
 

HTKJ101 Johdatus jatko-opintoihin (1 op), 12.2.2013 

Tutkijanura ja muita tohtorin urapolkuja 
 

 

Tutkijanura ja muita tohtorin urapolkuja -tilaisuus esittelee erilaisia tohtoroitumisen jälkeisiä 

mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja. Tilaisuudessa perehdytään yliopiston neliportaiseen tutkijanuramalliin, ja 

erityisesti tutkijatohtorivaiheiseen. Samalla käydään läpi tohtoroituneiden työllistymismahdollisuuksia 

julkisella ja yksityisellä sektorilla. 

Kukin tohtorikoulutettava suunnittelee jatko-opintojaan henkilökohtaisen työllistymis- ja uratavoitteiden 

pohjalta. Suunnitelmia voi kuitenkin olla vaikea tehdä, mikäli tietoa erilaisista uravaihtoehdoista ei ole 

riittävästi olemassa. Tavoitteena on esitellä tohtorien erilaisia työllistymismahdollisuuksia ja antaa eväitä 

oman jatko-opintosuunnitelman tekemiseen. Samalla jatko-opintojen merkitys asiantuntijuuden 

suunnitelmallisena kehittämisenä ja työllistymistavoitteiden mahdollistajana selkeytyy.  

Tilaisuus on tarkoitettu etenkin uusille aloittaneille ja aloittaville tohtorikoulutettaville, mutta pidemmälle 

ehtineet ovat tervetulleita päivittämään tietojaan.  Tohtorikoulutettavat saavat tilaisuudesta 1 op 

suorituksen jatko-opintoihin koodille HTKJ101 Johdatus jatko-opintoihin (humanistisen tiedekunnan 

tohtorikoulutettavilla tämä muodostaa yhdessä syksyn alussa järjestettävän tohtorikoulun avaustilaisuuden 

kanssa yhdessä HTKJ101-opintojakson 2 op suorituksen).  

 

Kurssin suorittaminen: tohtorikoulutettavat saavat 1 op jatko-opintoihin koodille HTKJ101 Johdatus jatko-

opintoihin tekemällä ennakkotehtävän, osallistumalla päivän ohjelmaan sekä tekemällä 2-3 sivun mittaisen 

kirjallisen pohdintatehtävän.  

Ilmoittautuminen: kurssille ilmoittaudutaan Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=134858  

Ennakkotehtävä: ennen lähiopetuspäivää luetaan Juha Sainion tekemä Asiantuntijana työmarkkinoille. 

Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään 

tohtorikoulutuksesta -selvitys kokonaan kursorisesti sekä tarkemmin sivut 40-86. (luettavissa verkosta: 

http://www.aarresaari.net/pdf/Asiantuntijana_tyomarkkinoille_netti.pdf)  

 

  



 

Tiistai 12.2.2013, paikkana C5 

 

9.15 – 9.45 Varadekaani Raine Koskimaa: Tilaisuuden avaus - mitä osaamista tohtorikoulutuksesta saa?  

9.45 – 10.30 Yliopistotutkija Mika Lähteenmäki: Tutkijanura yliopistolla - yliopistotutkijan näkökulma 

neliportaiseen tutkijanuramalliin 

10.30 – 10.45 Ryhmätehtävä teemasta tutkijanura yliopistolla 

10.45 – 11.30 Professori Pauline von Bonsdorff: Miten tohtorikoulutettavasta tulee tutkijatohtori? 

(siirtymä ja miten siihen valmistaudutaan, postdoc-suunnitelman teko, rahoituksen haku,…) 

11.30 – 12.30 Lounastauko (omakustanteinen) 

12.30 – 13.30 Tiedottaja, FT Annaleena Aira (Likes) ja projektitutkija, FT Terhi Skaniakos (OKL): Tohtorin 

urapolku yliopiston ulkopuolella - kaksi kertomusta siitä, minne tie vei tohtoroitumisen jälkeen  

13.30 – 14.00 Tauko, jonka aikana ryhmätehtävä teemasta tohtoroituneen urapolku yliopiston ulkopuolella 

14.00 – 14.30 Nivalan lukion rehtori, FT Juha Maijala: Tohtoriksi työn ohella ja miten sitten kävikään? Työn 

ohella tohtoriksi väitelleen uratarina. Miten väitteleminen vaikutti uraan ja työtehtäviin? 

14.30 – 15.00 Professori Sanna Karkulehto: Tutkijanura ja kansainvälistyminen 

15.00 – 15.15 Päivän yhteenveto ja loppukeskustelu, lopputehtävään liittyvät asiat 

 

Lopputehtävä: Kirjallisessa lopputehtävässä (2-3 sivua) tulee pohtia lyhyesti omaa ura- ja 

työllistymissuunnitelmaa. Mitkä ovat omat työllistymistavoitteesi? Miksi haluat valmistua tohtoriksi - mitä 

teet tutkinnolla, miten aiot hyödyntää sitä? Miltä erilaiset urapolkumahdollisuudet näyttävät sinun 

kohdallasi? Miten voisit lähitulevaisuudessa edistää uratavoitteidesi mukaista työllistymistä? Muista 

kirjoittaa tehtävään oma nimesi sekä pääohjaajasi nimi. Tehtävä palautetaan 31.3.2013 mennessä Heli 

Niskaselle (heli.m.niskanen@jyu.fi), joka lähettää tehtävät edelleen tarkastettavaksi kunkin 

tohtorikoulutettavan pääohjaajalle.  Arviointi hyväksytty/hylätty. 

 

Tervetuloa! 

 

 


