatko-opiskelijalla on 
oikeus saada ohja-
usta 100 tuntia joka 
vuosi. Pääohjaajalla 
on päävastuu tutki-
mustyöstä ja tutki-
jankoulutuksesta. 
Ohjaaja auttaa opin-
tosuunnitelman 
laatimisessa sekä 
tukee ja arvioi opin-
tojen edistymistä.  

ENG-
LANTI 

Tohtorinkoulutus kestää 
keskimäärin 3 vuotta, eikä 
enempää kuin 4 vuotta. 
Koulutukseen pääsy edel-
lyttää yleensä hyvin ar-
vosanoin suoritettua Mas-
ter-tutkintoa.  Jokainen 
opiskelija laatii yhdessä 
ohjaajan kanssa yksilölli-
sen opintosuunnitelman. 
Tohtorinkoulutus on tut-
kimustyön tekemistä ja 
väitöskirjan laatimista. 
Lähinnä joitakin metodi-
kursseja voi sisältyä opin-
toihin. Käytännönlähei-
sempi EdD-tutkinto sisäl-
tää sekä kurssimuotoista 
opiskelua että itsenäistä 
tutkimustyötä. Kansainvä-
lisesti tehtävälle yhteis-
työlle ei ole erityisiä vaa-
timuksia, mutta opiskeli-
joiden tutkimusaiheet 

Tutkimuksen 
tekeminen on 
opinnoissa 
keskeisellä 
sijalla ja opis-
kelijoiden 
tulisi kyetä 
opintojensa 
päätteeksi 
käyttämään 
taitojaan ja 
aiheen kan-
nalta rele-
vanttia meto-
dologiaa. 

Opetusmenetelminä 
käytetään ohjausis-
tuntoja, tutkimus-
ryhmätyöskentelyä, 
itseopiskelua sekä 
mahdollisesti joitakin 
metodologian kurs-
seja. Opintojen 
etenemistä seura-
taan vuosittaisten 
opintoraporttien 
avulla sekä tutki-
musryhmätyösken-
telyn kautta. Tiede-
kunta määrää jokai-
selle kaksi ohjaajaa 
ja dekaani vahvistaa 
päätöksen. Ohjaajal-
la tulee olla aikai-
sempaa kokemusta 
tohtoriopiskelijoiden 
ohjaamisesta. Oh-
jaajan päätehtävä 
on auttaa ja opastaa 
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voivat olla sellaisia, että 
kansainvälistä yhteistyötä 
tehdään. Teollisuuden ja 
kaupan kesken tehtävälle 
yhteistyölle ei ole erityisiä 
suosituksia, mutta joillakin 
tutkintoaloilla teollisuus ja 
kaupallinen ala rahoittavat 
tutkimuksen tekoa. Väi-
töskirjan keskimääräinen 
laajuus on 80 000-100 
000 sanaa. Väitöskirjaa ei 
tarvitse puolustaa julkises-
sa väitöstilaisuudessa, 
mutta se esitetään suulli-
sessa viva voce kuuluste-
lutilaisuudessa.    

opiskelijaa tutkimuk-
sen tekemisessä 
sekä kommentoida 
väitöskirjatyötä 
kriittisesti ja aka-
teemisella täsmälli-
syydellä. 

SAKSA Saksalainen tohtorinkoulu-
tus kestää noin 3 vuotta. 
Pääsyvaatimuksena tohto-
rinkoulutukseen on joko 
Diplom-tutkinto tai maiste-
rin tutkinto.  Tohtorinkou-
lutus rakentuu pääsään-
töisesti tutkimustyön te-
kemisestä, mutta opinto-
jensa aikana opiskelijan 
tulee osallistua myös 
kahteen valitsemaansa 
seminaariin sekä suoritet-
tava erillisiä kokeita. Kan-
sainvälisesti tehtävälle 
yhteistyölle ei esitetä 
erillisiä vaatimuksia, mutta 
useat opiskelijat tekevät 
kansainvälistä yhteistyötä 
tutkimusaiheensa johdos-
ta. Yhteistyö teollisuuden 
ja kaupan kesken vaihte-
lee eri tieteenalojen kes-
ken. Väitöskirjan pituudel-
le ei ole asetettu sivu- tai 
sanamääräisiä rajoituksia. 
Biologian tiedekunnassa 
opiskelija voi valita väitös-
tilaisuuden tai suullisen 
kokeen väliltä. Molemmat 

Tieteellistä 
osaamista 
korostetaan 
erityisesti. 
Opiskelijan 
tulee pereh-
tyä syvällisesti 
oman tie-
teenalansa 
historiaan, 
tieteenteori-
aan ja tutki-
musmenetel-
miin. 

Opetusmenetelminä 
käytetään lähinnä 
luentoja ja seminaa-
reja. Opintojen 
etenemistä seura-
taan kokeiden ja 
seminaariraporttien 
avulla. Opiskelija 
etsii itse kaksi oh-
jaajaa tutkimuksel-
leen. Vähintään 
toisen ohjaajista on 
oltava professori. 
Ohjaajan tulee aut-
taa opiskelijaa kehit-
tymään itsenäiseksi, 
tieteellisen lähesty-
mistavan omaavaksi 
tutkijaksi. Ohjaaja 
tukee opiskelijan 
väitöskirjatyötä ja 
arvioi sitä kriittisesti. 
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tilaisuudet ovat kestoltaan 
60 minuuttia.  

