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Kollegion jatko-opintoilta 1.10.2015
Kollegion jatko-opintoiltaa vietettiin torstaina 1.10.2015 Arkadia International Bookshopin tiloissa,
Helsingin Töölössä. Iltaan mahtui kuulumisten vaihdon ja herkuttelun lisäksi paljon mielenkiintoista
keskustelua jatko-opinnoista, opintojen rahoituksesta sekä tohtorin tutkinnon markkina-arvosta
työelämässä. Paikalla saapui kokonaisuudessaan 20 aiheesta kiinnostunutta kollegaa.
Keskustelun alustajiksi oli kutsuttu yleisen oikeustieteen ja sosiaalioikeuden professori Toomas Kotkas,
yliopisto-opettaja Maria Ovaska ja tutkija Topi Turunen Itä-Suomen yliopistosta. Kotkas kertoi aluksi ItäSuomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen tohtoriohjelmasta, jonka johtajana hän toimii. Tämän
jälkeen Ovaska ja Turunen jakoivat kokemuksiaan hakuprosessista, opintojen etenemisestä ja niiden
rahoituksesta jatko-opiskelijan näkökulmasta. Keskustelua jatkettiin vapaamuotoisesti, jolloin osallistujat
saivat myös esittää kysymyksiään laitoksen edustajille.
Alle on koottu poimintoja keskustelusta:
Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden tohtoriohjelmasta:
- Hakemisessa tärkeää on hyvä tutkimussuunnitelma ja hyvä perehtyminen omaan aiheeseen.
Tutkimussuunnitelmien pohjalta tohtoriohjelmaan hakeville järjestetään haastattelut, joissa
arvioidaan hakijan kyvykkyyttä suorittaa tohtoriohjelma.
- Haastattelussa kysytään kysymyksiä tutkimussuunnitelmasta ja testataan hakijan motivaatiota
opintojen suorittamiseen.
- Työnohjaus on tärkeää tohtoriohjelmaan hakiessa ja tohtoriopintoja suorittaessa. Jokaisen tulee
löytää itselleen sopiva ohjaaja. Jos sopivaa ohjaajaa ei löydä itse, kannattaa ottaa yhteyttä
laitokseen. Laitos auttaa ohjaajan löytämisessä. Ohjaajalta saa apua tutkimussuunnitelman
laadintaan sekä ohjausta ja keskustelukumppanin opintojen aikana.
- Kotkas kertoi myös opintojen sisällöstä. Tohtoriohjelmaan kuuluu metodiopintoja, seminaareja,
tietoa rahoituksen hakemiseen, tenttejä, esseitä sekä valmiustaito-opintoja, jotka tukevat
väitöskirjan kirjoittamista. Lisäksi opintoihin voi kuulua esim. luennointia ulkomailla.
Jatko-opintojen rahoituksesta:
- Rahoitus on iso kysymys jatko-opintoja suorittaessa. Rahoitus on vakaampaa, jos opinnot suorittaa
työn ohessa. Toinen vaihtoehto on suorittaa opinnot apurahojen avulla. Tällä hetkellä apurahoja on
vaikea saada, ja niillä rahoitettavat jaksot ovat usein lyhyitä, muutaman kuukauden pätkiä. Näin
ollen tutkimuksen tekeminen apurahalla voi olla vaikeaa.
o Ovaska kertoi oman tutkimuksensa rahoituksesta. Hän on työskennellyt oikeustieteen
laitoksella, ollut apurahalla ja osan aikaa ansiosidonnaisella päivärahalla.

Väitöskirjasta:
- Kotkas kertoi myös väitöskirjojen muodosta. Tällä hetkellä tehdään enemmän artikkeliväitöskirjoja,
sillä artikkelit voidaan julkaista yksittäin ennen väitöskirjan kokonaisjulkaisua. Kun tutkijalla on
julkaisuja, rahoituksen saaminen on helpompaa. Lisäksi väitöskirja syntyy pienemmissä osissa, jotka
voivat olla helpommin hallittavissa.
- Monografiakin on mahdollinen, mutta harvinaisempi.
- Kotkas suositteli artikkeliväitöskirjaa erityisesti niille, jotka tekevät jatko-opintoja työn ohessa.
Tohtorin tutkinto ja työelämä:
- Lisäksi keskusteltiin jatko-opintojen merkityksestä työelämässä. Kotkaksen mukaan jatko-opinnot /
tohtorin tutkinto antavat Suomessa asiantuntijastatuksen, koska tiedeyhteisö on pieni. Jos haluaa
olla oman erityisalansa huippu, jatko-opinnot ovat suositeltavia.

