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Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tohtoriohjelmien jatkotutkintomää-
räykset 2018-2020 

 

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan jatkotutkintoja ovat valtiotieteiden, psykologian ja filo-
sofian lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot. 

Yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (1039/2013) mukaan tieteellisen jatkokoulutuk-
sen tavoitteena on, että sen suorittanut on 

1. perehtynyt syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkityk-
seen, 

2. hankkinut valmiudet soveltaa itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen me-
netelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa, 

3. perehtynyt hyvin oman tutkimusalansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusme-
netelmiin, 

4. saavuttanut sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tie-
teenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen, 

5. saavuttanut riittävän viestintä- ja kielitaidon ja muut valmiudet toimia työelämässä 
laajoissa ja vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteis-
työssä. 

 

Jatko-opintokelpoisuus 

Jatko-opinto-oikeuden yleisenä edellytyksenä on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto 
(maisterin tutkinto) tai sellainen soveltuva ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa 
maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin. 

Valtiotieteiden lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä hakija, jolla 
on yhteiskuntatieteellisen alan ylempi korkeakoulututkinto tai jolla tiedekunta toteaa muu-
ten olevan riittävät tiedot ja valmiudet. 

Psykologian lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä hakija, jolla 
on psykologian alan ylempi korkeakoulututkinto tai jolla tiedekunta toteaa muuten olevan 
riittävät tiedot ja valmiudet. 

Filosofian tohtorin tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä hakija, jolla tiedekunta toteaa 
olevan jatkokoulutuskelpoisuuden filosofiassa, logopediassa tai psykologiassa. 

 

Kielitaidon osoittaminen tohtoritutkinnon opiskeluoikeutta haettaessa 

Hakijan tulee olla suomen- tai englanninkielentaitoinen, jotta hän pystyy osallistumaan 
opetukseen ja kommunikoimaan yliopiston henkilökunnan kanssa. Toimiminen kansainvä-
lisessä tiedeyhteisössä edellyttää käytännössä aina myös englannin kielen taitoa. Opiske-
luoikeushaun yhteydessä hakijan tulee osoittaa kielitaitonsa jollakin alla luetelluista ta-
voista: 
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Hyväksyttävät kielitestit ja niiden vähimmäisvaatimukset ovat: 

 IELTS-testi: 6.5, ei yhtään yksittäistä alle 6.0 

 TOEFL-testi: 575 (paper-based test) / 92 (internet-based test), ei yhtään yksittäistä alle 
20 

 Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) tai Cambridge Certificate of 
Profiency in English (CPE), arvosana "C" tai korkeampi 

 Pearson Test of English Academic, (PTE A): pistemäärä vähintään 62, ei yhtään yksit-
täistä alle 54 

 Suomen Opetushallituksen Yleinen kielitutkinto englanninkielellä: vähintään taito-
tasoasteikon tasolla 5 jokaisella kielen osa-alueella 

 

Kielitaito katsotaan riittäväksi, eikä kielitestiä vaadita, jos hakija  

 on suorittanut korkeakoulututkinnon ja siihen vaadittavat opinnot 
1. yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa Suomessa 
2. yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa EU-/ETA-maassa englannin kielellä. Tut-

kintokielen tulee käydä ilmi tutkintotodistuksesta tai sen liitteestä, opintorekiste-
riotteesta tai muusta kyseessä olevan korkeakoulun antamasta virallisesta doku-
mentista. 

3. Yhdysvalloissa, Kanadassa, Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Australiassa tai Uu-
dessa Seelannissa sijaitsevassa yliopistossa englannin kielellä. 

  

Muussa tapauksessa hakijan on suoritettava kielitesti. 

 

Kielitestin tuloksen täytyy olla saapunut Turun yliopistoon testin järjestäjän lähettämänä 
hakuajan päättymiseen mennessä. Kielitestin tekemiseen liittyvät järjestelyt ovat hakijan 
vastuulla. Kielitestin tulos on voimassa testin järjestäjän ilmoittamaan erääntymispäivään 
asti. Jos erääntymispäivää ei ole ilmoitettu, kielitestin tulos on voimassa korkeintaan neljä 
(4) vuotta. 

 

 

Jatko-opiskelijoiden valinta 

Valinnan tavoitteena on saada tutkijanuralle soveltuvia kyvykkäitä, motivoituneita, tutki-
mustyöhön ja jatko-opiskeluun sitoutuneita opiskelijoita. 

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan jatko-opiskelijoiden yleiset valintakriteerit ovat: 

 maisterin tutkinnon syventävien opintojen arvosana (yleensä vähintään hyvät tiedot) 

 pro gradu -tutkielman arvosana (yleensä vähintään cum laude approbatur) 

 hakijan tutkimussuunnitelman taso ja toteutuskelpoisuus 

 ohjausresurssien saatavuus 

Jatko-opiskeluoikeuden myöntää tiedekunta. Tohtoriohjelmaan hyväksytään vuosittain 
maksimissaan 50 tohtorikoulutettavaa. 
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TOHTORIN TUTKINNOT 

Turun yliopistossa toimii syksystä 2011 lähtien Turun yliopiston tutkijakoulu, johon kaikki 
tohtorin tutkintoa suorittavat opiskelijat kuuluvat tohtoriohjelmien kautta. Yhteiskuntatieteel-
lisen tiedekunnan tohtorikoulutettavat kuuluvat  

1. Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden tohtoriohjelmaan (DPSoc) 
2. Eriarvoisuuden, interventioiden ja hyvinvointivaltion tutkimuksen tohtorioh-

jelma (DPInvest) tai  
3. Turun yliopiston kliiniseen tohtoriohjelmaan (TKT).  

 
 
Opiskelijan tutkimusaihe ja ohjaustaho määrittelevät sen, mihin tohtoriohjelmaan hän kuu-
luu ja millä tieteenalalla tutkinto suoritetaan. 