HOL-
LANTI 

Tohtorinkoulutus kestää 
Hollannissa 4-6 vuotta. 
Pääsyvaatimuksen koulu-
tukseen on hyvin ar-
vosanoin suoritettu mais-
terin tutkinto. Opinto-
suunnitelma on yksilölli-
sesti suunniteltu. Tohto-
rinopinnot eivät välttämät-
tä sisällä lainkaan kurs-
siopetusta, mutta opiskeli-
jalla on mahdollisuus 
osallistua tärkeiksi koke-
milleen kursseille. Väitös-
kirjan laatiminen kuuluu 
kuitenkin kaikkien tohto-
riopiskelijoiden opintovaa-
timuksiin. Opiskelijoiden 
tulee suorittaa osa opin-
noistaan ulkomailla ja 
monet ovat mukana kan-
sainvälisissä tutkimuspro-
jekteissa. Teollisuuden ja 
kaupan kesken tehtävälle 
yhteistyölle ei esitetä 
vaatimuksia, mutta joskus 
teollisuusyritykset toimivat 
väitöskirjojen rahoittajina. 
Väitöskirjan keskimääräi-
nen laajuus vaihtelee 100-
200 sivuun. Väitöskirjaa 
on puolustettava julkises-
sa väitöstilaisuudessa.  

Maastrichissa 
korostettiin 
tutkimuksen 
tekemisen 
taitoja, meto-
dologian ja 
tilastotiedon 
hallitsemista. 
Delftissä 
pakollisia 
kursseja ei 
ollut lainkaan, 
eivätkä he 
siten korosta-
neet mitään 
osa-aluetta 
erityisesti. 

Opetusmenetelminä 
käytetään Maast-
richissa kursseja, 
tutkimusseminaare-
ja, keskusteluja sekä 
opiskelijoiden laati-
mia esityksiä. Delf-
tissä ei ole lainkaan 
erikseen järjestetty-
jä opintoja. Opinto-
jen etenemistä arvi-
oidaan vuosittaisten 
edistymisraporttien 
avulla. Ohjaajia on 
yksi tai kaksi. Pro-
fessori voi toimia 
ohjaajana. Ohjaajan 
määrää Board for 
Doctorates. Ohjaa-
jan tehtävänä on 
auttaa tohtoriopiske-
lijaa kehittymään 
tieteellistä tutkimus-
ta osaavaksi tutki-
jaksi. Ohjaaja val-
voo, ohjaa sekä 
arvioi väitöskirja-
työskentelyä.  

YHDYS-
VALLAT 

Tohtorinkoulutuksen kesto 
vaihtelee Yhdysvalloissa 
suuresti. Harvardissa 
tutkinnon suorittaminen 
voi viedä aikaa jopa 9 
vuotta, kun taas Mas-
sachusettsissa tutkinnon 
suorittaa keskimäärin 4,5-
5 vuoden aikana. Koulu-
tukseen pääsy edellyttää 
useanlaisia vaatimuksia. 
Perusvaatimuksena on 

Tieteenfiloso-
fia on vasta 
viime aikoina 
sisällytetty 
opetussuunni-
telmaan Har-
vardissa ja 
Mas-
sachusettsin 
kemisti-
insinööri 
puolen ope-

Opetusmenetelminä 
käytetään luentoja, 
laboratoriotyösken-
telyä, ohjaustuokioi-
ta, kursseja, semi-
naareja ja työpajoja. 
Opintojen etenemis-
tä seurataan erityi-
sen tarkasti vuosit-
tain Advisory Com-
mitteen toimesta. 
Kurssityöskentelyä 
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vähintään Bachelor-
tutkinto ja erinomainen 
opintomenestys. Lisäksi 
vaaditaan GRE testin 
suorittaminen sekä suosi-
tuksia professoreilta. 
Opiskelijat laativat henki-
lökohtaisen opintosuunni-
telman, joka sisältää sekä 
pakollisia että vapaaehtoi-
sia opintoja.  Tohtorinkou-
lutus on yhdistelmä kurs-
siopintoja sekä tutkimus-
työtä. Tutkintoon kuuluu 
myös väitöskirjan kirjoit-
taminen. Opiskelijat voivat 
peruskurssien jälkeen 
suorittaa osan opinnois-
taan ulkomailla, mutta se 
on käytännössä Harvardin 
filosofian tiedekunnassa 
harvinaista. Massachusett-
sissa kansainvälisesti 
tehtävän yhteistyön osuus 
on tohtorinkoulutuksessa 
merkittävä. Teollisuuden 
ja kaupan kesken tehtä-
välle yhteistyölle ei esitetä 
vaatimuksia Harvardissa, 
mutta Massachusettsissa 
yhteistyötä teollisuuden 
kanssa tehdään jatkuvasti. 
Väitöskirjan laajuudelle ei 
ole asetettu varsinaisia 
vaatimuksia, mutta useim-
pien väitöskirjojen laajuus 
vaihtelee 260-340 sivun 
välillä. Tohtorintutkintoon 
voi kuulua väitöskirjan 
julkinen puolustaminen tai 
ei, riippuen tiedekunnasta. 
Väitöstilaisuudessa opiske-
lija esittelee työnsä Facul-
ty Advisory Committeelle. 

tussuunnitel-
massa tie-
teenalan 
ydinalueita. 

