1 (5)

Lausuntopyyntö
23.11.2021

Dnro 128/051/2021

Jakelun mukaan

Tohtorintutkinnon suoritusoikeuden omaavien henkilöiden nimike ja tohtorintutkinnon
suorittamiseen liittyvän työsuhteisen tehtävän nimike

Tutkijanurayksikölle ja henkilöstöpalveluille on annettu yhteiseksi tehtäväksi valmistella
tohtorintutkinnon opiskeluoikeuden omaavista henkilöistä käytettävän nimikkeen ja
tohtorintutkinnon suorittamiseen liittyvän tehtävän (työsuhteen) nimikkeen mahdollinen
muuttaminen.
Termit ja nykytila Turun yliopistossa
Vuonna 2021 kaikkia henkilöitä, joilla on oikeus suorittaa tohtorintutkinto Turun
yliopistossa, kutsutaan yliopiston virallisissa yhteyksissä (viestit, www-sivut)
tohtorikoulutettaviksi (Doctoral Candidate). Termin on vahvistanut yliopiston hallitus
tutkijakoulun
johtosäännön
hyväksymisen
yhteydessä.
Tohtorintutkinnon
suorittamiseen liittyvän tehtävän (työsuhteen) nimike on tohtorikoulutettavan tehtävä
(Doctoral Candidate). Nimikkeen on päättänyt yliopiston hallitus 12.2.2009 yliopiston
silloisen virkarakenteen hyväksymisen yhteydessä. Jatko-opiskelija viittaa yliopistolain
mukaisen jatkotutkinnon suoritusoikeuteen, johon liittyvä tavoitetutkinto voi olla
tohtorintutkinto tai lisensiaatin tutkinto.
Arkikielessä henkilöitä kutsutaan tai he kutsuvat itse itseään lisäksi mm.
tohtoriopiskelijoiksi, väitöskirjatutkijoiksi ja englanniksi PhD students, PhD candidates
jne. Tohtorikoulutettava voi olla yliopistossa työsuhteessa tekemässä väitöskirjaansa
myös projektitutkijan nimikkeellä.
Julkisuudessa on käyty keskustelua tutkijoiden arvostuksesta ja esimerkiksi
Tieteentekijöiden liitto on suositellut, että ensimmäisen portaan tutkijoista käytettäisiin
nimikettä väitöskirjatutkija (doctoral researcher) tai nuorempi tutkija (early career
researcher) (10/2020).
Kansallinen kartoitus
Lokakuussa 2021 tehdyn kartoituksen tulokset yliopistojen nykykäytännöistä on
esitetty taulukossa 1. Viimeisen vuoden aikana muutama yliopisto on muuttanut
työsuhteen nimikkeeksi väitöskirjatutkija ja useammassa yliopistossa keskustelu
asiasta on käynnissä.
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Yliopisto

Tehtävänimike, kun
henkilö työsuhteessa
yliopistoon

Yleisnimitys tohtorintutkintoa
suorittaville

Aalto-yliopisto

tohtorikoulutettava

tohtorikoulutettava

Hanken

forskarstuderande,
doktorand

forskarstuderande, doktorand

Helsingin yliopisto
Itä-Suomen
yliopisto
Jyväskylän
yliopisto
Lapin yliopisto

tohtorikoulutettava
nuorempi tutkija

tohtorikoulutettava
väitöskirjatutkija

väitöskirjatutkija
nuorempi tutkija

väitöskirjatutkija,
tohtoriopiskelija
väitöskirjatutkija

LUT-yliopisto
Maanpuolustuskorkeakoulu
Oulun yliopiston
Taideyliopisto
Tampereen
yliopisto
Turun yliopisto
Vaasan yliopisto
Åbo Akademi

nuorempi tutkija
tutkija(esi)upseeri

tohtoriopiskelija
tohtoriopiskelija

tohtorikoulutettava
tohtorikoulutettava
väitöskirjatutkija

väitöstutkija
tohtoriopiskelija
jatko-opiskelija, tohtoriopiskelija

tohtorikoulutettava
tohtorikoulutettava
doktorand

tohtorikoulutettava
jatko-opiskelija
jatko-opiskelija, tohtoriopiskelija

Kansainvälinen tilanne
Eurodoc on Euroopan laajuinen nuorten tutkijoiden yhdistysten liitto. Suomesta
jäsenenä on Tieteentekijöiden liitto. Eurodoc ajaa erityisesti nuorten tutkijoiden (Early
Career Researchers = ensimmäisen ja toisen uraportaan tutkijat) asioita.
Tohtoritutkintoa suorittavia kutsutaan liitossa nimikkeellä Doctoral Candidate ja Post
doc-tutkijoita nimikkeellä Junior Researcher.
Marraskuun 2021 alussa tehdyn kartoituksen tulokset Coimbra-yliopistoissa käytössä
olevista termeistä on esitetty taulukossa 2. Nimikkeet ja käytännöt vaihtelevat.
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Coimbraverkoston selvitys nimikkeistä 9.11.2021
Yliopisto

Yleisnimitys
tohtorintutkintoa
suorittaville

Työsuhde

University of
Bergen
Trinity College
Dublin

Ph.d.-kandidat
PhD Candidate
Doctoral candidates

National
University of
Ireland Galway
Universität Graz

students

Stilling som stipendiat
Research fellowship
we don't have this terminology problem. We do not
have a system that results in PhD students being
employees of the university,
research staff and/or as teaching support staff