Valtiotieteiden tohtorin tutkinnon tieteenalana voi olla filosofia, poliittinen historia, sosiaali-
politiikka, sosiaalityö, sosiologia, taloussosiologia, valtio-oppi, koulutussosiologia tai East 
Asian Studies. 

Psykologian tohtorin tutkinto suoritetaan psykologian tieteenalalla. 

Filosofian tohtorin tutkinnon voi suorittaa filosofian, logopedian ja psykologian tieteen-
aloilla. 

 

Jatko-opiskelijoiden valinta tohtoriohjelmaan 

Jatko-opiskeluoikeutta yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan haetaan sellaisen Turun yli-
opiston tohtoriohjelman kautta, jossa tiedekunta on mukana. Hakija lähettää hakemuk-
sensa valitsemaansa tohtoriohjelmaan noudattaen tohtoriohjelman hakuohjeita ja -aikoja.  
 
Haku tohtoriohjelmiin järjestetään yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan erikseen ilmoitta-
mina ajankohtina. Tohtoriohjelma järjestää syksyn hakuajan yhteydessä lisäksi haun pal-
kallisiin tohtorikoulutettavan tehtäviin. Hakuajat ja tarkemmat ohjeet ilmoitetaan yhteiskun-
tatieteellisen tiedekunnan www-sivuilla: https://www.utu.fi/fi/yliopisto/yhteiskuntatieteelli-
nen-tiedekunta 

 

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yleiset valintakriteerit ovat: 

 maisterin tutkinnon syventävien opintojen arvosana (yleensä vähintään hyvät tiedot) 

 pro gradu -tutkielman arvosana (yleensä vähintään cum laude approbatur) 

 hakijan tutkimussuunnitelman taso ja toteutuskelpoisuus 

 ohjausresurssien saatavuus 

 

Turun yliopiston kliinisen tohtoriohjelman valintakriteerit sekä hakuohjeet ja -ajat ilmoi-
tetaan tohtoriohjelman kotisivulla https://www.utu.fi/fi/tutkimus/tutkijakoulu/turun-kliininen-
tohtoriohjelma 

 

 

https://www.utu.fi/fi/yliopisto/yhteiskuntatieteellinen-tiedekunta
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/yhteiskuntatieteellinen-tiedekunta
https://www.utu.fi/fi/tutkimus/tutkijakoulu/turun-kliininen-tohtoriohjelma
https://www.utu.fi/fi/tutkimus/tutkijakoulu/turun-kliininen-tohtoriohjelma
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Hakijoiden muodollinen jatkokoulutuskelpoisuus tarkastetaan tohtoriohjelman toimesta ja 
jatkoon valitut hakemukset toimitetaan oppiaineisiin arvioitaviksi. Oppiaineen jatkokoulu-
tuksesta vastaava henkilö tekee valintaehdotuksen. Hakemukset käsitellään sen jälkeen 
tohtoriohjelman johtoryhmässä. Johtoryhmä tekee esityksen tohtorikoulutettavien valin-
nasta dekaanille, joka tekee päätöksen. Turun yliopiston kliinisen tohtoriohjelman jatkoon 
kelpuutetut hakemukset käsitellään tohtoriohjelman johtoryhmässä. Päätöksistä ilmoite-
taan hakijalle ensisijaisesti sähköpostitse. Päätökseen voi pyytää oikaisua 14 päivän kulu-
essa tulosten julkistamisesta. 

 

Tohtorin tutkintoon vaadittavat opinnot (240 op) 

Tohtorin tutkintoon vaaditaan väitöskirja (200 op) sekä pääaineen jatko-opintoja ja muita 
tutkintoa tukevia opintoja (40 op). Mikäli opiskelijan lähtötasona on lisensiaatin tutkinto, toh-
torin tutkintoon vaaditaan vain väitöskirja. 

 

Jatkokoulutuksen opinnot 40 op 

Turun yliopistosta tohtoritutkinnon suorittaneista noin 30 prosenttia työllistyy yliopistoihin ja 
70 prosenttia siirtyy julkishallintoon, elinkeinoelämään, kolmannen sektorin palvelukseen tai 
muihin tehtäviin. Tohtoriohjelman tavoitteena on tukea väitöskirjatyötä ja antaa valmiuksia 
sekä tutkijan uralle että muihin vaativiin asiantuntijatehtäviin. Jokaisen tohtorikoulutettavan 
tulee aktiivisesti osallistua järjestettyyn koulutukseen sekä esitellä omaa tutkimustaan ja sen 
edistymistä vähintään kerran lukuvuodessa. Tohtorikoulutettavan tulee laatia henkilökohtai-
nen jatko-opintosuunnitelma Nettiopsu-järjestelmään (https://nettiopsu.utu.fi/), johon kirja-
taan jatko-opintojen (40 op) suunniteltu sisältö ja suoritusten alustava aikataulu. 

Tohtorikoulutettavia kehotetaan jatko-opintojen alkuvaiheessa pohtimaan oma urapolkua ja 
sen saavuttamiseksi tarvittavia opintojaksoja. Tukea urasuunnitteluun tarjoavat omat ohjaa-
jat, tohtoriohjelma ja Turun yliopiston työelämäpalvelut (Rekry). Alla oleva taulukko kuvaa 
kahden eri uravaihtoehdon vaatimat osaamisalueet, joita tohtorikoulutettavan on syytä si-
sällyttää opintoihinsa tukeakseen valittua urapolkua. Vaihtoehdot eivät sulje toisiaan pois, 
eli esimerkiksi tutkijauralle tähtäävä tohtorikoulutettava voi sisällyttää opintoihinsa vierailu-
jakson elinkeinoelämään.  

Valittu urasuunnitelma ei ole tohtoriopiskelijaa sitova, eli hän voi päivittää ura- ja jatko-opin-
tosuunnitelmaa yhdessä ohjaajan kanssa väitösprosessin edetessä. Alla olevassa taulu-
kossa esitetty urapolut ovat siis ohjeellisia ja niiden tarkoitus on toimia apuna tohtorikoulu-
tettavan urasuunnittelussa.  
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Taulukko 1. Kaksi esimerkinomaista urapolkua ja niitä tukevat osaamisalueet 

Tutkijaura yliopistossa 
Julkishallinto, elinkeinoelämä ja kol-

mas sektori 

Tutkimus:  

- itsenäisen tutkijaprofiilin luominen 
- väitöskirjan lisäksi tuotettavat julkaisut 
- verkostoituminen kansallisesti että 

kansainvälisesti 
- tieteellisen englannin kirjoittaminen 

Tutkimus:  

- väitöstyön linkittäminen suunnitel-
tuun urapolkuun 

- väitöskirjan lisäksi tuotettavat julkai-
sut 

- verkostoituminen yliopiston ulko-
puolelle 

- tieteellisen englannin kirjoittaminen 

Opetus: 

- luento-opetus, opinnäytetöiden ohjaus 
ja muu opetus 

Opetus: 

- luento-opetus, opinnäytetöiden oh-
jaus ja muu opetus 

- uravaihtoehtoa tukeva opetustyö 

Liikkuvuus: 

- kansainväliset konferenssit 
- tutkijavaihdot ulkomaille 

Liikkuvuus: 

- kansainväliset konferenssit 
- vierailut julkishallintoon, elinkei-

noelämään tai kolmannen sektorin 
organisaatioihin  

Rahoituksen hankinta: 

- tutkimusrahoituksen (väitöskirjatyö ja 
liikkuvuus) hakeminen ja projektin 
käytännön toteutus 

Rahoituksen hankinta: 

- tutkimus- ja kehittämishankkeet  

Viestintä, johtaminen ja esiintymistaidot: 

- tieteellinen ja populaari kirjoittaminen 
- projektin hallinta ja esimieskoulutus 
- yliopistopedagogiikka ja tieteellinen 

viestintä 

Viestintä, johtaminen ja esiintymistai-
dot: 

- tieteellinen ja populaari kirjoittami-
nen 

- projektin hallinta ja esimieskoulutus 
- yrittäjyysopinnot 

 

Jatko-opintojen alussa tohtorikoulutettavan tulee laatia jatko-opintosuunnitelma, joka tukee 
hänen uratavoitetta. Tässä suunnittelutyössä väitöstyön ohjaajalla on keskeinen asema, eli 
hänen tulee ohjeistaa tohtorikoulutettavaa valitsemaan opintokokonaisuuksia, jotka mahdol-
listavat uratavoitteen saavuttamisen. Alla oleva taulukko kuvaa pakollisten ja valinnaisten 
opintojen sisällöt ja vaatimukset. Etenkin valinnaisten opintojen osalta ohjaajan tulee ohjeis-
taa tohtorikoulutettavaa tekemään valintoja, jotka mahdollistavat valitun uratavoitteen saa-
vuttamisen. Esimerkiksi tutkijan uraa tavoittelevan tulee sisällyttää opintoihinsa tutkijavie-
railu ulkomaille ja yksityissektorille aikovan on luontevaa valita yrittäjyysopintoja. Alla esitetyt 
opinnot on suunniteltu tohtoriohjelmatasolle, minkä lisäksi kukin oppiaine voi ohjeistaa tar-
kemmin tohtoriopintojen sisällöstä. 
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Taulukko 2. jatko-opintoihin sisällytettävät pakolliset ja valinnaiset opinnot (tarkemmin 
määritelty kunkin tohtoriohjelman opetussuunnitelmassa).   

 
Pakolliset opinnot 

 
15-25 op 

 
Tutkimusaihekohtaiset suoritukset (tukevat väitöskirjan työstämistä) 
- tutkimusetiikka 
- tieteen filosofia 

 Suoritustapa: Turun yliopiston tutkijakoulun tarjoamat tieteenfilosofian ja tutkimusetiikan 
kurssit tai vastaavat suoritukset, joista tulee sopia ohjaajan kanssa 

- oppiaineen jatko-opintoseminaarit 
- oppiainekohtaiset opinnot (sovittava ohjaajan kanssa) 

 
Valinnaiset opinnot 

 
15-25 op 

 
Tutkimusaluekohtaiset suoritukset (tukevat väitöskirjaa sekä oman oppiaineen tuntemusta) 
- metodologiset opinnot 
- tieteellinen kirjoittaminen ja väitöstyötä tukevat kieliopinnot 
- teoriaosaamista tukevat opinnot 
- viestintä 
- yliopistopedagogiikka 
- opetus ja opinnäytetöiden ohjaus 
Liikkuvuus ja asiantuntijuussuoritukset (tukevat tieteellistä ja ammatillista osaamista) 
- kansalliset ja kansainväliset konferenssit 
- tukijavierailut ulkomaille 
- harjoittelu asiantuntijatehtävissä yliopiston ulkopuolella 
- yrittäjyysopinnot 
- esimieskoulutus 
- esiintymiskoulutus 

Yhteensä 40 op 
 

Tutkijakoulun suositusten mukaisesti tohtorikoulutettavia kannustetaan liikkuvuuteen. Liik-
kuvuudesta ja verkostoitumisesta annetaan opintopisteitä seuraavasti: 

 Kotimaiset ja ulkomaiset jatkokoulutus- ja erikoiskurssit  
o opintopisteet kurssiohjelman ja osallistumisen mukaan  

 Kansalliset ja kansainväliset tieteelliset kokoukset  
o kansallisessa kokouksessa esitetty posteri 1 op ja suullinen esitys 2 op.  
o kansainvälisessä kokouksessa esitetty posteri 3 op ja suullinen esitys 4 op. 