arvioidaan kirjallis-
ten tai suullisten 
kokeiden avulla. 
Opiskelijoilla on 
ohjaajia 1-3. En-
simmäisenä vuonna 
opiskelijalle määrä-
tään yksi ohjaaja 
kahden ensimmäi-
sen vuoden ajaksi ja 
sen jälkeen 2 ohjaa-
jaa väitöskirjan 
työstämisen ajaksi. 
Pääohjaajien lisäksi 
opiskelijalla voi olla 
apuohjaajia. Ohjaa-
jat neuvovat ja 
opastavat opiskelijaa 
käytännössä kaikissa 
akateemisen elä-
mänalueen  kysy-
myksissä. Ohjaajat 
arvioivat opiskelijan 
opintomenestyksen 
ja tutkimustyön 
edistymistä.  
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AUST-
RALIA 

Tohtorinkoulutus kestää 
keskimäärin 2-3 vuotta ja 
enintään 4,5 vuotta. Kou-
lutukseen pääsy edellyttää 
Bachelor honour tai Mas-
ter-tutkintoa. Opiskelija 
laatii ohjaajansa kanssa 
yksilöllisen opetussuunni-
telman. Tutkinto koostuu 
tutkimusprojektista ja 
väitöskirjan laatimisesta. 
Myös muutamia metodi-
kursseja voidaan vaatia. 
Kansainvälisesti tehtävää 
yhteistyötä ei korosteta 
opinnoissa, mutta monet 
tutkimusprojektit ovat 
kansainvälisiä. Yhteistyö 
teollisuuden ja kaupan 
kesken vaihtelee tieteen-
aloittain. Väitöskirja on 
laajuudeltaan keskimäärin 
100-300 sivua tai 100 000 
sanaa. Väitöskirjaa ei 
tarvitse puolustaa julkises-
ti, mutta sen arvioi kaksi 
ulkopuolista tarkistajaa.   

Tutkimusme-
todologia ja 
tutkimuksen 
etiikka koros-
tuvat koulu-
tuksessa. 
Väitöskirjan 
tulee tuoda 
uutta tietoa 
omalle tie-
teenalalle. 

Opetusmenetelminä 
käytettään tutki-
muskursseja, semi-
naareja, keskustelu-
ja ja tenttejä. Opis-
kelija ja ohjaaja 
laativat vuosittain 
edistymisraportin. 
Opiskelijoita arvioi-
daan  myös tenttien 
perusteella. Yliopis-
ton toimesta opiske-
lijalle määrätään 
yksi pääohjaaja ja 
yksi apuohjaaja. 
Ohjaajan on oltava 
vähintään tohtori. 
Ohjaajat auttavat 
opiskelijaa tutki-
musprojektin suun-
nitellussa ja tutki-
muksen kansainväli-
sesti laadukkaassa 
toteuttamisessa. 
Ohjaajat ovat aka-
teemisia mentoreita 
ohjattavilleen.   

 

Tohtorinkoulutuksen voi nopeimmin suorittaa australialaiseen malliin 

kahdessa vuodessa. Myös Englannissa ja Saksassa tohtorinkoulutus 

on nopeaa ja kestää keskimäärin kolme vuotta. Suomessa, Ruotsissa 

ja Hollannissa koulutus on mahdollista suorittaa loppuun 4 vuoden 

kokopäiväisellä opiskelulla, mutta käytännössä opintoihin kuluu usein 

hieman kauemmin aikaa. Yhdysvalloissa koulutuksen kesto saattaa 

venyä jopa yhdeksään vuoteen, mutta toisaalta tohtorinkoulutukseen 

pääseekin jo suomalaista kandidaatin tutkintoa vastaavalla pohjakou-

lutuksella. Yleisesti voidaan todeta, että tohtorinkoulutukseen pääsy 

edellyttää aina joko Bachelor tai Master-tutkintoa ja suurimmassa 

osassa maita opintoihin vaaditaan maisterin pohjakoulutus. Opinto-
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viikkoina ajatellen opintojen laajuuksissa on huomattavia eroja. 

Suomessa kasvatustieteellisen tiedekunnan tohtorinopinnot ovat 160 

opintoviikon laajuiset, kun Hollannissa tohtorinopintojen ohjeellinen 

laajuus on jopa 210 opintoviikkoa. Suomessa teknillisen tiedekunnan 

opiskelijat aloittavat tieteelliset jatko-opintonsa hyvin laajan perus-

tutkinnon pohjalta. Perinteisesti suomalainen maisterin tutkinto on 

laajuudeltaan 160 opintoviikkoa, kun taas tekniikan puolelta valmis-

tuvien diplomi-insinöörien ja arkkitehtien perusopintojen laajuus on 

180 opintoviikkoa. Toisaalta opintoviikkomääräiset tutkintojen laa-

juudet eivät ole välttämättä vertailukelpoisia, sillä kuten mainitsimme 

edellä tohtorinkoulutus voidaan joissakin maissa aloittaa jo kandidaa-

tin tutkinnon pohjalta.      

 

Tutkimusmaissamme on selkeästi havaittavissa tohtorinkoulutuksen 

järjestäminen kahdella vallitsevalla tavalla: tutkimuspainotteisesti tai 

tutkimustyön ja kurssimuotoisen opiskelun yhdistelmänä. Tohtorin-

tutkinto muotoutui tutkimuspainotteiseksi juuri Saksassa, josta kou-

lutus levisi Yhdysvaltoihin, Englantiin ja toisen maailmansodan jäl-

keen myös Australiaan. Saksassa, Englannissa, Australiassa sekä 

Hollannissa tohtorinkoulutus on yhä edelleen tutkimuksen tekemi-

seen painottuvaa tutkijan osaamisen harjoittamista. Näissä maissa 

kurssina saatetaan suorittaa vain muutamia metodiopintoja tai sitten 

kursseja ei järjestetä lainkaan. Suomessa, Ruotsissa sekä Yhdysval-

loissa tohtorinkoulutus on muodostunut itsenäisen tutkimustyön ja 

kurssiopintojen yhdistelmäksi. Suomen tutkijakoulujärjestelmän malli 

on otettu amerikkalaisesta graduate school –järjestelmästä. 

