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Rakennetun ympäristön tohtoriohjelma  

 

Periaatteita jatko-opintojen hyväksyttämiseen:  
opintojen sisältö ja suoritustavat  
 
Jatko-opintojen suorittamisesta sovitaan etukäteen tutkimusalan professorin kanssa. Käytännössä tämä 
onnistuu parhaiten siten, että opiskelija tekee jatko-opinnoistaan opintosuunnitelman sekä ohjaussuun- 
nitelman, joista keskustelee vastuuohjaajan kanssa sekä opintojen alussa että mahdollisissa 
muutostilanteissa. 
 
Opintosuunnitelmaan merkitään  

- tavoitellut osaamiset, 
- opintosuoritukset, joiden kautta osaaminen rakentuu,  
- opintojen opintopistelaajuudet sekä suunnitellut suoritusvuodet. 

 
Vastuuohjaaja käy hakuvaiheessa ja opintojen käynnistyessä opintosuunnitelman läpi ja tarkistaa jo siinä 
vaiheessa, että suunnitellut opinnot edistävät opinnäytetyön edellyttämää osaamista. Hakuvaiheessa 
opintosuunnitelman hyväksyy Rakennetun ympäristön tohtoriohjelman suunnitteluryhmä. Opiskelijan tulee 
päivittää opintosuunnitelmaa opintojen edetessä ja tarkistaa se vastuuohjaajan kanssa vähintään kerran 
vuodessa. Merkittävistä muutoksista tulee ilmoittaa myös tohtoriohjelman koordinaattorille. 
 
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 (jollei väitöskirjan 
aihe liittyy pedagogiikkaan), kieliopintoja eikä maisteritason opintojaksoja (poikkeuksin; ks. alla Opintojen 
suoritustavat, kohta 2). Jatko-opintojen tutkintovaatimusten vahvistamiseen liittyvät yleiset periaatteet 
päättää tohtoriohjelman suunnitteluryhmä. 
 

 
40 opintopisteen tutkintorakenne  
Voimassa kaikille jatko-opiskelijoille.  
 
Yleiset valmiudet: min. 10 op  

• Tavoitteena on tutkijataitojen kehittäminen: metodinen osaaminen sekä tieteellisten käytäntöjen ja 
tutkimusetiikan tuntemus.  

• Suosituksena on, että jokainen suorittaa tutkijakoulun tarjoamat opintojaksot TAUJ041a Orientaatio-
päivä väitöskirjatutkijoille (ei pisteytystä) sekä TAUJ035a Tutkimusprosessin hallinta tohtoriopinnoissa 
(3 op) tai TAUJ035b Planning, Managing and Completing Your Doctoral Thesis (2op).   

• Pakollinen lukuvuodesta 2020-2021 alkaen: TAUJ12a Tutkimusetiikka I (1 op) tai TAUJ12ab 
Tutkimusetiikka I (1 op, online-kurssi) sekä TAUJ12e Tutkimusetiikka II (2 op).  

• Muita tieteellisiä yleisopintoja voivat olla esim. tieteellisen kirjoittamisen, tieteenfilosofian tai 
tiedonhallinnan jatko-opintojaksot.  

• Metodiopinnot väitöskirjan metodivalintojen mukaisesti.  
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Tutkimusalan ja tieteenalan opinnot: min. 25 op  

• Tavoitteena on syvällinen ymmärrys väitöskirjan tutkimusalan sisällöstä sekä kyky kirjoittaa ja tuottaa 
uutta tietoa omalla tutkimusalalla.  

• Tutkimusalan opintoihin hyväksytään sellaisia väitöstyön edellyttämiä opintoja, jotka syventävät 
opiskelijan tietoa ja ymmärrystä nimenomaan tutkimusalan ydinaihealueilla ja auttavat tekemään 
perusteltuja valintoja omassa opinnäytteessä. 

• Suosituksena on, että tutkimusalan opinnoista olisi väitöskirjan ydinaihepiiriin syventäviä opintoja 
vähintään 50% ja tutkimusalan tukevia opintoja enintään 50%.  

• Suorituksia voi tehdä perehtymällä tieteelliseen kirjallisuuteen, suorittamalla opintojaksoja, 
kirjoittamalla konferenssikokemuksia reflektoivia oppimispäiväkirjoja tai muulla vastuuohjaajan 
kanssa sovitulla tavalla.  

• Pääosan tutkimusalan ja tieteenalan opinnoista tulee koostua erityisesti jatko-opiskelijoille 
suunnatuista opinnoista.  

   

 
Opintojen suoritustavat  
Suoritustapa voi olla yhdistelmä seuraavista (oheiset opintosuoritusten koodit ovat käytössä 1.8.2021 alkaen): 
 
1. Jatko-opintoihin sisällytettävä tieteellinen kirjallisuus (DPBEN.001) 

Ohjaaja ja opiskelija valitsevat jatko-opintoihin sisällytettävän kirjallisuuden opiskelijan osaamistavoitteiden 
mukaisesti. ”Kirjallisuus” tarkoittaa tässä yhteydessä 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 
koota kirjallisuuspaketteja, jotka syventävät opiskelijan tietoa alan tutkimuksesta.  
 

• Suosituksena on, että jatko-opiskelija perehtyy opintojensa osana tieteelliseen, omaa opinnäytettään 
tukevaan kirjallisuuteen laajasti ja syvällisesti.  

• Kirjallisuus voidaan tenttiä kirjallisesti tai suullisesti, suorittaa esseinä tai toteuttaa harjoitustöinä 
useassa osassa. Kaikki osasuoritukset sovitaan erikseen vastuuohjaajan kanssa.  