 Tieteellinen työskentely, opintomatkat ja menetelmäkoulutus kotimaisessa/ulkomai-
sessa korkeakoulussa/tutkimuslaitoksessa  
o 2-20 op.  
 

Opinnot suoritetaan ennen väitöskirjan jättämistä esitarkastukseen.  
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Ohjaus 

Turun yliopiston tutkijakoulun suositus on, että tohtorikoulutettavalle vahvistetaan kaksi oh-
jaaja, joista toinen on työn pääohjaaja. Pääohjaajana voi toimia oppiaineen professori tai 
tohtorin tutkinnon suorittanut opettaja tai tutkija. Toinen ohjaaja voi olla myös oppiaineen 
ulkopuolelta. 

Tohtorikoulutettavalta edellytetään, että hän tulee ohjaukseen valmistautuneena, tuottaa 
tarvittavaa materiaalia, on säännöllisesti yhteydessä ohjaajaan ja tekee sovitut tehtävät. 
Opiskelijan tulee sitoutua tutkimushankkeeseensa pyrkimällä korkeaan tieteelliseen laa-
tuun ja noudattamalla tutkimuseettisiä sääntöjä. 

Ohjausta varten laaditaan ohjaussuunnitelma, jossa tohtorikoulutettava ja ohjaaja sopivat 
väitöskirjatyön tavoitteista, aikataulusta, ohjauksen käytännön toteutuksesta sekä muista 
työn etenemisen kannalta keskeisistä kysymyksistä. Suunnitelmaan kirjataan sekä opiske-
lijan että ohjaajan vastuut ja, mikäli ohjaajia on useampia kuin yksi, ohjaajien välinen työn-
jako. Suunnitelmaa voidaan täydentää ja muuttaa jatko-opintojen kuluessa. Ohjaussuunni-
telma on voimassa enintään neljän vuoden ajan minkä jälkeen ohjaaja arvioi väitöskirja-
hankkeen senhetkisen toteuttamiskelpoisuuden. Mikäli ohjaussuhde sen jälkeen jatkuu ja 
väitöskirjatyö on ohjaajan arvion mukaan toteuttamiskelpoinen, suunnitelman kestoa voi-
daan jatkaa osapuolten yhdessä sovitulla tavalla. 

Suunnitelman alkuperäiskappale arkistoidaan oppiaineessa ja kopio suunnitelmasta toimi-
tetaan tohtorikoulutettavalle ja tohtoriohjelman koordinaattorille. Ohjaussuunnitelmamalli 
löytyy kukin ohjelma verkkosivuilta.  

Tohtoriohjelman johtoryhmä käsittelee ohjaukseen liittyvät ongelmatapaukset. Selvitte-
lyssä kuullaan kaikkia osapuolia. Ongelmatapausten selvittelyprosessi käynnistyy otta-
malla yhteyttä tohtoriohjelman koordinaattoriin. Mahdollisesta ohjaajan vaihtamisesta päät-
tää tohtoriohjelma tai tarvittaessa dekaani. 

Tohtoriohjelman tohtorikoulutettavat raportoivat vuosittain opintojensa etenemisestä säh-
köisellä vuosiraportilla. Tohtoriohjelma antaa tarkemmat ohjeet vuosiraportin toimittami-
sesta kunkin kalenterivuoden lopulla. 

 

Seurantaryhmä 

Tohtoriohjelman tohtorikoulutettaville voidaan ohjaajan ja ohjattavan yhteisellä päätöksellä 
nimittää seurantaryhmä, jonka tarkoituksena on osaltaan tukea väitösprosessia ja sen oh-
jaamista. Seurantaryhmään voi kuulua Turun yliopiston tohtoritason henkilöitä tai yliopiston 
ulkopuolisia asiantuntijoita. Seurantaryhmän kokoonpanosta päättää ohjaaja kuultuaan oh-
jattavaa. Seurantaryhmän päämääränä on varmistaa väitöskirjan ja opintojen edistyminen, 
tuoda esille ulkopuolista näkemystä tutkimukseen sekä tukea tohtorikoulutettavaa ja ohjaa-
jaa mahdollisessa ristiriitatilanteessa. 

 Seurantaryhmä kokoontuu kerran vuodessa arvioimaan tohtorikoulutuksen edisty-
mistä ja kokoukseen voi yhdistää urakeskustelun. Tohtorikoulutettava kutsuu ko-
kouksen koolle ja samalla toimittaa ohjaajalle ja seurantaryhmälle edistymisraport-
tinsa 
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 Seurantaryhmän tulee antaa vahvistus siitä, että väitöskirjatyöntekijän työmäärä ja 
oma osuus julkaisuissa on riittävä väitöskirjakokonaisuuden toimittamiseksi esitar-
kastusprosessiin. Seurantaryhmä antaa tarvittaessa lausunnon tohtorikoulutettavan 
työn etenemisestä 

 Seurantaryhmän tavoitteena on edistää väitöskirjatyön menestyksellistä etenemistä 
tarjoamalla asiantuntemusta väitöskirjatyön aihepiiristä ja työn toteutuksesta. Tarvit-
taessa keskustelun perusteella voidaan tehdä muutoksia opinto- tai tutkimussuunni-
telmaan 

 Mahdollisissa ongelmatilanteissa tohtorikoulutettava voi ottaa yhteyttä seurantaryh-
män jäseniin myös kokousten välillä. Kokouksissa ideaalitilanteessa tohtorikoulutet-
tavalla olisi mahdollisuus keskustella seurantaryhmän kanssa luottamuksellisesti 
ohjaussuhteesta. 

 

Väitöskirja 

Väitöskirjaksi voidaan hyväksyä tiedekunnan alaan kuuluva, itsenäiseen tutkimukseen pe-
rustuva tieteellinen esitys, jota ei ole kokonaisuutena aikaisemmin julkaistu. Väitöskirja voi-
daan julkaista suomen, ruotsin tai englannin kielellä. 

Väittelyluvan myöntämistä varten väitöskirjan tekijä/ohjaaja jättää käsikirjoituksen tohto-
riohjelman virkailijalle UGIS-järjestelmän kautta (https://ugis.utu.fi/). 

 

Artikkeliväitöskirja 

Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa julkaistava väitöskirja voi olla muodoltaan joko 
monografia tai artikkeliväitöskirja. Artikkeliväitöskirjalla tarkoitetaan julkaisua, joka muo-
dostuu johdantoluvusta sekä jo julkaistuista tai julkaistaviksi hyväksytyistä, itsenäisistä ar-
tikkeleista, jotka käsittelevät yhteistä tutkimusongelmaa tai ongelmakokonaisuutta. Artikke-
liväitöskirja vastaa tieteelliseltä tasoltaan ja muulta vaatimustasoltaan monografiaa. Artik-
keliväitöskirja koostuu johdantoluvusta ja vähintään kolmesta tieteellisestä artikkelista. Ar-
tikkeliväitöskirjan aloitusvaiheessa väitöskirjantekijä ja työn pääohjaaja sopivat väitöskirjan 
julkaisusuunnitelmasta. 

Artikkelit voivat olla joko tieteellisissä lehdissä tai kokoomateoksissa julkaistuja tai julkais-
tavaksi hyväksyttyjä. Kun tutkimus jätetään esitarkastettavaksi, pitää väittelijän liittää käsi-
kirjoitukseen vielä julkaisemattomista, mutta julkaistavaksi hyväksytyistä artikkeleista jul-
kaisusarjan päätoimittajan tai kokoomateoksen toimittajan hyväksymisilmoitus. 

Jokaisen artikkelin tulee sisältää uusia tuloksia. Koska artikkeleja ei voi muokata enää väi-
töskirjan julkaisuvaiheessa, voidaan artikkeleissa sallia lievää toistoa tai päällekkäisyyttä. 

Kaikkien artikkeliväitöskirjaan sisällytettävien artikkelien pitää olla vertaisarvioituja. Artikke-
lit voivat olla kansainvälisiä tai kotimaisia julkaisuja. On kuitenkin suositeltavaa, että artik-
keliväitöskirjan osatutkimukset pyritään julkaisemaan kansainvälisissä tieteellisissä julkai-
suissa. 

Väittelijällä tulee olla artikkelien kirjoittamisessa sekä tulosten laatimisessa selkeä itsenäi-
nen rooli. Artikkeleihin voi kuulua myös yhteisartikkeleja. Väittelijän tulee olla vähintään 

https://ugis.utu.fi/
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kolmessa artikkelissa keskeisen kontribuution tehnyt kirjoittaja. Kun tutkimus jätetään esi-
tarkastettavaksi, tutkimuksen tekijän ja ohjaajan on esitettävä tiedekunnalle kirjallinen sel-
vitys yhteisjulkaisuista ja niihin sisältyvästä väittelijän työn itsenäisestä osuudesta. Selvitys 
lähetetään käsikirjoituksen mukana esitarkastajille, jotta he pystyisivät arvioimaan, vas-
taako väittelijän kokonaistuotos tiedekunnan vaatimuksia artikkeliväitöskirjan laajuudesta. 

Samaa artikkelia voi edellä mainitun selvityksen perusteella käyttää useammassa eri väi-
töskirjassa. Artikkeliväitöskirja ei voi kuitenkaan sisältää väittelijän aikaisemman väitöskir-
jan osia. Artikkelien julkaisuajankohdalle ei ole säädetty rajoja; artikkelit eivät siis vanhene. 

 

Yhteenveto-osio 

Artikkeliväitöskirjan tulee sisältää työn alussa yhteenveto-osio, joka on väittelijän yksin laa-
tima. Yhteenvedon suosituslaajuus on 30-100 sivua. Yhteenveto ei ole pelkkä laajennettu 
tiivistelmä artikkeleista, vaan analyyttinen johdatus työhön. 

Yhteenvedossa esitetään tutkimuksen ongelma, sen motivointi ja tieteellinen asemointi 
sekä tutkimuksen tavoitteet, menetelmät, tulokset ja johtopäätökset. Yhteenvedossa väitte-
lijä myös nivoo väitöskirjaan sisällytettävät artikkelit yhteen ja tuo esiin kunkin artikkelin 
merkityksen tutkimuskokonaisuuden ja tutkimustulosten kannalta. Yhteenvedossa ei siis 
pidä esitellä uutta tutkimusta tai aineistoa. Sen sijaan yhteenvedossa tulee tarkastella ja 
arvioida kriittisesti artikkeleissa esitettyjä tutkimuksia ja niiden tulosten merkitystä yhteen-
vedon julkaisemisen aikaan. 

 

Julkaisulupa 

Julkaistujen artikkelien painattaminen väitöskirjaan edellyttää kirjallisen julkaisuluvan hank-
kimista kustantajalta. Luvan hankkiminen on väittelijän vastuulla. 

 

Arvostelu  

Artikkeliväitöskirjan arvostelussa arvioidaan sekä artikkelit että yhteenveto. Artikkelien arvi-
oidaan sisällöllisesti sekä sen kannalta, mikä on ollut väittelijän kontribuutio kussakin artik-
kelissa ja minkälaisen kokonaisuuden artikkelit muodostavat yhteenvedon kanssa. Yhteen-
veto-osiolla on arvioinnissa keskeinen rooli. 

 

Esitarkastus  

Väitöskirjan esitarkastusprosessi käynnistetään, kun ohjaaja näkee käsikirjoituksen olevan 
valmis esitarkastukseen. Ennen kuin käsikirjoitus jätetään esitarkastettavaksi, pitää teksti 
tarkastaa yliopiston ohjeiden mukaisesti sähköisellä plagiaatintunnistusjärjestelmällä. Työn 
pääohjaaja tekee tarkastuksen ja laatii todistuksen tarkastuksen suorittamisesta. Esitar-
kastuslupaa hakeviin väitöskirjoihin on liitettävä todistus työnohjaajan tekemästä alkuperäi-
syystarkastuksesta (ks. www.utu.fi/fairUTU).  

Esityksen esitarkastajiksi tekevät ohjaaja tai pääaineen vastuuhenkilö. Väitöskirjan tekijälle 
varataan ennen esitarkastajien määräämistä tilaisuus antaa asiasta lausuntonsa. Dekaani 

http://www.utu.fi/fairUTU
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määrää käsikirjoitukselle vähintään kaksi esitarkastajaa, joilla, mikäli mahdollista, on do-
sentilta vaadittavat tieteelliset ansiot. Esitarkastajien tulee olla Turun yliopiston ulkopuo-
lelta. Poikkeustapauksessa yksi esitarkastaja voi olla Turun yliopiston toisesta tiedekun-
nasta. Väitöskirjan ohjaaja ei voi toimia esitarkastajana.  

Väittelylupaa koskevan lausunnon antamisen suositeltava määräaika on kolme kuukautta. 
Lausunto ei voi olla ehdollinen, vaan siinä joko puolletaan tai ei puolleta väittelyluvan 
myöntämistä. Tiedekunnan lähtökohta on, että esitarkastukseen jätetty työ on julkaisuval-
mis. Jos esitarkastuslausunnot puoltavat väittelyluvan myöntämistä, tiedekunnan johto-
kunta ottaa asian välittömästi päätettäväksi. Jos lausunnoissa väittelylupa evätään siksi, 
että käsikirjoitus vaatii vielä huomattavasti lisää työtä, tekijän on tehtyään tarvittavat kor-
jaukset toimitettava viimeistelty käsikirjoitus tiedekunnalle. Tämän jälkeen tiedekunta saat-
taa kääntyä esitarkastajien puoleen saattaakseen työn soveltuvin osin uudelleen arvioita-
vaksi. Opiskelija voi myös halutessaan keskeyttää esitarkastusprosessin; tällöin ohjaaja 
puoltaa esitarkastuksen käynnistämistä uudelleen kun työtä on korjattu, ja johtokunta ni-
meää työlle jälleen esitarkastajat. Tiedekunta voi myöntää väittelyluvan, kun työstä on 
saatu kaksi esitarkastuslausuntoa, jotka suosittavat väittelyluvan myöntämistä. 

 

Julkaiseminen  

Julkaistavaan väitöskirjaan liitetään sekä suomeksi että englanniksi laadittu lyhyt tiivis-
telmä. Väitöskirjan julkaisemisessa noudatetaan yliopiston antamia ohjeita. 

 

Väitöskirjan arvostelu 

Kun johtokunta on myöntänyt väittelyluvan, dekaani määrää väitöskirjalle vastaväittäjän, 
kustoksen ja arvostelutoimikunnan. 

Dekaani määrää väitöstilaisuuteen yhden tai kaksi vastaväittäjää, joilla, mikäli mahdollista, 
on dosentilta vaadittavat tieteelliset ansiot. Väitöskirjan ohjaaja ei voi toimia vastaväittä-
jänä. Pääsääntöisesti vastaväittäjän tulee olla oman yliopiston ulkopuolelta. Väitöskirjan 
tekijälle varataan ennen vastaväittäjän määräämistä tilaisuus antaa asiasta lausuntonsa. 
Dekaani määrää väitöstilaisuuden kustokseksi tiedekunnan professorintehtävässä toimi-
van tai tiedekunnan dosentin. 

Väitöstilaisuuden kielestä määrää kustos etukäteen kuultuaan asiassa sekä väittelijää että 
vastaväittäjää. Väitöstilaisuuden kielenä on suomi tai ruotsi taikka se kieli, jolla väitöskirja 
on laadittu. Väitöstilaisuus voidaan pitää muullakin kielellä, jos väittelijä siihen suostuu. 
Väittelijä ja vastaväittäjä voivat väitöstilaisuudessa käyttää myös eri kieltä, jos niin sovi-
taan. 

Väitöskirjan arvostelua varten dekaani nimittää arvostelutoimikunnan, jonka tehtävänä on 
varmentaa arvioinnin tasapuolisuutta. Toimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, vastaväittäjä(t), 
esitarkastaja(t) ja vähintään yksi oppiaineen tai laitoksen professori. Toimikunnassa voi 
olla ulkopuolinen asiantuntija.  

Arvostelutoimikunnan puheenjohtajan tulee olla saman oppiaineen tai laitoksen professori. 
Puheenjohtaja perehdyttää vastaväittäjän ja arvostelutoimikunnan muut jäsenet tiedekun-
nan arvostelukäytäntöön, arvosteluasteikkoon ja säädöksiin. Puheenjohtajan tulee myös 

https://www.utu.fi/fi/tutkimus/vaitokset/ohjeet
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saattaa toimikunnan tietoon muut arvosteluun mahdollisesti vaikuttavat seikat. Turun yli-
opiston käytössä olevien esteellisyyssääntöjen mukaisesti väitöstyön ohjaaja ei voi toimia 
arvostelutoimikunnan puheenjohtajana eikä jäsenenä. 

Arvostelutoimikuntaa kuultuaan tulee vastaväittäjän antaa tiedekunnalle väitöskirjasta pe-
rusteltu kirjallinen lausunto kuuden viikon kuluessa väitöstilaisuudesta. Lausunnossa esite-
tään väitöskirjan hyväksymistä tai hylkäämistä sekä ehdotetaan hyväksyttävälle työlle ar-
vosanaa. Lausunnossa tulee samalla ilmoittaa, millä tavalla arvostelutoimikuntaa on 
kuultu. 

Väittelijälle varataan tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjän lausunnosta. Vastine 
on toimitettava tiedekunnalle ennen sitä johtokunnan kokousta, jossa väitöskirjan arviointi 
on esillä. 

Johtokunta päättää väitöskirjan hyväksymisestä ja arvosanasta. Hyväksytyn väitöskirjan 
arvostelussa käytetään asteikkoa approbatur, lubenter approbatur, non sine laude appro-
batur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude approbatur 
ja laudatur. 

Arvosteluasteikon soveltamisessa noudatetaan seuraavia perusteita: 

Approbatur Työssä on vakavia puutteita, mutta se täyttää väitöskirjalle asetetut vaatimuk-
set. 

Lubenter approbatur Työssä on useita huomattavia puutteita ilman niitä riittävästi kom-
pensoivia erityisansioita. 

Non sine laude approbatur Työssä on puutteita ilman niitä riittävästi kompensoivia eri-
tyisansioita. 

Cum laude approbatur Työ on hyvä tieteellinen suoritus. Se on käsitteellisesti ja kielelli-
sesti selkeä, tutkimusongelma, metodiset ratkaisut ja johtopäätökset on hyvin perusteltu ja 
aineisto relevantti. Työn erityisansiot kompensoivat työssä ilmeneviä puutteita. 

Magna cum laude approbatur Työssä on tieteellisiä ansioita ilman niitä heikentäviä puut-
teita. 

Eximia cum laude approbatur Työssä on huomattavia tieteellisiä ansioita ilman niitä hei-
kentäviä puutteita. 

Laudatur Työ on tieteellisesti kunnianhimoinen ja erittäin ansiokas. 

Väitöskirjan tekijä voi tehdä johtokunnalle kirjallisen oikaisupyynnön väitöskirjan arvoste-
lusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

Todistus tohtorin tutkinnosta 

Todistuksen tohtorin tutkinnosta myöntää dekaani. Todistukseen merkitään tieteenala, väi-
töskirjan nimi ja arvosana sekä muiden opintojen laajuus. 

 

 

LISENSIAATIN TUTKINNOT (120op) 
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Lisensiaatin tutkintoa varten opiskelijan tulee tehdä lisensiaatintutkimus (80op) ja suorittaa 
jatkokoulutukseen kuuluvat opinnot (40op). Tutkinnon voi suorittaa kaikissa tiedekunnan 
oppiaineissa. 

 

Jatko-opiskelijoiden valinta lisensiaatin tutkintoon 

Jatko-opiskeluoikeutta haetaan yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta tiedekunnan kansli-
aan palautettavalla lomakkeella. Hakuaika on vapaa. Yleiset valintakriteerit ovat 

 maisterin tutkinnon syventävien opintojen arvosana (yleensä vähintään hyvät tiedot) 

 pro gradu -tutkielman arvosana (yleensä vähintään cum laude approbatur) 

 hakijan tutkimussuunnitelman taso ja toteutuskelpoisuus 

 ohjausresurssien saatavuus 

Hakijoiden muodollinen jatkokoulutuskelpoisuus tarkastetaan tohtoriohjelman toimesta. 

Jatkoon kelpuutetut hakemukset toimitetaan tämän jälkeen oppiaineisiin arvioitaviksi. Op-
piaineen jatkokoulutuksesta vastaava henkilö tekee valintaehdotuksen. Valinnasta tekee 
päätöksen dekaani. 

Hylkäyksestä ilmoitetaan hakijalle kirjallisesti. Päätökseen voi pyytää oikaisua 14 päivän 
kuluessa tulosten julkistamisesta. 

 

Lisensiaatin tutkintoon kuuluvat opinnot 

Lisensiaatintutkimus 80 op 

Lisensiaatintutkimuksen tulee osoittaa hyvää perehtyneisyyttä tutkimusalaan sekä val-
miutta itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä. 

Tiedekunta voi hyväksyä lisensiaatintutkimukseksi myös samaa ongelmakokonaisuutta kä-
sitteleviä vertaisarvioituja tai julkaistavaksi toimitettuja artikkeleita ja niistä laaditun yhteen-
vedon (n. 3-10 sivua), jossa esitetään tutkimusaiheeseen liittyvä aiempi tutkimus sekä li-
sensiaattitutkimuksen tavoitteet, menetelmät ja tulokset. Lisensiaattitutkimuksen tulee si-
sältää yhteenveto-osion lisäksi vähintään yksi artikkeli, joka on julkaistu tai hyväksytty jul-
kaistavaksi vertaisarvioidussa tiedejulkaisussa.   

Artikkeleihin voi kuulua myös yhteisjulkaisuja, jos tekijän itsenäinen osuus on niissä osoi-
tettavissa. Tutkimuksen tekijä on velvollinen esittämään tiedekunnalle selvityksen yhteisjul-
kaisuihin sisältyvän työnsä itsenäisestä osuudesta. Hyväksyttävänä selvityksenä pidetään 
yhteisjulkaisun tekijöiden allekirjoittamaa selvitystä tai työn ohjaajan lausunto. Selvitys on 
annettava samalla, kun tutkimus jätetään tarkastettavaksi. 

Ammatillisiin lisensiaatintutkintoihin vaadittavat opinnot sisältyvät oppiaineiden opetus-
suunnitelmiin. 

 

Lisensiaatin tutkinnon jatkokoulutuksen opinnot 40 op 

Opintojen tarkoituksena on tukea lisensiaatintutkimuksen tekemistä ja antaa valmiuksia sekä 
tutkijan tehtäviin että muihin vaativiin asiantuntijatehtäviin. Jokaisen jatko-opiskelijan tulee ak-
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tiivisesti osallistua järjestettyyn koulutukseen sekä esitellä omaa tutkimustaan ja sen edisty-
mistä vähintään kerran lukuvuodessa. Jatko-opiskelijan tulee laatia henkilökohtainen jatko-
opintosuunnitelma, johon kirjataan jatkokoulutuksen opintojen (40 op) suunniteltu sisältö ja 
suoritusten alustava aikataulu.  

 

Taulukko 2. jatko-opintoihin sisällytettävät pakolliset ja valinnaiset opinnot.   

 
Pakolliset opinnot 

 
15-25 op 

 
Tutkimusaihekohtaiset suoritukset (tukevat lisensiaattityön työstämistä) 
- tutkimusetiikka 
- tieteen filosofia 

 Suoritustapa: Turun yliopiston tutkijakoulun tarjoamat tieteenfilosofian ja tutkimusetiikan 
kurssit tai vastaavat suoritukset, joista tulee sopia ohjaajan kanssa 

- oppiaineen jatko-opintoseminaarit 
- oppiainekohtaiset opinnot (sovittava ohjaajan kanssa) 

 
Valinnaiset opinnot 

 
15-25 op 

 
Tutkimusaluekohtaiset suoritukset (tukevat lisensiaattityön sekä oman oppiaineen tunte-
musta) 
- metodologiset opinnot 
- tieteellinen kirjoittaminen ja lisensiaattityötä tukevat kieliopinnot 
- teoriaosaamista tukevat opinnot 
- viestintä 
- yliopistopedagogiikka 
- opetus ja opinnäytetöiden ohjaus 
Liikkuvuus ja asiantuntijuussuoritukset (tukevat tieteellistä ja ammatillista osaamista) 
- kansalliset ja kansainväliset konferenssit 
- tukijavierailut ulkomaille 
- harjoittelu asiantuntijatehtävissä yliopiston ulkopuolella 
- yrittäjyysopinnot 
- esimieskoulutus 
- esiintymiskoulutus 

Yhteensä 40 op 
 

Tutkijakoulun suositusten mukaisesti jatko-opiskelijoita kannustetaan liikkuvuuteen. Liikku-
vuudesta ja verkostoitumisesta annetaan opintopisteitä seuraavasti: 

 Kotimaiset ja ulkomaiset jatkokoulutus- ja erikoiskurssit  
o opintopisteet kurssiohjelman ja osallistumisen mukaan  

 Kansalliset ja kansainväliset tieteelliset kokoukset  
o kansallisessa kokouksessa esitetty posteri 1 op ja suullinen esitys 2 op.  
o kansainvälisessä kokouksessa esitetty posteri 3 op ja suullinen esitys 4 op. 

 Tieteellinen työskentely, opintomatkat ja menetelmäkoulutus kotimaisessa/ulkomai-
sessa korkeakoulussa/tutkimuslaitoksessa  
o 2-20 op.  
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Ohjaus 

Lisensiaatintutkimuksen tekijälle määrätään vähintään yksi ohjaaja. Pääohjaaja on oppiai-
neen professori tai lisensiaatin tutkinnon suorittanut opettaja tai tutkija. Toinen ohjaaja voi 
olla myös oppiaineen ulkopuolelta. 

Jatko-opiskelijalta edellytetään, että hän tulee ohjaukseen valmistautuneena, tuottaa tarvit-
tavaa materiaalia, on säännöllisesti yhteydessä ohjaajaan ja tekee sovitut tehtävät. Opis-
kelijan tulee sitoutua tutkimushankkeeseensa pyrkimällä korkeaan tieteelliseen laatuun ja 
noudattamalla tutkimuseettisiä sääntöjä. 

 

Lisensiaatintutkimuksen arvostelu 

Tarkastajien määräämistä varten tutkimuksen tekijä jättää tiedekunnan kansliaan lisensi-
aatintutkimuksensa neljänä sidottuna kappaleena, joista kaksi jää yliopiston haltuun ja 
kaksi toimitetaan tutkimuksen tarkastajille. 

Lisensiaatintutkimuksen arviointia varten dekaani määrää vähintään kaksi tarkastajaa. Näi-
den esteellisyydestä on voimassa mitä hallintolain (434/2003) 28§:ssä säädetään. Lisensi-
aatintutkimuksen ohjaaja ei voi olla tarkastaja, ja ainakin toisen tarkastajan tulee olla oman 
laitoksen ulkopuolelta. Lisensiaatintutkimus esitetään oppiaineen tutkijaseminaarissa (ei 
koske ammatillisia lisensiaatintutkimuksia). Sen jälkeen tarkastajat antavat perustellut kir-
jalliset lausunnot ja mikäli esittävät työn hyväksymistä, tekevät myös arvosanaehdotuksen. 
Tarkastajat voivat antaa myös yhteisen lausunnon. Lisensiaatintutkimuksen hyväksymi-
sestä ja arvosanasta päättää tiedekunnan johtokunta. 

Tutkimuksen tekijälle varataan tilaisuus vastineen antamiseen tarkastajien lausunnoista. 
Vastine on toimitettava tiedekunnalle ennen sitä johtokunnan kokousta, jossa lausuntojen 
on tarkoitus olla esillä. 

Hyväksytyn lisensiaatintutkimuksen arvostelussa käytetään asteikkoa approbatur, lubenter 
approbatur, non sine laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approba-
tur, eximia cum laude approbatur ja laudatur. Asteikkoa sovelletaan samoin perustein kuin 
väitöskirjoja arvosteltaessa. 

Lisensiaatintutkimuksen tekijä voi tehdä johtokunnalle kirjallisen oikaisupyynnön tutkimuk-
sen arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Erikoistumiskoulutuksen sisältävään tutkintoon kuuluva lisensiaatintutkimus arvostellaan 
asteikolla hyväksytty, kiittäen hyväksytty. 

 

Todistus lisensiaatin tutkinnosta 

Todistukseen merkitään pääaine, lisensiaatintutkimuksen aihe ja arvosana sekä muiden 
opintojen laajuus. 

Erikoistumiskoulutuksen sisältävässä tutkinnossa merkitään lisäksi erikoisala ja tutkinnon 
laajuus. 

 