 

Kansainvälisesti tehtävää yhteistyötä ei tutkimusmaissamme koros-

tettu, paitsi Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Ruotsissa tohto-
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rinkoulutuksen tavoitteisiin on yksityiskohtaisesti kirjattu kansainväli-

syyttä tukevan koulutuspolitiikan mukaisia yhteistyötavoitteita. Suo-

men koulutuksen ja tutkimuksen kehittämistavoitteiden listaan on 

lisätty vaatimus kansainvälisesti tehtävän yhteistyön lisäämisestä 

entisestään. Erityisesti suurissa tutkimushankkeissa kansainvälinen 

yhteistyö on välttämätön ehto tulosten levittämisen ja hyödyntämi-

sen vuoksi. Yhdysvalloissa kansainvälisesti tehtävä yhteistyö ei varsi-

naisesti näy opinto-oppaiden tavoitteissa, mutta kyselyymme vas-

tannut apulaisprofessori totesi kansainvälisesti tehtävän yhteistyön 

olevan merkittävä osa tohtorinkoulutusta. Myös monien muiden mai-

den vastauksissa todettiin, ettei kansainvälisesti tehtävä yhteistyö ole 

varsinainen tavoite, mutta useat opiskelijat tekevät yhteistyötä kan-

sainvälisten tutkimusprojektien muodossa. 

 

Yhteiskunnan ja oman toimintaympäristömme jatkuva ja nopea 

muuttuminen asettavat vaatimuksen koulutuksen, tutkimuksen ja 

työelämän vuorovaikutuksen kehittämiseksi.  Opiskelijoiden kannus-

tamista yhteistyöhön yritysten kanssa jo jatko-opintojen aikana on 

esitetty erääksi toimenpiteeksi jo vuosia sitten (Välimaa ym. 1998.) 

Yliopistoissa tehtävän tutkimustoiminnan tulosten parempi hyödyn-

täminen on eräs yliopistojen ja yhteiskunnan vuorovaikutusta lisäävä 

tavoite tulevaisuudessa. Tutkimissamme maissa yhteistyö teollisuu-

den ja kaupan kesken rajoittui lähinnä rahoituksen saamiseen sekä 

yhteisiin tutkimusprojekteihin. Tieteenalallakin näytti olevan jonkin 

verran vaikutusta, sillä teknillis-luonnontieteellisen tiedekunnan vas-

tauksissa yhteistyöstä mainittiin yhteiset projektit sekä lupaavien 

tutkijoiden rahoittaminen, kun taas yhteiskuntatieteellisen tiedekun-

nan vastauksissa oli yleisin toteamus, että minkäänlaisia vaatimuksia 

teollisuuden ja kaupan kesken tehtävälle yhteistyölle ei ole asetettu.  



207
 

 
 

 
 
 

 

Tosin Australiassa mainittiin, että paikallisiin opetusviranomaisiin ja 

kouluihin ollaan yhteydessä ja tehdään jonkin verran yhteistyötä.  

 

Väitöskirjojen laajuus vaihteli suuresti maiden välillä. Useissa vasta-

uksissa todettiin, että mitään varsinaisia rajoituksia väitöskirjan pi-

tuudelle ei ole. Silti lähes kaikissa saamissamme vastauslomakkeissa 

mainittiin jonkinlaisia sivu- tai sanamäärällisiä keskiarvoja väitöskir-

jan pituuksista. Väitöskirjat vaihtelivat 100 sivun ja 100 000 sanan 

välillä. Toisaalta väitöskirjojen ohjeelliset laajuudet opintoviikoissa 

ilmaistuina eivät kerro väitöskirjojen varsinaisesta työmäärästä tai 

laadusta, eivätkä siten ole vertailukelpoisia. Väitöskirjaksi voidaan 

hyväksyä myös useita samaa ongelmakokonaisuutta käsitteleviä 

tieteellisiä julkaisuja, joista on laadittu tiivistelmä. Tiivistelmän tulee 

esitellä tutkimuksen tavoitteet, menetelmät ja tulokset. Varsinkin 

lääketieteen ja luonnontieteen väitöskirjat ovat usein luonteeltaan 

tällaisia. Suomessa kokoelmaväitöskirjat sisältävät yleensä 3-7 tie-

teellistä artikkelia. Myös Ruotsissa tehdään lääketieteen ja luonnon-

tieteen aloilla paljon väitöskirjoja, jotka koostuvat julkaistuista tie-

teellisistä artikkeleista. Kokoelmaväitöskirjat sisältävät Ruotsissa 

normaalisti 3-6 tieteellistä julkaisua. Myös muissa maissa kokoelma-

väitöskirjojen tekeminen on yleinen käytäntö lääketieteen ja luon-

nontieteen aloilla.  

