
Ohje laitostason toimintakäsikirjan laatimista varten tutkimuksen (1.
kappale) ja jatko-koulutuksen (2. kappale) osalta
(luonnos)

1. Tutkimus

1.1 Tutkimustoiminnan lähtökohdat
Tutkimusperinne ja tämänhetkiset painopistealueet
Onko laitoksella yhteisesti sovittuja tutkimuksellisia painopistealueita ja tavoitteita?
Suunnitellaanko tutkimusta esimerkiksi johtoryhmässä tai henkilökuntakokouksissa?
Tärkeimmät tutkimusprojektit
Yhteistyö Helsingin yliopiston muiden laitosten, koti- tai ulkomaisten yliopistojen
kanssa
tutkimukselliset yhteydet yritysmaailmaan ja yliopiston ulkopuolisiin virastoihin

1.2 Tutkijat
Laitoksen tutkimusta tekevä henkilökunta ja heidän päätutkimusaiheensa
Kuinka suuri osuus tutkimus- ja opetushenkilökunnan työajasta käytetään
tutkimukseen?
Ulkopuolisella rahoituksella työskentelevät tutkijat

1.3 Tutkijoiden rekrytointi
Kuinka suuri painoarvo tutkimuksellisilla ansioilla on laitoksen virantäytöissä (ovatko
kaikki opettajat myös tutkijoita)?
Onko laitoksella post doc –virkoja?
Ulkopuolisella rahoituksella palkattujen rekrytointi (täytetäänkö tutkijanpaikat
esimerkiksi hakumenettelyllä?)

1.4 Rahoitus
Pääasialliset ulkopuoliset rahoituslähteet
Ulkopuolisen rahoituksen osuus laitoksella tehtävässä tutkimuksessa

1.5 Tutkimukseen liittyvä hallinto
Tutkijoille tarjotut resurssit ja niistä päättäminen (työtilat, atk- ja muut tutkimuksessa
tarvittavat laitteet). Päättääkö resurssien kohdentamisesta johtoryhmä,
tutkimusprojektin johtaja, oppiaineen professori tai jokin muu taho?
Tehdäänkö ulkopuolisella rahoituksella toimivien tutkijoiden ja laitoksen välillä
jonkinlainen (kirjallinen) sopimus ”oikeuksista ja velvollisuuksista”.
Tulevatko laitoksen saamat yleiskustannusosuudet tutkimusprojektien omaan
käyttöön?

1.6 Tutkimustulosten julkaisu ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Tärkeimmät julkaisukanavat
Onko laitoksella omia julkaisusarjoja?



Millä kielillä tutkimusta pääasiassa julkaistaan?
Laitoksen henkilökunnan asiantuntijatehtävät tieteellisissä aikakausjulkaisuissa ja
järjestöissä
Tutkimuksen tunnetuksi tekeminen (tutkijoiden esiintymiset tiedotusvälineissä,
tutkimustulosten popularisointi)
Tutkimustulosten kaupallinen ja muu hyödyntäminen

1.7 Tutkimuksen ja opetuksen väliset yhteydet
Kuinka suuri osuus opetustarjonnasta ja tutkintovaatimuksista pohjautuu uusimpaan
tutkimukseen (missä määrin opettajat voivat itse päättää omasta opetuksestaan)?
Antavatko myös ulkopuolisella rahoituksella työskentelevät tutkijat ja laitoksen jatko-
opiskelijat opetusta?

1.8 Tutkimuksen arviointi
Seurataanko laitoksella tiedeyhteisön antamaa palautetta tehdystä tutkimuksesta?

2. Jatkokoulutus

2.1 Jatko-opiskelijoiden valintakriteerit:
Kuinka jatko-opiskelijaksi hakevia opastetaan
Jatko-opintokelpoisuus: edellytetäänkö esim. korkeaa graduarvosanaa,
muualta tulevilta opiskelijoilta täydentäviä opintoja?
Tutkimus- ja opintosuunnitelmalle asetetut kriteerit
Priorisoidaanko joitakin tiettyjä tutkimusalueita?