Ruprecht-Karls
Universität
Heidelberg

doctoral candidates, doctoral
researchers, doctoral students,
PhD candidates
Doktorand /Doktorandin
PhD or doctoral candidate;
sometimes also doctoral
researcher
EU language: R1 researcher,
early career researcher at R1
level

FriedrichSchiller
Universität Jena

Doktorand /Doktorandin or
Promovierende (genderneutral)
doctoral candidate and
doctoral researcher (not:
doctoral student)

Universität zu
Köln
Universiteit
Leiden
Università degli
Studi di Padova
Università degli
Studi di Pavia

Promotionsstudierende (PhD
students)
promovendus
PhD candidate
Dottorando/dottoranda

University of
Tartu
Uppsala
Universitet
JuliusMaximilianUniversität
Würzburg

Dottorandi
PhD students or Doctoral
Candidates
doctoral candidate /
doktorikraadi taotleja
Doktorand
Doctoral student / PhD student

Universitätsassistent/Universitätsassistentin”,
meaning “University Assistant”
Tarifvertrag der Länder (Federal wage or labor
agreement) Stufe (level) 13 50% (up to 75%); in
short: TV-L 13 50% (or higher; see also
https://www.tdl-online.de/tv-l/tarifvertrag.html); this is
the percentage of a full time contract and PhD
candidates usually receive 50% 0r 65% or up to 70%.
Contract for doctoral candidate, PhD (employment)
contract (we are using it not so much – mostly we
would also in English refer to the TV-L 13/certain
percentage
Wissenschaftlicher Mitarbeiter / Wissenschaftliche
Mitarbeiterin
Academic employee (it used to be “Teaching and
research assistant”, but we changed the official
translation to academic employee some time ago)

no specific contract for doctoral students
not aware of a special definition of the contract
Borsa di studio dottorale

junior research fellow/nooremteadur
Anställning som doktorand.
Doctoral studentship / employment as doctoral
student.

same as Heidelberg:
Doktorand /Doktorandin
PhD or doctoral candidate;
sometimes also doctoral
researcher
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Lausuntopyyntö
Tämän lausuntokierroksen tarkoitus on selvittää yhteisön näkemystä muutostarpeesta
ja nimikkeistä jatkossa. Lausuntoja pyydetään mahdollisimman laajasti eri osapuolilta.
Tulokset esitellään UTUGS johtoryhmälle ja Turun yliopiston uramallityöryhmälle.
Mahdollisista muutoksista sekä kaikista tutkinnon suorittajista käytettyyn termiin, että
työsuhteen nimikkeeseen päättää yliopiston hallitus hyväksyessään tarvittavat
johtosääntömuutokset. Lausunnon antajia pyydetään kommentoimaan seuraavia
vaihtoehtoja:
1) termistöön ei tehdä muutoksia vaan jatkossakin kaikkia, joilla on oikeus
suorittaa tohtorintutkinto Turun yliopistossa, kutsutaan tohtorikoulutettaviksi
(Doctoral Candidate) ja työsuhteen nimekkeenä säilyy tohtorikoulutettava.
2) termistöön tehdään seuraava muutos: kaikkia, joilla on oikeus suorittaa
tohtorintutkinto Turun yliopistossa, kutsutaan väitöskirjatutkijoiksi (Doctoral
Candidate) ja uudet työsuhteet tehdään väitöskirjatutkija-nimikkeellä
3) termistöön tehdään joku muu muutos (kirjaa vastauksessasi millaista
muutosta ehdotat)
Mahdolliset muutokset nimikkeissä otetaan käyttöön sen jälkeen, kun yliopiston
hallitus on tehnyt asiassa päätöksen. Muutos koskee työsuhteiden osalta päätöksen
jälkeen alkavia uusia työsuhteita.
Lausunnot voi toimittaa joko vastaamalla webropol-kyselyyn
https://link.webropolsurveys.com/S/A6B4660432506926
tai vapaamuotoisina dokumentteina osoitteeseen utugs@utu.fi. Vastaajien toivotaan
perustelevan mielipiteensä. Vastausaikaa on 10.12.2021 asti.
Lisätietoja
Yksikön päällikkö Elise Pinta (elise.pinta@utu.fi)
Henkilöstöasiantuntija Satu Heino (satu.heino@utu.fi)
Allekirjoitukset

Jakelu

Tutkijakoulun johtaja

Pirjo Nuutila

Henkilöstöjohtaja

Sanna-Mari Tammilaakso

Yksikön päällikkö

Elise Pinta

Henkilöstöasiantuntija

Satu Heino

Tiedekunnat
Erilliset laitokset
Tohtorikoulutettavien yhdistykset ja yhteisöt
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Tohtoriohjelmat
TYY
Tieteentekijöiden liitto (Maija S Peltola)
Pääluottamusmiehet (JUKO: Antti Pajala, Reima Suomi), JHL (Anne RumpunenVirtanen), YHL (Ann-Mari Hirvonen)
Tiedoksi

UTUGS johtoryhmän jäsenet
Uramallityöryhmän jäsenet
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