 

Väitöskirjan tekeminen on yleensä yksilötyö. Hollannissa näin ei vält-

tämättä ole, sillä väitöskirjaa voi olla tekemässä 1-3 henkilöä. Tällöin 

vaatimuksena on, että kaikki tekijät ovat suorittaneet Doctoraal- 

tutkinnon ja tähtäävät tohtorintutkintoon. Tutkijaryhmällä on oltava 

yhteinen ohjaaja ja myös väitöstilaisuuden on oltava yhteinen tapah-

tuma.    
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Julkinen väitöstilaisuus ei ollut yleinen käytäntö tutkimissamme mais-

sa. Jokaisessa maassa on kuitenkin jonkinlainen väitös/ kuulusteluti-

laisuus. Tilaisuuksien käytännön järjestelyt, sen  arvostus ja luonne 

vaihtelevat suuresti. Suomen ja Ruotsin väitöstilaisuudet muistutta-

vat eniten toisiaan. Myös Hollannissa väitöstilaisuus on juhlallinen ja 

hyvin arvostettu tapahtuma, erona kuitenkin on, että väittelijä saa 

tutkintotodistuksensa heti väitöstilaisuudessa. Väitöstilaisuuden kesto 

vaihtelee tunnista Suomen kuuteen tuntiin. Tilaisuuteen osallistuvien 

keskeisten henkilöiden roolinimitys vaihtelee, esimerkiksi Ruotsissa 

tilaisuutta johtaa puheenjohtaja, Suomessa kustos. Useissa maissa 

väitöstilaisuus on lähinnä tiedekunnan sisäinen kuulustelutilaisuus, ei 

julkinen yleisölle avoin tapahtuma. Kuulustelussa opiskelijalle anne-

taan tilaisuus oman työnsä esittelemiseen. Saksassa opiskelijalla on 

mahdollisuus valita haluaako hän osallistua julkiseen väitöstilaisuu-

teen vai suulliseen kokeeseen. Yhdysvalloissa julkisen väitöstilaisuu-

den järjestäminen riippuu paljon tiedekunnasta. Monissa tiedekun-

nissa julkisen väitöstilaisuuden voi korvata tiedekunnan järjestämä 

suullinen kuulustelutilaisuus. Kaikissa tutkimissamme maissa väitösti-

laisuudesta annetaan kuitenkin jonkinlainen arviointi.  

 

Anttonen ja Riimala (1998) olettavat tiedeyhteisön asiantuntijuuden 

rakentuvan kompetenssien avulla. Tiedolliseen kompetenssiin eli 

oman tieteenalan tietoalueen syvälliseen perehtymiseen ja hallintaan 

pyrkiminen on eräs suomalaisen tohtorinkoulutuksen keskeisimpiä 

tavoitteita. Suomen, Ruotsin sekä Yhdysvaltojen tohtorinkoulutuk-

sessa kurssimuotoiset opinnot yhdessä itsenäisen tutkimustyön kans-

sa auttavat monipuolisen ja syvällisen tiedollisen osaamisen raken-

tumisessa. Tutkimuspainotteisessa tohtorinkoulutuksessa opiskelijat 
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työskentelevät yleensä tutkimusryhmissä yhdessä kokeneiden tutki-

joiden kanssa. Työskentely tieteenalan asiantuntijoiden kanssa kehit-

tää sekä tiedollisen osaamisen että tieteellisen osaamisen rakentu-

mista. Asiantuntija, joka on saavuttanut moraalisen kompetenssin, 

pyrkii toteuttamaan osaamistaan kaikkien tiedeyhteisön jäsenten 

parhaaksi. Erityisesti ruotsalainen ja australialainen tohtorinkoulutus 

korostivat tutkimuksen teon eettisiä puolia. Kansainvälisesti kilpailu-

kykyinen laatu kuului myös yleisesti tutkijankoulutuksen vaatimuksiin 

tutkimusmaissamme.  

 

Opetusmenetelmät ovat samantyyppisiä kaikissa maissa sisältäen 

kursseja, tutkimusryhmätoimintaa, seminaareja sekä ohjauskeskus-

teluja. Opetusmenetelmien monipuolisuus riippuu paljon siitä kuu-

luuko koulutukseen kurssimuotoista opetusta vai onko tohtorinkoulu-

tus lähes yksinomaan tutkimustyötä. Tiedeyhteisön kommunikaa-

tiokulttuuriin osallistuminen sekä tiedeyhteisössä toimiminen (esi-

merkiksi perusopiskelijoiden opettaminen) vaikuttavat laaja-alaisen 

osaamisen rakentumiseen. Perusopiskelijoiden opettamisen katso-

taan harjaannuttavan tohtoriopiskelijan omaa esiintymistä ja suullista 

ilmaisemista. 

 

Ohjauksen järjestäminen vaihtelee maiden kesken ja on järjestetty 

kahdella tavalla: ohjaajan valitsee opiskelija itse tai ohjaaja määrä-

tään opiskelijalle yliopiston taholta. Pääohjaajia on yleensä yksi tai 

kaksi, jonka lisäksi opiskelijalla saattaa olla myös apulaisohjaajia. 

Ohjaajilta vaaditaan aina vähintään tohtorinarvoa, useimmiten ohjaa-

jat ovat pääaineen professoreja tai dosentteja. Ohjauksen merkitys 

on myös tohtorinkoulutuksessa suuri. Aittolan ja Määtän  (1998) 

mukaan keskeisiä asioita ohjauksen onnistumisen kannalta ovat oh-
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jauskontaktien tiheys, ohjauksen sisällöllinen asiantuntijuus sekä 

ohjaajalta saatu tuki ja kannustus. Kaikissa tutkimuskohteissamme 

ohjaajan päätehtäväksi on ilmoitettu tutkimuksen ja opintojen ohjaus 

ja neuvonta. Tutkimuksen kriittinen arviointi sekä tuki ja kannustus 

kuuluvat myös ohjaajien tehtäviin. Useissa maissa ohjaajalle esite-

tään hyvin tarkkoja tehtäviä: ohjaajan tulee avustaa kontaktiverkos-

tojen luomisessa ja tiedeyhteisön jäsenyyden saavuttamisessa. Ruot-

salaisen Mälardalenin yliopiston vastauksissa esitetään tarkka tunti-

määrä, 100 tuntia, jonka verran tohtoriopiskelijan tulee saada ohja-

usta joka vuosi. Vastausten perusteella ohjauksen voidaan todeta 

olevan systemaattista; ohjauskeskustelut sekä seminaari-istunnot on 

tarkoin määritelty.  