Tiedekunnan jatko-opintohakua koskevat ohjeet: http://www.helsinki.fi/hum/tutkimus/hakuohjeet.htm
Kuvaus jatko-opiskelijoiden valinnasta hallinnollisena prosessina:
http://www.helsinki.fi/hum/tutkimus/valintaprosessi.htm

2.2 Jatko-opiskelijat:
Lukumäärä
Tutkimusaiheiden esittelyjä

Esimerkkejä jatko-opiskelijoiden tutkimusaiheiden esittelyistä
Nordica: http://www.helsinki.fi/nordica/tutkimus/forskning_sprak.htm#gradual
Suomalais-ugrilainen laitos: http://www.helsinki.fi/hum/sugl/tutkimus/jatkoopiskelijat.htm
Suomen kielen laitos: http://www.helsinki.fi/hum/skl/ihmiset/jatko_opiskelijat.htm

2.3 Jatko-opiskelijoiden ohjausjärjestelyt
Ohjausta antava henkilökunta ja näiden päätutkimusaiheet
Resurssit: kuinka paljon opiskelijoita/ohjaaja (maksimissaan)
Ohjauksen määrä: esim. tuntia/opiskelija, tapahtuuko ohjaus pääosin
kahdenkeskisissä tapaamisissa vai jollakin muulla tavoin



Tehdäänkö opiskelijan kanssa ohjaussopimus ja jos tehdään niin mitä siinä
sovitaan

Tiedekunnan jatko-opintojen ohjausta koskevat suositukset:
http://www.helsinki.fi/hum/tutkimus/ohjaussuositukset.pdf

2.4 Jatko-opinnot
Tutkintovaatimukset, noudatetaanko niitä tiukasti?
Jatko-opiskelijoille järjestettävät tutkijaseminaarit ja muu opetus
Osallistuminen tieteellisiin konferensseihin ja esitelmien pitäminen,
laitoksen mahdolliset matka-avustukset
Artikkeleiden kirjoittaminen
Tärkeimmät julkaisufoorumit laitoksella tehtävälle tutkimukselle
Laitoksen henkilökunnan asiantuntijatehtävät tieteellisissä julkaisuissa
Jatko-opiskelijoiden oma järjestäytyminen (esim. Nordican Nordok-
järjestö)

Jatkotutkintojen tutkintovaatimukset verkossa:
http://www.helsinki.fi/hum/jatkotutkintovaatimukset/index.htm

2.5 Jatko-opintojen rahoitus
Tutkijakoulut
Assistentuurit, projekti- ja tutkimusvirat
Apurahat

Tiedekunnan jatko-opintojen rahoitusta käsittelevä verkkosivu:
http://www.helsinki.fi/hum/tutkimus/jatko-opinnot/rahoitus.htm

2.6 Laitoksen ja jatko-opiskelijan ”velvollisuudet”
Mitä laitos tarjoaa jatko-opiskelijoilleen: esim. työtilat ja tietokoneet
Mitä laitos odottaa jatko-opiskelijoiltaan: esim. opetus tai
hallintotehtävissä avustaminen

2.7 Väitöskirja
Tehdäänkö väitöskirjoja pääasiassa suomeksi vai jollakin vieraalla kielellä
Avustaako laitos kielentarkastuksessa?
Julkaiseminen, avustaako laitos väittelijää löytämään julkaisijan työlleen,
laitoksen omat julkaisut?
Väitösten yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Kuvaus väitöskirjan arvostelusta hallinnollisena prosessina (tdk:n ja laitosten tehtävät):
http://www.helsinki.fi/hum/tutkimus/vaitosprosessi.htm
Ohjeita kielentarkastuksesta: http://www.helsinki.fi/hum/tutkimus/jatko-opinnot/kielentarkastus.htm
Ohjeita julkaisemisesta: http://www.helsinki.fi/tohtoriksi/julkaiseminen.htm



Muita linkkejä:

Tiedekunnan jatko-opinto-opas: http://www.helsinki.fi/hum/tutkimus/jatko-opinnot/opas.pdf

Nordican jatko-opiskelijoiden järjestö Nordokin sivut: http://www.helsinki.fi/nordica/nordok/


