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Työkokemuksesta saatavien opintopisteiden sisällyttäminen jatko-opintoihin 

 

Jyväskylän yliopiston hallitus hyväksyi kokouksessaan 23.3.2011 Jyväskylän yliopiston tutkijakoulun 

rakenteen ja yleiset toimenpiteet (https://www.jyu.fi/hallinto/strategia/periaatteet/JY-

tutkijakoulut.pdf/), joiden mukaan jatko-opintoihin suositellaan sisällytettäväksi myös työllä ansaittuja 

pisteitä, ja  

”[t]yön on oltava muuta vaativaa työtä kuin itse väitöskirjan tekeminen (opetus, tutkimustyö, 

laitoksen tai yliopiston kehittämiseen osallistuminen, yliopiston ulkopuolella tehty työ).” 

Tämän suosituksen mukaisesti humanistisessa tiedekunnassa tohtorikoulutettavat voivat saada jatko-

opintosuunnitelmansa mukaisesta ja oman alaansa liittyvästä työkokemuksesta opintopisteitä jatko-

opintoihin.  

Opintopisteiden saaminen edellyttää, että työkokemuksesta tehdään kirjallinen pohdintatehtävä. 

Tohtorikoulutettavan pääohjaaja määrittelee pohdintatehtävän tarkemman tehtävänannon.  

Pohdintatehtävän luettuaan pääohjaaja tekee päätöksen suorituksen arvioinnista (arviointi 

hyväksytty/hylätty) ja määrittelee suorituksesta saatavan opintopisteiden määrän.  Suorituksesta voi 

saada enintään 5 op. Opintopisteet kirjataan koodille HTKJ321 Työssä oppiminen ja työelämän tuntemus, 

joka sisältyy jatko-opetussuunnitelman osioon Työelämävalmiudet ja -taidot. Pääohjaaja ilmoittaa tiedot 

suorituksesta tiedekunnan palvelukeskukseen, jossa suoritus kirjataan rekisteriin.  

 

Work experience as a part of postgraduate studies  

 

The University of Jyväskylä Board approved the structure and the general principles of the University of 

Jyväskylä graduate school for doctoral studies in a meeting held on 23 March 2011 

(https://www.jyu.fi/opiskelu/tohtorikoulutus/en/structure/structure/view). According to the principles it 

is recommended that credits earned from work are included in the degree and 

”The work should be demanding and differ from the preparation of the dissertation itself (i.e. 

teaching, research, participation in departmental or university development, work outside of the 

University of Jyväskylä).” 

According to this recommendation, doctoral students in the Faculty of Humanities can earn credits 

(ECTS) from work which is in accordance with their postgraduate study plan and is connected to their 

field of study. 

The doctoral student has to complete a written reflection task in order to receive the credits. The main 

supervisor defines the details of the assignment.  

After the supervisor has read the reflection task he/she makes the decision about the evaluation of the 

assignment (graded pass/fail) and decides on the amount of awarded credits. The maximum amount of 

credits is 5 ECTS. The credits will be submitted under the code HTKJ321 Workplace learning and working 

life skills, which is included in the “Working Life Skills”-section of the postgraduate syllabus. The 

supervisor reports the assessment to the Faculty Service Center (academic affairs team, the person in 

charge of the postgraduate studies) so that the credits can be submitted into the study records. 