 

Tutkimuksemme osoittaa, että varsin monin keinoin voi saavuttaa 

tohtorinarvon ja hankkia tutkijan osaamista. Tohtoritutkinnon suorit-

taneita henkilöitä arvostetaan korkealle kaikissa tutkimissamme 

maissa. Väitöskirjalla ei kuitenkaan ole kaikkialla samanlaista aka-

teemista statusta kuin Suomessa. Kuitenkin useimmissa maissa sen 

arvostus on korkealla, vaikka kyseessä onkin opinnäytetyö.  Käytös-

sämme olevan materiaalin perusteella voimme kuitenkin todeta, että 

tohtorinkoulutuksen tavoitteena on kaikissa maissa itsenäisten, tie-

teellisen osaamisen hallitsevien tutkijoiden kouluttaminen. Tohtoreita 

pyritään kouluttamaan kansallisiin ja kansainvälisiin asiantuntijuutta 

vaativiin, johto- tai tutkimustehtäviin. 
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15. POHDINTA 
 

 

Suomalainen tohtorinkoulutus on tutkijankoulujärjestelmän myötä 

tehostunut ja tuottaa vuosittain aina ennätysmäärän uusia tohtorei-

ta. Tohtoreiden valmistumistavoitteita on perusteltu nykyisten tutki-

joiden runsaalla eläkkeelle siirtymisellä. Viime aikoina julkinen kes-

kustelu onkin kiteytynyt kysymykseen tuotetaanko tohtoreita jo liikaa 

Suomessa? Yliopistopiireissä asiaan löytyy täysin vastakkaisia kan-

nanottoja. Toisten mielestä ehdoton maksimi on saavutettu ja tois-

ten mielestä tohtorimääriä voidaan huoletta kasvattaa. Nykyisten 

tohtorimäärien tarpeellisuutta on perusteltu sillä, että professorien 

aika ei riitä kansainvälisen huippututkimuksen tekemiseen tohto-

riopiskelijoiden ohjauksen vuoksi. Väitöskirjojen laadun pelätään 

myös kärsivän vilkkaan tohtorituotannon alla. Huolta on kannettu 

myös siitä, mihin kaikkia valmistuvia tohtoreita tarvitaan?  Tohtorin-

koulutuksen lisäämistä on puolusteltu omilla tahoillaan. Nykyisistä 70 

000 tutkijasta vain runsaat kymmenen prosentteja on koulutuksel-

taan tohtoreita. Tutkijoiden tasoa haluttaisiin nostaa tohtoreiden 

koulutusta lisäämällä. Joillakin aloilla tohtorintutkinnoista on voinut 

olla haittaa työllistymiseen, sillä useat työnantajat pitävät tohtoreita 

liian teoreettisina. Olisiko tohtorinkoulutuksen ja työelämän lähei-

sempi yhteistyö ratkaisu ongelmaan? (Liiten, 2004, 6.) 

 

Tutkimustyötä tehdessämme kiinnitimme huomioita suomalaisen 

jatkotutkimuksen ohjauksen mitättömyyteen. Mielestämme jo perus-

tutkinto- opiskelijoita tulisi valmentaa ja ohjata enemmän ja syste-

maattisemmin tutkijan opintoihin. Omaan kokemukseemme pohjau-
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tuen Oulun yliopiston kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen 

yksikön toiminta ei tue opiskelijoiden hakeutumista jatko-opintoihin.  

Rohkenemme väittää, että opiskelijoilta odotetaan vain pro gradu-

töiden ”tuottamista”, jonka jälkeen opiskelija jätetään oman onnensa 

nojaan. Jatkuuko samanlainen ohjauskäytäntö myös jatko-

opinnoissa? Jos tarkastellaan tilastoja maailman huippu yliopistojen 

ranking- tilastoja, niin kahdenkymmenen parhaan joukossa on seit-

semäntoista yhdysvaltalaista yliopistoa. Tutkimuksemme osoittaa, 

että Yhdysvalloissa jatko-opiskelijoiden ohjaukseen kiinnitetään eri-

tyistä huomiota. Jatko-opiskelijoiden ohjaus kohti tohtorintutkintoa 

aloitetaan jo perusopintojen alkuvaiheessa, ohjaaja valitaan tarkoin 

ja ohjaaja myös sitoutuu koko arvovallallaan laadukkaan tutkimus-

työn ohjaamiseen. Yhdysvaltalaisten jatko-opintojen tieteellinen taso 

näkyy runsaina julkaistuina artikkeleina kansainvälisissä tiedelehdissä 

sekä myös myönnettyinä tiedepalkintoina. Esimerkiksi Nobel-

tiedepalkinnon saajissa on vuosittain yhdysvaltalaisia huippuosaajia. 

