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Rakennetun ympäristön tohtoriohjelma 

Tutkimussuunnitelmaohje 

1. Otsikko 
[Kuvaa ainutlaatuista väitöskirja-aihettasi ja tutkimusongelmaa.] 

Tutkimussuunnitelma 
Tutkijan nimi 
Päivämäärä 

2. Tiivistelmä (enint. 150 sanaa) 

3. Johdanto (max. 1 sivu) 
[Mikä on tutkimusaiheesi ja miten se sijoittuu tutkimusalueen kenttään? 
Tutkimuksen tausta ja perustelut: haasteet ja relevanssi.  Kuvaa kuinka aiheesi liittyy muuhun maailmaan, mitkä ovat kes-
keiset ajurit aihepiirissä ja kuinka aiheesi liittyy niihin vai haetaanko aivan uutta läpimurtoa. Aiheesi liityntäpinta teollisuu-
teen, yhteiskuntaan jne.] 

4. Kirjallisuustutkimus (state-of-the-art) (max. 3 sivua) 
[Lyhyt kirjallisuuskatsaus aiheesta: mitä jo tiedetään, mitä ei tiedetä ja miksi aihe on oleellinen. Käytä aiempaa tutkimusta 
ja kirjallisuutta lähteinä argumenttiesi tueksi ja tehdäksesi tietovajeen näkyvämmäksi. Jaa teksti loogisiin alalukuihin käyt-
tämällä toisen tason otsikointia. Käytä myös kuvia, jos tarpeellista. Tärkein tulostus: Todistetaan työn uutuusarvo (vasta-
taan kysymykseen: tätä ei ole aiemmin tutkittu tiedeyhteisössä).]  

5. Tutkimuskohde ja kysymykset 
[Mikä on tutkimuskohde?  
Tutkimuksen luonne, eli mitä uutta aiot tuoda tutkimuskenttään  
Tärkein tulostus: Jaa tutkimustehtävä 2-4 tutkimuskysymykseen selventääksesi aiheen sisältöä, soveltuvuutta ja oleelli-

suutta.] 

6. Tutkimusasetelma ja –menetelmät (max. 1 sivu) 
[Tutkimusstrategia 
Tutkimusaineisto – pääsy dataan 
Tutkimusmenetelmät – linjassa tutkimuskohteen ja tutkimuslähestymistavan kanssa. Muista kriittinen suhtautuminen 
menetelmiin. Esittele vaihtoehtoisia menetelmiä tehtäväsi ratkaisuun. Perustele miksi päädyt juuri tähän menetelmään. 
Aineiston kerääminen, analyysin taso ja -yksikkö] 

7. Tutkimusympäristö ja yhteistyökumppanit 
[Valvoja, ohjaaja(t) ja mahdollinen tutkimusryhmä 
Yritykset, muut korkeakoulut, jne.] 

8. Kansainvälisyys ja kansainvälistymissuunnitelma 
[Esim. kansainväliset kumppanit kuten aihepiirin tiedeyhteisö(t) nimettynä, suunniteltu tutkijavaihto Perustele mitä hyvää 
kansainvälisyys tuo tutkimukseesi.] 

9. Tutkimuksen aikataulu (n. ½ sivua) 
[Karkea aikataulu esitetään tutkimukselle vuosineljännes- tai puolivuositasolla. Ota tässä lähtökohdaksi tutkimuksen to-
teutusmalli: pääsääntöisesti suosittelemme ns. artikkeliväitöskirjan toteutusta. Tutkimusaikataulun rakenteesta näkyy 
tällöin artikkelit ja niiden valmistuminen. Monografiaväitöskirjaan tähtäävän tutkimuksen aikataulu vaiheistuu usein tutki-
muksen päätehtävien mukaan. 
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Ota huomioon opiskelijastatuksesi: teetkö tutkimusta pää- vai sivutoimisesti. Sovita tutkimussuunnitelma myös opinto-
suunnitelmaasi: päätoimisten odotetaan suorittavan teoreettiset opintonsa 2 vuodessa, sivutoimisten 3 vuodessa.  
Päätoiminen: tavoitteena suorittaa tohtorin tutkinto 4 vuodessa.  Sivutoiminen: tavoitteena suorittaa tohtorin tutkinto 6-
8 vuodessa (lisensiaatin tutkinto 3-5 vuodessa) 

Aikatauluta ainakin: valmistelut, kirjallisuushaku ja –analyysi, aineiston keruu, aineiston analyysi, käsikirjoituksen valmis-
telu, väitöskirjan tarkastukset ja korjaukset, väitöskirjan viimeistely ja väitösprosessi (6-12 kk). Huomioi kunkin tehtävän 
todelliset vaatimukset. Visualisoi aikataulusi esim. janakaaviota käyttäen.  
Jos olet sivutoiminen jatko-opiskelija, suunnittele myös opintovapaasi palkkatyöstäsi. Tarvitset sitä etenkin aineiston ana-
lyysissä ja käsikirjoituksen valmistelu- ja viimeistelyvaiheissa.  
Ole realistinen ja huomio todelliset resurssisi tutkimuksen tekemiseen.] 

10. Rahoitus 
[Karkea arvio, kuinka suunnittelet selviäväsi tehdessäsi tohtoriopintoja.  
Kenelle työskentelet? Kuinka työnantajasi kannustaa tutkimuksesi tekoa, jos teet väitöskirjaasi sivutoimisesti? 
Päätoimisille jatko-opiskelijoille suositellaan vähintään 3 vuoden sopimusta. 
Sivutoimisten opiskelijoiden tulisi varata henkilökohtaista aikaa viikoittain ja jatkuvasti opintoihin ja tutkimukseen ja tämä 
tulisi suunnitella. Lisäksi tulisi olla ainakin kaksi kertaa apurahan turvin vapaalla, aineiston käsittelyä varten tai käsikirjoi-
tuksen viimeistelyä varten.] 

11. Lähdeluettelo 
[Kirjallisuustutkimus-osion keskeinen kirjallisuus, joka kuvaa tutkimuskenttää.] 
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