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JATKOTUTKINTOJEN YLEISET MÄÄRÄYKSET  

 

Jatkokoulutuksen tavoitteet  

Tutkintoasetuksen (794/2004) mukaan jatkokoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja 
sen yhteiskunnalliseen merkitykseen sekä saavuttaa valmiudet tutkimusalansa piirissä itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen 
tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa; perehtyy hyvin oman alansa kehitykseen, perusongelmiin ja 
tutkimusmenetelmiin; sekä saavuttaa sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, 
joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen.  
 
Oikeustieteelliset jatkotutkinnot antavat valmiuden oikeudellisen tiedon itsenäiseen tuottamiseen. Jatkotutkinnon suorittaminen tarjoaa 
lisäpätevyyden useisiin erilaisiin oikeudellisiin asiantuntijatehtäviin. Näitä ovat perinteisten akateemisten opetus- ja tutkimustehtävien 
lisäksi muun muassa kansalliset ja kansainväliset lainvalmistelutehtävät, tuomarin- ja syyttäjänvirat sekä asiantuntijatehtävät 
julkishallinnossa ja elinkeinoelämän ja asianajolaitoksen palveluksessa.  

Jatkotutkinnot  

Oikeustieteellisiä jatkotutkintoja ovat oikeustieteen tohtorin ja oikeustieteen lisensiaatin tutkinnot.  
 
Tutkintoasetuksen (794/2004) mukaan tohtorin tutkinnon suorittamiseksi jatkokoulutukseen otetun opiskelijan tulee suorittaa 
jatkokoulutuksen opinnot; osoittaa tutkimusalallaan itsenäistä ja kriittistä ajattelua; sekä laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti. 
Oikeustieteen tohtorin tutkinto on tarkoitettu sekä tutkijanuralle aikoville että muihin oikeudellisiin asiantuntijatehtäviin hakeutuville.  
 
Jatkokoulutukseen otettu opiskelija voi tutkintoasetuksen mukaan suorittaa lisensiaatin tutkinnon, kun hän on suorittanut yliopiston 
määräämän osan jatkokoulutukseen kuuluvista opinnoista ja tutkintoon mahdollisesti sisältyvän erikoistumiskoulutuksen. Lisensiaatin 
tutkintoon kuuluu osana lisensiaatintutkimus, jossa opiskelija osoittaa hyvää perehtyneisyyttä tutkimusalaansa sekä valmiutta 
itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä.  
 
Tohtorin tutkinnon ohjeellinen suoritusaika on päätoimisesti opiskellen neljä vuotta. Päätoimisesti opiskellen lisensiaatin tutkinto on 
suoritettavissa kahdessa vuodessa.   

Jatkotutkintojen suoritusoikeus  

Oikeustieteen tohtorin ja oikeustieteen lisensiaatin tutkinnon suoritusoikeus myönnetään hakemuksesta Suomessa oikeustieteen 
kandidaatin, oikeustieteen maisterin tai oikeustieteen lisensiaatin tutkinnon suorittaneelle sekä Turun yliopiston oikeustieteellisessä 
tiedekunnassa valtiotieteiden maisterin tutkinnon suorittaneelle, jos hakijalla katsotaan olevan riittävät valmiudet tutkinnon 
suorittamiseen ja hän esittää  

 • hyväksyttävän henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS)   
 • hyväksyttävän väitöskirjasuunnitelman tai lisensiaatintutkimussuunnitelman  
 • henkilökohtaiseksi ohjaajaksi sitoutuneen puoltavan lausunnon HOPSin ja väitöskirjasuunnitelman  

tai lisensiaatintutkimussuunnitelman hyväksyttävyydestä (ks. Jatko-opiskelijaksi hyväksymisen edellytykset)  
   

Oikeustieteen kandidaatin ja oikeustieteen maisterin tutkintoon verrattavan ulkomaisen oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneelle 
voidaan hakemuksesta myöntää oikeus suorittaa oikeustieteellinen jatkotutkinto. Hakijan on osoitettava, että ulkomainen tutkinto antaa 
valmiudet oikeustieteellisiin jatko-opintoihin. Lisäksi hänen on osoitettava, että hänen kielitaitonsa antaa valmiudet osallistua 
annettavaan jatkokoulutukseen.  
  
Painavista syistä oikeustieteellisen jatkotutkinnon suoritusoikeus voidaan myöntää myös muun kotimaisen tai ulkomaisen ylemmän 
korkeakoulututkinnon suorittaneelle hakijalle, jolla katsotaan olevan riittävät valmiudet oikeustieteelliseen jatkokoulutukseen.   Hakijan 
on osoitettava, että hänen suorittamansa tutkinto antaa valmiudet oikeustieteellisiin jatko-opintoihin. Lisäksi hänen on osoitettava, että 
hänen kielitaitonsa antaa valmiudet osallistua annettavaan jatkokoulutukseen.  

Jatko-opiskelijaksi hakeminen  

Jatkotutkinnon suoritusoikeus myönnetään tiedekunnalle tehdystä hakemuksesta.  
  
Tiedekuntaneuvostolle osoitettu hakemus käsittää:  

 1. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), jossa esitellään jatko-opintojen sisältö, alustava aikataulu, väitöskirjatyön 
etenemissuunnitelma, ja mahdollinen rahoitussuunnitelma.  

  
 2. Tutkimussuunnitelman, josta tulee käydä ilmi tutkimuksen aihe, liittyminen aiempaan tutkimukseen, tutkimuksen metodiset 

valinnat sekä tutkimuksen alustava jäsennys. Väitöskirjan osalta suunnitelmasta tulee lisäksi käydä ilmi, toteutetaanko 
väitöskirja monografiana vai artikkelimuotoisena. (ks. väitöskirjasuunnitelmaohje sekä artikkeliväitöskirja). Alustavan 
tutkimussuunnitelman ohjeellinen pituus on 7-10 sivua (fontilla 12, rivivälillä 1,5).  

 
Henkilökohtaisen opintosuunnitelman tulee sisältää seuraavat tiedot:  

 • kaksi oikeuden yleistieteistä suoritettavaa opintojaksoa (tenttinä, seminaarina tai kirjoituksena)   
 • metodiseminaarin suorittaminen yleisistä opeista  
 • aineyhdistelmässä suoritettavat kaksi cum laude approbatur –arvosanaa, joista toinen on pääaineen alalta 

(tenttinä tai kirjoituksena)  
 • aineyhdistelmässä suoritettava laudatur-arvosana pääaineen alalta (tenttinä tai kirjoituksena)  
 • lisensiaatintutkimuksen tai väitöskirjatutkimuksen aihepiiri  
 • opiskelijan henkilökohtainen työnohjaaja  
 • arvio valmistumisajankohdasta  

 



 2
  
  
Henkilökohtainen opintosuunnitelma tehdään sitä varten laaditulle lomakkeelle, joka on saatavilla tiedekunnan www-sivuilla 

(www.law.utu.fi ) ja tiedekunnan kansliasta. Englanninkielisenä hakuohjeet ja opintosuunnitelmalomake ovat samoin tiedekunnan  
 www-sivuilla ( www.law.utu.fi ).  
 
Oikeustieteen tohtorin tutkinnon ja oikeustieteen lisensiaatin tutkinnon suoritusoikeutta hakevan on ennen hakemuksen jättämistä 
neuvoteltava pääaineeksi esitettävän aineen professorin ja henkilökohtaiseksi työnohjaajaksi esitettävän henkilön kanssa. Hakijan 
tulee esittää ohjaajaksi ehdotettavalle opettajalle alustava tutkimussuunnitelmansa ja henkilökohtainen 
opintosuunnitelmansa, joita hän tarvittaessa täydentää neuvottelujen perusteella. Opettaja antaa lausuntonsa siitä, puoltaako 
hän tutkimus- ja opintosuunnitelman hyväksymistä sekä suostumuksensa työnohjaajan tehtäviin.  
 
Neuvottelujen jälkeen HOPS-lomake täytettynä, tutkimussuunnitelma ja henkilökohtaiseksi ohjaajaksi sitoutuneen henkilön lausunto 
toimitetaan opintopäällikölle jatkotutkintotoimikunnalle esittelemistä varten.  