• Kirjallisuuden painopisteen on oltava tieteellisessä, syventävässä sisällössä. Esim. 1 op vaatii noin 135-
sivuisen, vaativuudeltaan keskitasoa olevan kirjatekstin analyyttisen tarkastelun ohjaajan kanssa 
sovitulla tavalla.  

• Jos lukemisto on vaativia tieteellisiä artikkeleita, voitaisiin vastaavasti katsoa esim. että 60-80 sivua 
artikkeleita raportoituna ohjaajan kanssa sovitulla tavalla vastaa noin 1 op:n suoritusta. Tiedettä 
popularisoiva mutta tutkimusalaan hyvin osuva kirjallisuus vaatisi noin 300-sivuisen aineiston 
lukemista 1 op:n suoritukseen.  

 

Kun haet kirjallisuussuoritukselle hyväksyntää sisussa, lisää hakemuksen liitteeksi tiedot opintosuorituksesta: 
suorituspäivä ja -tapa (suullinen/kirjallinen tentti, essee tmv.) sekä kirjallisuuslista (kirjan/artikkelin nimi, 
kirjoittaja(t), julkaisuvuosi, sivumäärä sekä tieto siitä, mitä osaa materiaalia suoritus on koskenut (sivut)). Jos 
suoritus perustuu useaan kirjaan ja/tai artikkeliin, anna suoritukselle selkeä sisällöllinen otsikko. 
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2. Kurssimuotoiseen tutkimusalan opetukseen osallistuminen (DPBEN.002, jollei kyseessä ole TAUn 
tarjoama opintojakso omalla koodillaan) 

Opintoihin voidaan sisällyttää jatko-opintokursseja, jotka syventävät opiskelijan tietoa tutkimusalalla:  

• Jatko-opetukseen tarkoitetut, tieteelliseen sisältöön ja työskentelyyn liittyvät jatko-opintojaksot ja  
-seminaarit omassa tai muussa yliopistossa.  

• Tutoriaalit, tohtoriseminaarit yms. opintojaksot, joista saa todistuksen tai kurssisuorituksen. 
Opintojaksojen soveltuvuus ja laajuus pitää tarkistaa etukäteen vastuuohjaajan kanssa.  

Maisteritason opintojaksoja voidaan sisällyttää jatko-opintoihin ainoastaan silloin, jos ne ovat tutkimusalan 
tai täydentävän aihealueen sisällön kannalta keskeisiä ja syventävän tasoisia. Vastuuohjaajan tulee tässä 
tapauksessa perustella syventävien opintojaksojen sisällyttäminen kirjallisesti.  
 
3. Muu tieteellinen koulutus (DPBEN.003) 

Tapauskohtaisesti jatko-opintoihin voi sisällyttää myös muilla keinoin hankittua, tutkimustyötä tai 
tutkijanuraa tukevaa osaamista.  

Esimerkiksi opetuksesta voi saada opintopisteitä, mikäli opintojakso käsittelee jatko-opiskelijan tutkimuksen 
keskeisimpiä aiheita ja näin edistää väitöskirjatyötä (enintään 5 op).  

Jatko-opintoihin voi sijoittaa harkitusti myös muita kuin väitöskirjaa varten kirjoitettuja tieteellisiä artikkeleita 
tai akateemisia esseitä. Tällöin julkaisuprosessin tulee olla ohjattu; ohjaaja seuraa kirjoittamisen etenemistä ja 
antaa palautetta. Nippuväitöskirjan artikkeleiden varhaisista versioista ei anneta opintopisteitä kuten ei 
monografiasta muokatuista artikkeleistakaan. Jos julkaisu pohjautuu konferenssipaperiin, joka sisältyy 
osasuorituksena opiskelijan saamaan opintosuoritukseen (ks. kohta 4), ei opintopisteitä anneta toistamiseen.  
 
4. Tiedeyhteisön toimintaan osallistuminen (DPBEN.004)  

Opiskelija voi suorittaa osan opinnoistaan osallistumalla aktiivisesti tiedeyhteisön toimintaan. Toiminta voi 
olla esimerkiksi jäsenyys tieteellisen julkaisun toimituskunnassa (enintään 2 op) tai tieteellisen seuran 
hallituksessa (enintään 1 op) tai tieteellisten julkaisujen vertaisarvioijana toimiminen (enintään 3 op). 
Tohtoriohjelman suunnitteluryhmän jäsenyys voidaan myös katsoa tutkijanuraa tukevaksi toiminnaksi ja siitä 
voi saada opintosuorituksen (1 op/vuosi; enintään 2 op).  
 
Opintopisteet saadakseen toiminnasta tulee laatia raportti, jonka vastuuohjaaja hyväksyy. Raportissa on 
reflektoitava toiminnan myötä karttunutta osaamista.  
 
Opintopisteitä voi saada myös esiintymällä tieteellisissä konferensseissa. Opintosuorituksia voi saada vain 
konferensseista, joihin opiskelija osallistuu aktiivisesti pitämällä esitelmän tai esittelemällä posterin omasta 
tutkimuksestaan. Konferenssikokemuksesta on lisäksi kirjoitettava oppimispäiväkirjaraportti tai essee, jonka 
vastuuohjaaja hyväksyy – pelkkä paikallaolo ja esitys ei riitä opintopisteiden saantiin. Yhdestä konferenssista 
saa yhden (1) opintopisteen. Tutkintoon voi sisällyttää korkeintaan kolme (3) konferenssiosallistumisesta 
annettua opintopistettä. Vain tieteellisistä töistä hyvitetään opintopisteitä; käytännöllisiä ja kaupallisia 
seminaareja ei katsota tieteelliseksi työksi. Töitä ei hyvitetä moninkertaisesti, esimerkiksi 
nippuväitöskirjatyöhön tulevista artikkeleista ei anneta opintopisteitä.  
 
 

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