Myös Euroopasta löytyy kansainvälisesti merkittäviä huippuyliopistoja 

ja tieteentekijöitä. Usein englantilaisia ja saksalaisia huippuyliopistoja 

pidetään Suomessa konservatiivisina laitoksina opiskelutavoiltaan, 

mutta englantilaiset ja saksalaiset yliopistot ja niiden tutkijat ovat 

maailman tiedepiireissä arvostettuja osaajia. Suomessa puhutaan 

laadusta ja uudenaikaisista opiskelutavoista ja opetusmenetelmät 

ovat monipuolisia ja luovia. Kuitenkin ainoa suomalainen yliopisto 

ranking-tilastoissa sadan parhaan yliopiston joukossa on Helsingin 

yliopisto sijalla 72. 

  

Voimmeko ajatella, että suomalainen vapaa opiskelu ja ohjaustyyli 

kääntyy opiskelijaa ja koko tiedemaailmaa vastaan. Kääntyykö kysei-

nen vapaus paradoksiksi? Tehdäänkö väitöskirjoja vain yliopistoinsti-
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tuution pakosta? Voidaanko ajatella, että yliopistojen talousvaikeudet 

ja tulosjohtaminen olla ohjauksen puutteen syy vai seuraus? Olem-

meko me suomalaiset liian itsevarmoja omasta osaamisesta ja erin-

omaisuudestamme? Olisiko aika nöyrtyä ja luoda katse muiden huip-

pu yliopistojen ohjauskäytäntömalleihin. Verratkaamme esimerkiksi 

suomalaisen jääkiekon tilannetta 1980-luvulta tähän päivään. Mikä 

teki suomalaisista jääkiekossa maailmanhuippuja? Suomalainen kiek-

koilu nosti heti asemiaan, kun valmennustiimiin värvättiin kansainvä-

lisiä asiantuntijoita. Kansainvälisen osaamisen hyödyntäminen nosti 

potentiaalisista pelaajista huippuammattilaisen esiin. Tämän ajatel-

man voisi siirtää myös suoraan tutkijakoulutukseen, jossa ohjaus eli 

”valmentaminen” nousee keskeiseen rooliin ja arvoon. Väitämme, 

että on siis valmennustiimin vika, ettei suomalainen tutkimustyö 

kansainvälisty ja ole luonteeltaan kovin innovatiivista. Emme toki 

yleistä väitettämme koskemaan koko suomalaista tiedeyhteisöä, 

mutta perustasoltaan tutkijankoulutuksella on vielä pitkä matka kan-

sainväliselle akateemiselle huipulle.     
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Mielestämme jokaisen opiskelijan perusoikeus on saada laadukasta 

henkilökohtaista sekä ryhmäohjausta säännöllisesti. Ohjausryhmien 

koon tulisi pysyä jäsenmäärältään kohtuullisen pieninä, jotta laadu-

kas ja tehokas ohjaus toteutuisi parhaiten. Ohjaajan sekä muiden 

tiedekunnan jäsenten velvollisuus olisi entistä paremmin auttaa opis-

kelijoita kansainvälisten yhteyksien solmimisessa sekä oman tiedeyh-

teisön kommunikaatiokulttuuriin osallistumisessa. Ohjaajien tulisi 

aktiivisesti kannustaa opiskelijoita sekä alueellisen että kansainväli-

sen yhteistyön tekemiseen.  

           

Tutkimusprosessin aikana heräsi monenlaisia jatkotutkimusaiheita, 

joihin olisi mielenkiintoista perehtyä syvällisemmin. Onko jatkokoulu-

tus kaikissa muissa Pohjoismaissa järjestetty samansuuntaisesti kuin 

meillä ja Ruotsissa? Olisi kiinnostavaa tutkia tohtorinkoulutusta esi-

merkiksi entisissä sosialistisissa maissa. Miten tutkijankompetensseja 

luodaan muissa kuin korkean koulutus- ja elintason omaavissa län-

simaissa? Haastavaa olisi tutkia vain kahta maata verraten näiden 

maiden koulutusta ja taustoja hyvin syvällisesti ja perusteellisesti. 

Samoin kiinnostava jatkotutkimuskohde voisi olla syventyminen yk-

sinomaan eri maiden väitöskirjoihin, niiden sisällöllisiin ja laadullisiin 

arviointeihin. Oikeiden väitöskirjojen vertailu selventäisi väitöskirjojen 

varsinaista laajuutta ja työmääriä. Mielestämme pro gradu-työmme 

olisi hyvä pohja lähteä tutkimaan ja kehittämään jatko-

opiskelukäytäntöjä ja ennen kaikkea sen ohjausta.    

 

Jatkokoulutuksen muuttuminen järjestelmällisemmäksi on mahdollis-

tanut kokopäiväisen opiskelun monille tohtoriopiskelijoille sekä aut-

tanut nuoria ja naisia hakeutumaan koulutukseen. Julkisuudessa 

käydään jatkuvaa keskustelua mahdollisimman nopeasta kouluttau-
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tumisesta. Opetusministeriön kaavailut lyhentää tutkintoaikoja on 

herättänyt monenlaisia mielipiteitä niin puolesta kuin vastaankin. 

Onko tehokkuus ja nuorena valmistuminen kuitenkaan aina tavoitel-

tavaa? Monilla aloilla, kuten mielestämme kasvatustieteessä, opiske-

lijan henkinen kypsyminen vaatii aikaa ja elämänkokemusta. Onko 

19-vuotias abiturientti henkisesti kypsä suoraan ”tohtoriputkeen”?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Systemaattinen jatkokoulutus sekä Euroopan unionin jäsenyys ovat 

mahdollistaneet kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön osallistumisen 

tohtorinkoulutuksen aikana. Ollaanko Suomessakin menossa Hollan-

nin malliin siinä, että tohtoriopiskelijoiden on pakko suorittaa osa 

opinnoistaan ulkomaisessa korkeakoulussa tai yliopistossa? Kansain-

välinen yhteistyö on toki elintärkeää suomalaisen huippuosaamisen 

turvaamiseksi. Kansainvälisesti verrattuna suomalaisten tutkimus- ja 

tuotekehityshenkilöiden määrä on kaksinkertainen EU-maiden kes-

kiarvoon nähden korkea. Onko suomalainen kansainvälinen osaami-

nen keskittynyt kuitenkin liiaksi teknologiateollisuuteen? 

 

Tulosjohtoinen rahoitusmalli suosii tutkintomäärien kasvattamista. 

Kilpailun kiristyminen yliopistojen kesken, rahoituksen ja tieteellisen 
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arvostuksen hankkiminen ohjaavat tutkimusta tehokkaisiin ja profiloi-

tuneisiin tutkimusyksiköihin. Niissä tutkimuksia tuotetaan yleensä 

nopeasti ja enemmän kuin yksin tekemällä. Yhdysvalloissa ja Austra-

liassa suosiota saavuttaneet poikkitieteelliset tutkimusryhmät ovat 

syntyneet tällaisten poliittisesti painottuneiden tehokkaasti laatua 

ajattelumallien pohjalta.    

 

Suomessa väitöstilaisuus on juhlallinen ja perinteinen akateeminen 

seremonia, johon koko tohtorinkoulutus päättyy. Tämä vanha perin-

ne ei varmaan katoa mihinkään, mutta myös vaihtoehtoisia toimin-

tamalleja on ideoitu. Karjalainen (2002b) on omassa väitöstyössään 

pohtinut millaisia vaihtoehtoisia käytännön toteutumismalleja voisi 

kehitellä. Yhtenä esimerkkinä hän ehdottaa, että pidemmälle aikavä-

lille jakautuva suullinen osuus voitaisiin toteuttaa esittelemällä väi-

töstutkimusta kansallisissa tai kansainvälisissä tieteellisissä tutkijata-

paamisissa. Opiskelija esittelisi työtään 4-6 tutkijatapaamisessa saa-

den arviointipalautetta tiedeyhteisöltä. Kyseinen vaihtoehto avaisi 

mahdollisuuksia kansainvälisten kontaktien solmimiseen, uuden tut-

kimustiedon levittämiseen ja opiskelijan oman esiintymiskompetens-

sin kehittymiseen. 

 

Tutkielma edustaa mielestämme hyvin Nóvoan ja Yariv-Mashalin 

(2003) kuvaamaa 2000-luvun vertailevaa tutkimusta. Heidän mu-

kaansa elämme mittaamisen ja arvioinnin aikakautta. Etsimme 

"benchmarkkeja", joihin voimme verrata omaa toimintaamme. Toi-

saalta tutkimuksessa on myös kuvailevan vertailevan tutkimuksen 

piirteitä. Opinnäytetyön kautta olemme ”raottaneet ovea” tohtorin-

tutkintojen tieteelliseen maailmaan. Toisin sanoen olemme hakeneet 

vastauksia kysymyksiin: Mitä tohtorintutkinto sisältää? Mikä on sen 



217
 

 
 

 
 
 

 

tavoite? Miten tavoitteisiin päästään? ja Miksi tohtorinkoulutusta on 

tärkeä tutkia? Näiden kysymysten kautta olemme havainneet, että 

monin eri tavoin ja keinoin voi maailmalla kouluttautua tohtoriksi ja 

saada korkeimman akateemisen meriitin. Globaalistuvassa maailmas-

sa myös tohtorintutkinnot tulevat lähemmäksi toisiaan ja yhdentyvät 

säilyttäen silti oman kansallisen leimansa, toivottavasti! Toivomme, 

että kyseessä oleva tutkielma antaisi oman panoksensa hyvien käy-

täntöjen levittämiseen kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Tutki-

muksen ja keskustelun viriäminen olisi toivottavaa myös korkeimman 

akateemisen tutkinnon kohdalla.             
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1) Asetus eläinlääketieteellisistä tutkinnoista (298/1978) 

2) Asetus farmasian tutkinnoista (246/1994) 

3) Asetus filosofian tohtorin tutkinnosta (1279/1991) 
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5) Asetus humanistisista ja luonnontieteellisistä tutkinnoista 

(221/1994) 

6) Asetus kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulu-

tuksesta (576/1995) 

7) Asetus kauppatieteellisistä tutkinnoista (139/1995) 

8) Asetus kuvataideakatemian tutkinnoista (381/1997) 

9) Asetus liikuntatieteellisistä tutkinnoista (327/1994) 

10) Asetus lääketieteellisistä tutkinnoista (762/ 1975) 

11) Asetus maatalous-metsätieteellisistä tutkinnoista (214/1995) 

12) Asetus oikeustieteellisistä tutkinnoista (86/1996) 

13) Asetus psykologian tutkinnoista (318/1996) 

14) Asetus Sibelius-Akatemian tutkinnoista (148/1995) 

15) Asetus taideteollisen alan yliopistollisista tutkinnoista (440/1994) 

16) Asetus teatteri- ja tanssialan yliopistollisista tutkinnoista 

(216/1995) 

17) Asetus teknistieteellisistä tutkinnoista (215/1995) 

18) Asetus teologisista tutkinnoista (517/1995) 
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