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eologian valtakunnallinen tutkijakoulu on geologian ja geofysiikan alalla jatkokoulutusta toteuttavien laitosten yhteistyöhanke, jossa ovat mukana Helsingin yliopisto, Turun yliopisto,
Åbo Akademi, Oulun yliopisto, Aalto-yliopisto sekä Geologian tutkimuskeskus. Tutkijakoulua johtaa professori Veli-Pekka Salonen (HY, geologian
laitos) ja sen ohjaajina toimivat eri yliopistojen geotieteiden opettajat
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VALTAKUNNALLINEN TUTKIJAKOULU AVAA HAETTAVAKSI

Uusia tohtorikoulutettavan
määräaikaisia työsopimussuhteita
Opetusministeriö on osoittanut tutkijakoululle neljä uutta tutkijakoulutuspaikkaa vuosille
2010–2013. Lisäksi koululla on vuosille 2010–
2011 sitomatonta palkkarahaa siten, että niiden turvin voidaan rahoittaa 5–10 lyhytaikaisempaa (2–24 kk) väitöskirjan valmiiksisaattamis- tai käynnistämisprojektia. Tutkijakoulu kattaa kaikki geologian osa-alueet. Myös
kiinteän maan geofysiikan alan väitöskirjatutkimuksia on mahdollisuus rahoittaa. Väitöskirjatutkimuksen tärkein kriteeri on korkea
tieteellinen laatu.
Yksityiskohtaista tietoa tutkijakoulun päämääristä, toiminta-ajatuksesta ja tutkimuksellisista painopisteistä on nähtävissä koulun kotisivuilta: http://www.helsinki.fi/geologia/tutkijakoulu/index.html. Lisätietoja tutkijakoulusta ja nyt avatusta hausta antaa koulun vastuullinen johtaja Veli-Pekka Salonen, sposti:
veli-pekka.salonen@helsinki.fi.
Jatko-opiskelija hakee tutkijakouluun tietyn tutkijan ohjaukseen ja suorittaa tohtorin
tutkinnon siihen yliopistoon, jossa hänen
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(pää)ohjaajansa työskentelee. Nimityspäätöksen työsuhteeseen tekee ja palkan määrittelee
valitun tohtorikoulutettavan oma yliopisto.
Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen uuden palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin. Lähtötasoina ovat vaativuustaso 2 ja henkilökohtaisen suoriutumisen taso 3, mikä vastaa tällä
hetkellä 1 890,37 euron kuukausipalkkaa.
Henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvan
palkanosan suuruus on enintään 46 prosenttia tehtäväkohtaisesta palkanosasta, ja sitä
maksetaan väitöskirjatyön etenemisen perusteella.
Tohtorikoulutettavan tavoitteena on suorittaa tohtorin tutkinto työsopimussuhteensa
aikana. Oman väitöskirjatyön ohella tohtorikoulutettava osallistuu myös opetustehtäviin
ja muuhun laitoksella tehtävään työhön tutkijakoulun www-sivuilla tarkemmin kuvatulla tavalla. Tutkijakoulutus voidaan toteuttaa
kokonaan tai osittain Geologian tutkimuskeskuksessa.
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Geologian tohtorikoulutuspaikkaa haetaan
vapaamuotoisella hakemuksella, jossa ilmaistaan, haetaanko 4-vuotista vai lyhyempää tutkijakoulupaikkaa. Edellytämme hakijoilta
ylempää korkeakoulututkintoa tutkijakoulun
alalta. Hakemuksen liitteiksi pyydetään:
1) Ansio- ja julkaisuluettelo
2) Selvitys aikaisemmista opinnoista
3) Selvitys ohjausjärjestelyistä jatko-opintosuunnitelmineen
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4) Korkeintaan neljän sivun mittainen tutkimussuunnitelma aikatauluineen
5) Alle 4 vuoden rahoitusta hakevilta tarkka
selvitys väitöskirjatyön tähänastisesta edistymisestä osajulkaisuineen sekä aikaisemmasta rahoituksesta ja vireillä olevista
muista rahoitushakemuksista
6) Lausunto väitöskirjatyön ohjaajalta tai
muut mahdolliset asiakirjat, joiden hakija
katsoo olevan hakemuksensa kannalta
hyödyllisiä.

TUTKIJAKOULUUN JULISTETAAN HAETTAVAKSI

Koordinaattorin työsopimussuhde
vuosiksi 2010–2013
Koordinaattori toimii tutkijakoulun johtoryhmän ja johtajan tukena ja hänen työnkuvaansa kuuluu mm. hakemusten valmistelu ja raportointi, kansallinen ja kansainvälinen tutkijakouluyhteistyö, kurssien suunnittelu ja
toteutus, www-sivusto ja tiedotus, opiskelijarekisterin ylläpito ja seurannan kehittäminen.
Koordinaattorin työaikaan sisältyy mahdollisuus omaan tutkimustoimintaan, opetukseen
ja ohjauksen antamiseen. Koordinaattorin työsuhde solmitaan Helsingin yliopistoon.
Koordinaattorilta odotetaan alan perustutkintoa ja tohtorintutkinto katsotaan eduksi.
Tehtävän palkkaus määräytyy pätevyyden ja
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kokemuksen mukaan yliopistojen uuden palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasojen 4–6 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on
2193–2997 euroa kuukaudessa. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46 prosenttia tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Hakemuksiin pyydetään liittämään c.v., julkaisuluettelo ja selvitys aikaisemmasta työkokemuksesta, jolla
hakija katsoo olevan merkitystä koordinaattorin työssä.

aikki hakemukset liitteineen pyydetään osoittamaan Geologian valtakunnalliselle
tutkijakoululle ja toimittamaan sähköisessä muodossa (pdf tai rtf )
perjantaihin 30.10.2009 klo 16.00 mennessä www-osoitteeseen:
Geologian-tutkijakouluhaku-2009@helsinki.fi

Valintapäätökset julkistetaan marraskuussa 2009.
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