
 

  

  1 (3) 

 

 

4.6.2014 
(päivitetty 2/2019) 

 

 

33014 Tampereen yliopisto | Puh. 0294 5211 | Y-tunnus 2844561-8 | www.tuni.fi 
 

 

Teknis-taloudellinen tohtoriohjelma 

 
Periaatteita jatko-opintojen hyväksyttämiseen:  
sisältö ja opetusmuodot 
 
 

Jatko-opintojen suorittamisesta sovitaan etukäteen tutkimusalan professorin kanssa. Käytännössä 

tämä onnistuu parhaiten siten, että opiskelija tekee jatko-opinnoistaan opintosuunnitelman, josta kes-

kustellaan oman professorin kanssa sekä opintojen alussa että mahdollisissa muutostilanteissa. Opin-

tosuunnitelmaan merkitään tavoitellut osaamiset, niiden saavuttamiseksi suoritettavat opintojaksot 

sekä sisältöalueet, joilla osaamista hankitaan tieteellisen kirjallisuuden kautta, opintojen opintopistelaa-

juudet ja suunniteltu suoritusvuosi. Professori käy hakuvaiheessa ja opintojen käynnistyessä opinto-

suunnitelman läpi ja tarkistaa jo siinä vaiheessa suunnitelman sopivuuden opinnäytetyön edellyttämän 

osaamisen kehittämiseen. Opintosuunnitelmaa päivitetään opintojen edetessä ja tarkistetaan vas-

tuuohjaajan ja opiskelijan kesken vähintään kerran vuodessa. 

 

Jatko-opintojen loppupuolella toteutunut opintosuunnitelma voidaan siirtää suoraan tutkintovaatimuk-

set -lomakkeeseen. Tutkintovaatimuksiin liitetään tiedot kirjallisuudesta, joka sisältyy itsenäisiin (ei siis 

kurssimuotoisiin) opintoihin, joko suoraan lomakkeeseen tai (jos kyseessä on laajempi kokonaisuus) 

erillisenä liitteenä.  

 

Jatko-opintojen vähimmäislaajuus on 40 op. Tutkintovaatimukset voidaan määrittää tätä laajemmiksi 

etenkin, jos opiskelijan osaamistarpeet näin edellyttävät. Jatko-opinnoissa painopiste on tutkimusalan 

syväosaamisen ja metodisten valmiuksien hankkimisessa.  

 

Jatko-opintoihin ei voi sijoittaa yliopisto-opetukseen pätevöittäviä pedagogisia opintoja (poikkeuksin), 

vieraan kielen opintoja (poikkeuksin), perusopintojaksoja (poikkeuksin) eikä itse kirjoitettuja tieteellisiä 

artikkeleita tai muita julkaisuita. Muualla toiseen tutkintoon hyväksyttyjä suorituksia ei hyväksytä toista 

kertaa (poikkeuksin).  

 
 

Tutkintorakenne 
 
40 opintopisteen tutkintorakenne 
 
Voimassa kaikille jatko-opiskelijoille. 
 
Tutkimusalan opinnot: min 25 op 

 Tavoitteena on vahva, syvällinen ymmärrys väitöskirjan tutkimusalan sisällöstä sekä kyky kir-

joittaa ja tuottaa uutta tietoa omalla tutkimusalalla. 

 Tutkimusala-opintoihin hyväksytään sellaisia väitöstyön edellyttämiä opintoja, jotka syventävät 

opiskelijan tietoa ja ymmärrystä nimenomaan tutkimusalan ydinaihealueilla ja edistävät päte-

vien, perusteltujen valintojen tekemistä omaan opinnäytteeseen. 
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 Suosituksena on se, että tutkimusala-opinnoista olisi väitöskirjan ydinaihepiiriin syventäviä opin-

toja min 50% ja tutkimusalan tukevia opintoja max 50%. 

 Suorituksia voi tehdä tieteelliseen kirjallisuuteen perehtymällä, jatko-opintokursseilla, konfe-

renssikokemukset summeeraavilla oppimispäiväkirjoilla tms. vastuuohjaajan kanssa sovitulla 

tavalla. Joissakin tapauksissa myös jatko-opintokelpoiset perusopintokurssit soveltuvat tutki-

musala-opintoihin. 
 
Tieteelliset yleisopinnot: min 5 op 

 Tavoitteena on vahva metodinen osaaminen. Vahvana suosituksena on, että jokainen suorittaa 

pakollisen jatko-opintoseminaarin lisäksi tohtoriohjelman metodikurssin, mahdollisesti myös sy-

ventävän metodikurssin ja/tai soveltavan katsauksen opinnäytteen kannalta keskeisimpiin tie-

teellisiin metodeihin esim. kirjallisuuteen pohjautuen. 

 Pakollinen (1.8.2012 jälkeen hyväksytyille jatko-opiskelijoille):  

TRT-28004 Tuotantotalouden ja tietojohtamisen jatko-opintoseminaari (5 op)  

(vaihtoehtoisesti: TRT-90006 Orientation to Doctoral Studies –opintojakso (3 op)) 

 Suositeltavia: 

o TRT-28046 Doctoral Course on Research Methods (5 op) 

o Syventävät metodiopinnot väitöskirjan metodivalintojen mukaisesti 

 Muita tieteellisiä yleisopintoja voivat olla esim. tieteellisen kirjoittamisen, tieteen etiikan, tieteen-

filosofian tai tiedonhallinnan jatko-opintojaksot tai vastaavat. 
 
 

Opintojen toteutustavat 
 
Toteutustapa voi olla joko 1, 2, 3 tai yhdistelmä näistä. 
 
1. Jatko-opintoihin sisällytettävä tieteellinen kirjallisuus 
 
Suoritettava kirjallisuus valitaan kullekin opiskelijalle henkilökohtaisesti hänen osaamistavoitteensa mu-

kaiseksi ottaen huomioon riittävän laaja kattavuus tutkimusalalta. Kirjallisuus voi tarkoittaa (tieteellisiä) 

kirjoja tai artikkeleita. Yksittäinen suoritus voi olla useampiin kirjoihin, artikkeleihin yms. lukemistoon 

perustuva harjoitustyö, essee tai tentti, jolloin suoritukselle on annettava selkeä sisällöllinen otsikko. 

Tutkimusryhmä- tai tutkimusalakohtaisesti voidaan kehittää sellaisia kirjallisuuspaketteja, joista opiske-

lijat voivat käynnistää omaa aihepiiriin syventymistään.  

 

 Kirjallisuuden painopisteen on oltava tieteellisessä, syventävässä sisällössä. Esim. 1 op vaatii 

noin 135-sivuisen, vaativuudeltaan keskitasoa olevan kirjatekstin analyyttisen tarkastelun es-

seenä, harjoitustyönä tai tentissä. Jos lukemisto on vaativia tieteellisiä artikkeleita, voitaisiin 

vastaavasti katsoa esim. että 60-80 sivua artikkeleita raportoituna esseenä, harjoitustyönä tai 

tentissä vastaa noin 1 op:n suoritusta. [Kevyt populaari mutta tutkimusalaan hyvin osuva kirjal-

lisuus vaatisi noin 300-sivuisen aineiston lukemista 1 op:n suoritukseen. Yleisesti ottaen ei-tie-

teellistä kirjallisuutta ei suositella osaksi jatko-opintoja.] 
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 Suosituksena on, että jatko-opiskelija perehtyy opintojensa osana tieteelliseen, omaa opinnäy-

tettään tukevaan kirjallisuuteen laajasti ja syvällisesti. 

 Kirjallisuus voidaan tenttiä kirjallisesti tai suullisesti, suorittaa essee-muotoisesti tai toteuttaa 

harjoitustöinä useassa osassa. Kaikki osasuoritukset sovitaan erikseen vastuuohjaajan kanssa.  

 

 
2. Kurssimuotoiseen opetukseen osallistuminen  
 
Opintoihin voidaan sisällyttää jatko-opintokursseja, jotka syventävät opiskelijan tietoa tutkimusalalla.  
 

 Nimenomaan jatko-opetukseen tarkoitettuja, tieteelliseen sisältöön ja työskentelyyn liittyviä 

jatko-opintokursseja ja –seminaareja omassa yliopistossa tai muussa yliopistossa. Tällaisia voi-

vat olla myös tutoriaalit, tohtoriseminaarit yms. kurssit, joista saa todistuksen tai kurssisuorituk-

sen. Kurssien soveltuvuus ja laajuus pitää tarkistaa etukäteen valvovan professorin kanssa. 

Pääosa kurssimuotoisesta opiskelusta tulee olla jatko-opintojaksoja.  

 Jatko-opintokelpoisia perusopintojaksoja voidaan sisällyttää jatko-opintoihin, jos ne ovat tutki-

musalan tai täydentävän aihealueen sisällön kannalta keskeisiä.  

 Muita perusopintojaksoja voidaan sisällyttää jatko-opintoihin ainoastaan silloin, jos ne ovat tut-

kimusalan tai täydentävän aihealueen sisällön kannalta keskeisiä ja syventävän tasoisia. Vas-

tuuohjaaja tulee tässä tapauksessa perustella perusopintojaksojen sisällyttämisen kirjallisesti.  

 

 
3. Tiedeyhteisön toimintaan osallistuminen  
 
Tiedeyhteisön toimintaan osallistuminen tarkoittaa sitä, että opiskelija voi suorittaa osan opinnoistaan 

osallistumalla akateemisen tiedeyhteisön toimintaan esiintymällä tieteellisissä konferensseissa. Opin-

tosuorituksia voi saada vain konferensseista, jossa henkilö toimii aktiivisesti, esim. pitää paperiin pe-

rustuvan esitelmän omasta tutkimuksestaan. 

 

Konferenssikokemuksesta on lisäksi kirjoitettava oppimispäiväkirjaraportti tai essee, jonka ohjaaja 

tai vastuuohjaaja hyväksyy - pelkkä paikallaolo ja esitys ei riitä opintopisteiden saantiin. Teknis-talou-

dellinen tohtoriohjelma hyväksyy korkeintaan 1 op / konferenssi ja max. 3 tällaista suoritetta osana 

opintoja. 

 

Vain tieteellisistä töistä hyvitetään, käytännöllisiä ja kaupallisia seminaareja ei katsota tieteelliseksi 

työksi. Töitä ei hyvitetä moninkertaisesti, esimerkiksi nippulisensiaatin- tai väitöskirjatyöhön tulevista 

artikkeleista tai niiden varhaisista versioista ei anneta opintopisteitä.  

 

 

 

HUOM! Jos tutkintovaatimukset on hyväksytty 60 tai 70 opintopisteen tutkintorakenteen 
mukaan, on tutkintovaatimukset hyväksytettävä uudestaan 40 opintopisteen tutkintora-
kenteen mukaisesti. 