Jatko-opiskelijaksi hyväksymisen harkintakriteerit  

Harkittaessa jatkotutkinto-oikeutta hakeneen valmiuksia suorittaa jatko-opinnot otetaan huomioon seuraava seikat  
 1. ylemmän oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon (OTK, OTM) tai oikeustieteellisen jatkotutkinnon (OTL)  

suorittaneet (riippumatta siitä, onko tutkinto suoritettu kotimaassa vai ulkomailla)   
 • OTK-/OTM-tutkintoon tai sitä vastaavaan (muualla suoritettuun tutkintoon) kuuluneen kirjallisen lopputyön ansiot ja 

arvosana  
 • OTL-tutkinnon lisensiaatintutkimuksen ansiot ja arvosana  
 • tutkimussuunnitelman laatu   
 • liityntä tiedekunnan tutkimuksellisiin painopistealueisiin   
 • mahdolliset julkaisut  
 • tarvittaessa selvitys kielitaidosta  
 • rahoitussuunnitelma  

 2. muun kuin oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon suorittaneet   
 • ylempään korkeakoulututkintoon kuuluneen kirjallisen lopputyön ansiot ja arvosana  
 • tutkimussuunnitelman laatu  
 • liityntä tiedekunnan tutkimuksellisiin painopistealueisiin  
 • aiemmat oikeustieteelliset opinnot, niiden sisältö ja vaativuustaso  
 • tarvittaessa selvitys kielitaidosta  
 • rahoitussuunnitelma  

 
  
Päätöksen oikeustieteellisen jatkotutkinnon suoritusoikeuden myöntämisestä ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman hyväksymisestä 
tekee tiedekuntaneuvosto (OTT-tutkinnon osalta) ja dekaani (OTL-tutkinnon osalta) tiedekunnan jatkotutkintotoimikunnan ehdotuksesta 
ja opintopäällikön esittelystä. Henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan sisältyvänä tiedekuntaneuvosto tai dekaani nimeää jatko-
opiskelijalle henkilökohtaisen työnohjaajan.  
  
Tiedekuntaneuvoston ja dekaanin päätös toimitetaan hakijalle ja yliopiston opiskelijarekisteriin, joka lähettää hakijalle ohjeet yliopistoon 
ilmoittautumisesta.  

Henkilökohtainen työnohjaaja  

Jokaiselle jatko-opiskelijalle nimetään henkilökohtainen työnohjaaja jatkotutkinto-oikeuden myöntämisen yhteydessä. Opiskelijan 
työnohjaajan tulee olla tiedekunnan professori tai dosentti. Työnohjaajaksi voidaan määrätä erityisestä syystä myös Turun yliopiston 
muun tiedekunnan tai muun yliopiston professori tai dosentti taikka vastaava henkilö. Tarvittaessa ohjaajia voi olla kaksi.  
 
Työnohjaaja antaa lausuntonsa jatko-opiskelijaksi hakevan opiskelijan tutkimussuunnitelman laadusta ja henkilökohtaisesta 
opintosuunnitelmasta ennen jatko-opiskelijaksi hyväksymistä. Työnohjaaja neuvottelee jatko-opiskelijan kanssa tämän tutkimusteemaan 
sopivista metodi- ja jatkokoulutusseminaareista.   
 
Henkilökohtaisella työnohjaajalla on jatko-opinnoissa keskeinen merkitys. Työnohjaajan tulee ohjata sekä tieteellisen tutkimuksen 
tekemistä että ohjattavan jatko-opintoja laajemminkin. Toisaalta työnohjaajan tehtävään kuuluu kantaa vastuuta oppiaineensa jatko-
opintotarjonnasta erityisesti osallistumalla aineen piirissä opetuksen suunnitteluun ja tieteellisten seminaarien järjestämiseen. Hänen 
tulee ohjata opiskelijaa käyttämään aktiivisesti hyväkseen tarjolla olevia mahdollisuuksia.    
 
Työnohjaaja seuraa ohjattavansa tutkimussuunnitelman toteutumista. Ohjattava tekee vuosittain tammikuussa selvityksen 
tutkimuksensa edistymisestä  työnohjaajalleen. Työnohjaaja antaa lausuntonsa selvityksestä ja toimittaa selvityksen lausuntoineen 
edelleen tutkijakoulun johtajalle.   
 
Hyvän työnohjauksen periaatteisiin suositellaan tutustuttavaksi Oikeus muuttuvassa maailmassa –tutkijakoulun www-sivuilla  
(www.helsinki.fi/omm/tyonohjaus.htm ).  
 
Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan tutkijakoulu  
 
Oikeustieteellisen tiedekunnan tutkijakoulu on yleinen oikeustieteen alan tutkijakoulu, johon kuuluvat ilman hakemusta tiedekunnan 
oikeustieteen tohtorin tutkintoa suorittavat virkaan nimitetyt assistentit. Lisäksi tutkijakouluun valitaan erillisen hakumenettelyn 
perusteella muita oikeustieteen tohtorin tutkintoa suorittavia jatko-opiskelijoita. Tutkijakoulun toiminta painottuu oikeustieteen yleiseen 
metodikoulutukseen sekä oikeustieteellisen tiedekunnan tutkimuksellisiin vahvuusalueisiin. Tutkijakoulu koordinoi tiedekunnan yhteisen 
tieteellisen jatkokoulutuksen järjestämistä toimien yhteistyössä oppiaineitten ja muiden tutkijakoulujen kanssa. Tutkijakoulun 
toimintamuotoja ovat muun muassa tutkijaseminaarit ja jatkokoulutustilaisuudet sekä tiedekunnan jatkokoulutuksen säännöllinen 
arviointi.  
 
Tutkijakouluun otetaan vuosittain kevätlukukauden aikana uusia tutkijakoulutettavia. Edellytyksenä on, että hakija suorittaa 
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tiedekunnassa oikeustieteen tohtorin tutkintoa. Hakemuksiin tulee liittää ansioluettelo, selvitys suoritetuista jatko-opinnoista, 
ajantasainen tutkimussuunnitelma väitöskirjaa varten sekä henkilökohtaisen työnohjaajan lausunto hakijasta. Tarkemmin 
hakumenettelystä ilmoitetaan tiedekunnan www-sivuilla (www.law.utu.fi ).   
 
 
Jatkotutkintojen rakenne  
 
Rakennekaavio  
 
 
 

  OTL  OTT   
(suoraan)  

OTT  
(pohjana OTL)  

Yleisjakso  
  

Oikeuden yleistieteet (10 op):  
- Oikeushistorian, oikeusteorian ja yhteiskuntatieteiden jaksot á 5 op        
- Suoritustapa: tentti, seminaari tai kirjoitus, arvostelu 1-5  
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Yleiset opit (5 op):  
- Siviilioikeuden, julkisoikeuden, rikos- ja prosessioikeuden sekä oikeuden yleistieteiden 
metodiseminaarit á 5 op  
- Suoritustapa: seminaarialustus ja seminaariin osallistuminen, arvostelu 1-5  
Yht. 15 op  

Aine-  
yhdistelmä  
  

- Cum laude approbatur x 2 (á 9 op)  
- Suoritustapa: tentti tai kirjoitus (väh. 20 s.), arvostelu 3-5  
- Laudatur pääaineessa (12 op)  
- Suoritustapa:  tentti tai kirjoitus (väh. 20 s), arvostelu 3-5  
- Yht. 30 op  

Seminaarit  
  

- Tiedekunnan tarjoamat jatkokoulutusseminaarit  
- Tiedekunnan osoittamat muut seminaarit ja kongressit  
- Muut seminaarit ja kongressit  
- Suoritustapa: alustaminen tai osallistuminen  
- Yht. 5 op  

Tutkimus  
  

Lisensiaatintutkimus  
(100-150 s.)  
- 70 op  

Väitöskirjatutkimus   
(200-300 s.)  
- 190 op  

Kokonais-
laajuus  

120 op  240 op  190 op  

 
  

 Yleisjakso: oikeuden yleistieteet  

Yleisjakso jakaantuu oikeuden yleistieteisiin ja yleisiin oppeihin. Oikeuden yleistieteiden moduli on 10 opintopisteen laajuinen. Moduliin 
sisältyy oikeushistorian, oikeusteorian ja yhteiskuntatieteiden opintojaksot. Opiskelijan on suoritettava kaksi näistä kolmesta tarjolla 
olevasta oikeuden yleistieteen opintojaksosta. Opiskelijan valitsemat kurssit vahvistetaan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa 
(HOPS).  
 
Oikeuden yleistieteiden opintojaksojen suoritustapana on tentti, seminaari tai kirjoitus, joka arvostellaan arvosanoin 1-5.   

 Yleisjakso: yleiset opit  

Toinen yleisjakson osa on viiden opintopisteen laajuinen yleiset opit -niminen moduli. Siviilioikeuden, julkisoikeuden, rikos- ja 
prosessioikeuden sekä oikeuden yleistieteiden poolit tuottavat lukuvuosittain oikeudenalojen teoriaan ja tutkimusmetodeihin painottuvat 
metodiseminaarit, joihin kuuluu alan asiantuntijoiden luentoja sekä jokaisen seminaariin osallistuvan ja siitä opintosuorituksen haluavan 
jatko-opiskelijan seminaarialustus.  
 
Jatko-opiskelijan tulee suorittaa yleisten oppien metodiseminaari pääsäännön mukaan oman pääaineensa alalta. