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Jatko-opintojen mitoitus humanistisessa tiedekunnassa 

Ohjeita suoritusten mitoitukseen 

Jatko-opinnoissa on jonkin verran perinteisiä suoritusmuotoja kuten kurssi, essee, oppimispäiväkirja, 

(luento-/akateemisuuspassi), selvitys/raportti. Osan opinnoista voi suorittaa UTUGS:n kursseilla, joissa on 

etukäteen ilmoitettu opintopistelaajuus. Samoin oppiaineiden tutkijaseminaareilla on määritetyt laajuudet. 

Tutkijakoulutukseen kuuluu kuitenkin keskeisesti suorituksia kuten konferenssiesitelmä (suullinen esitelmä 

tai posteri), tieteellinen julkaisu, julkaisun toimittaminen (teemanumero tai kokoelma), opetus ja 

tapahtumien järjestäminen (työpaja, seminaari, konferenssi). Oppimista ja osaamista tuottavat myös 

esimerkiksi jäsenyys tieteellisen lehden toimituskunnassa, tieteellisen seuran hallituksessa, tieteellisen 

verkostossa, yliopiston jatkokoulutuksen ja tutkimuksen kehittämisen työryhmissä yliopistossa, kansallisesti 

tai kansainvälisesti.  

Mitoitusta eli suorituksen opintopistelaajuutta arvioitaessa on jatko-opiskelijan ja ohjaajan hyvä keskustella 

suorituksen luonteesta ja siihen käytetystä ajasta. Yleisohjeena on että 1 op = 27 tuntia työtä. Mitoitusohje 

on kuitenkin ohjeellinen, ja sama suoritus vaatii joskus enemmän joskus vähemmän työtunteja.  

 

Koska tohtorikoulutuksessa suoritus voi olla hyvin erityyppinen kuin perinteiset suoritukset yliopisto-

opinnoissa, koko työmäärän ei tarvitse kääntyä opintopisteiksi. Esimerkiksi tietokirjan kirjoittaminen voi olla 

vuoden työ (1600 tuntia), mutta koko työmäärästä ei saa opintopisteitä, vaan suorituksen tulee istua 

tohtoriohjelman opetussuunnitelmaan ja jatko-opiskelijan hopsiin. 

 

Tieteelliset julkaisut 

 

 tieteellinen artikkeli (referee) 4-8 op  

Laajuuden arvioinnissa tulee huomioida julkaisukanavan vaativuus, kirjoittajarooli ja artikkelin 

laajuus. Esimerkiksi jufo 2-3-tasoinen laajuudeltaan 8000-10000 sanaa sisältävä artikkeli 8 op 

Opintopisteitä ei saa artikkelista, joka sisältyy artikkeliväitöskirjaan.  

 muu tieteellinen/ammattiyleisölle suunnattu artikkeli kuten katsaus, raportti, kirja-arvio 1-2 op  

 tieteellisten julkaisujen toimittaminen 

työmäärän mukaan, enintään 5 op (lyhyt kirjallinen selvitys ohjaajalle tehdystä työstä) 

Tieteelliset esitelmät (seminaareissa, konferensseissa) 

 posteri 1-2 op 

 suullinen esitelmä (paper) 15–20 min 1-3 op 

Laajuuden arvioinnissa tulee huomioida esimerkiksi  kieli, kirjoittaja/esittäjärooli ja konferenssin 

kansainvälisyys 

Esimerkiksi oma esitelmä (josta toimitetaan kirjoitettu paperi etukäteen) oman alan keskeisessä 

konferenssissa 3 op 

Opetus 

 yksittäinen omaan tutkimusaiheeseen liittyvä luento osana muuta opetusta 1 op 

 kurssi sisältäen kurssisuunnittelun ja toteutuksen, työmäärän mukaan enintään 5 op 
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 Opinnäytetyön ohjaus tai tarkastus (kandidaatintutkielma/pro gradu) 1-3 op 

 

Tapahtumien järjestäminen (työpajat, seminaari, konferenssit) 

 työmäärän mukaan, enintään 5 op (lyhyt kirjallinen selvitys ohjaajalle tehdystä työstä) 

Muu tieteellinen toiminta 

Toiminta tieteellisen lehden toimituskunnassa, tieteellisen seuran hallituksessa, tieteellisen verkoston 

johtoryhmässä, yliopiston jatkokoulutuksen ja tutkimuksen kehittämisen työryhmissä 

 työmäärän mukaan, enintään 3 op (lyhyt kirjallinen selvitys ohjaajalle tehdystä työstä) 

Tiedeviestinnän suoritukset (asiantuntijana yhteiskunnassa) 

 esim. lehti- tai verkkotekstit, podcast- tai video-esitys, 1 op  

 yleistajuinen luento (studia generalia, työväenopisto- tai museo-yleisö), 1 op 

 

 

VINKKI / suositus ohjaajille  

 pyydä lyhyt kirjallinen selvitys tehdystä suorituksesta ja pyydä tohtorikoulutettavaa myös arvioimaan 

oppimaansa – voit pyytää kuvauksen UGIS-järjestelmässä (laajemman selvityksen voi laittaa myös 

liitteeksi). Selvitys todentaa mitä opintosuoritusta varten on tehty, mutta auttaa sekä 

tohtorikoulutettavaa että ohjaajaa näkemään, mitä sen myötä on opittu. 

https://ugis.utu.fi/ 

 

 

Opetussuunnitelma 2018-2020: 

Jatko-opinnot, Juno (40- 60 op) https://opas.peppi.utu.fi/fi/tutkinto-ohjelma/5795 

Jatko-opinnot, Utuling (40-60 op) https://opas.peppi.utu.fi/fi/tutkinto-ohjelma/5713 

UTUGS Courses https://opas.peppi.utu.fi/en/degree-programme/11196 
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