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Opiskelijamäärät v. 2016 

• HTK:lla oli yhteensä v. 2016 512 tohtoriopiskelijaa: 

• 153 miestä ja 359 naista 

• 420 suomalaista ja 92 ulkomaalaista 

• 259 sivutoimisia ja 253 päätoimisia  

• Tämä luku jo sinänsä teki HTK:sta yliopiston suurin tohtorikouluttaja, vrt. 

YTK (330), MLTK (280) ITK (218), KTK (174), JSBE (177), ja LTK (154). 

• Nyt YFI-laitoksen kanssa tohtoriopiskelijamäärämme on ylivertainen. 



Vuoden 2016 tohtorimäärät 

• Yliopistosta valmistui 158 tohtoria. Sopimuskauden 2013 – 2016 

tohtoritavoite oli 138. 

 

• HTK:ssa valmistui 28 tohtoria: 

• 20 naista ja 8 miestä 

• 21 suomalaisia ja 7 ulkomaalaista 

• 16 päätoimisia ja 12 sivutoimisia 

 



Tavoitteet 

• Yhteensä HTK:ssa + YFIssa viime vuonna tuli tohtorin 
tutkintoja 35. 

 

• Kauden 2013-2016  HTK:n + YFIn tohtorin tutkintotavoite oli 
45. Kattoa ei tohtorin tutkinnoille ole, mutta jos tutkintoja 
valmistuu enemmän kuin mikä on tavoite, ylimenevistä ei enää 
saada rahaa. 



Valmistuneiden osuus opiskelijoista 

(kokopäiväiset) ja tutkintoon käytetty aika  

• HTK:  16% (ainoastaan ITK:lla (18%) ja MLTK:lla (39%) oli paremmat 
luvut) 

 

• HTK (mediaani), suuremmat luvut kuin muilla, joka selittyvät 
rahoituksen eri malleilla:  

• Ulkomaalaiset 6,6 vuotta, suomalaiset 7,8 vuotta 

• Kokopäiväiset 6,3 vuotta, osa-aikaiset 9,2 vuotta 

 

 



Ikä tutkinnon suoritushetkellä 2016 

HTK:lla kokopäiväiset eivät ole erityisesti 

vanhempia kuin muilla tiedekunnilla vaan ovat 

keskellä koko yliopiston mediaania; HTK:n osa-

aikaisten mediaani on 49 vuotta (vrt. 33–42 vuotta 

muissa tiedekunnissa). 



Uusi JOPS 

• Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan 

tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 29.3.2017 

jatko-opintojen opetussuunnitelman ajalle 1.4.2017 - 

31.7.2020 

(https://www.jyu.fi/hytk/fi/tutkimus/tohtorikoulutus/tutkintova

atimukset/humanistis-yhteiskuntatieteellisen-tiedekunnan-

jatko-opetussuunnitelma).  
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• Opetussuunnitelma koskee kaikkia tiedekunnan 

tohtoriohjelmia. 1.4.2017 jälkeen hyväksytyt uudet 

jatko-opiskelijat aloittavat jatko-opintonsa tämän jatko-

opetussuunnitelman mukaisesti.  

 



Miten uusi JOPS vaikuttaa ohjaajan tehtäviin? 

• Pääohjaajan tehtävä on jo hakuvaiheessa istua alas jatko-

opiskelijaksi hakevan kanssa ja käydä läpi, miten jatko-opinnot 

suoritetaan ja miten 40 op tulevat täyteen JOPSin mukaisesti. 

 

• Humanistisen tiedekunnan viime syksyn rahoitushaussa 

monelta hakijalta puuttui varsinainen jatko-opintosuunnitelma. 



Ohjaustapaamistiheys 

Tämän kevään tutkijakoulun kyselyn tuloksista kiinnitetiin 

huomiota siihen, että HTKssa 40% vastanneista jatko-

opiskelijoista ovat tavanneet ohjaajiaan vain yhden tai kaksi 

kertaa vuodessa. Muiden tiedekuntien luvut olivat 2% - 27% 

välillä.  

 



•  Otos on pieni ja käsite ”ohjaustapaaminen” epämääräisesti 

määritelty, mutta tiedekunnan omassa tohtorikoulutuskyselyssä 

viime vuonna oli samansuuntaiset kommentit. 

 

• Ohjauskeskustelulla tarkoitettiin tapaamista tai reaaliaikaista 

keskustelua esimerkiksi videoyhteyden välityksellä. 

       



• Tutkijakoulun ja dekaanin linjaus on, että (pää)ohjaajuuksia 

pitäisi jakaa muillekin kuin pelkästään professoreille. 

 

• Yhdellä ohjaajalla maks. 9 aktiivista ohjattavaa. Ohjattavien 

määrälle tulee raja valintaperusteisiin.        



Kielikeskuksen kurssit 

• Kielikeskuksen kursseille osallistuvista tohtorikoulutettavista ei 
peritä enää erillistä maksua laitoksilta, joten 
tohtorikoulutettavat voivat osallistua niille vapaammin.  

 

• Nyt on kuitenkin tullut ongelmaksi se, että tohtorikoulutettavat 
ilmoittautuvat kursseille mutta eivät tulekaan paikalle tai 
jättävät usein kurssin kesken.  

 


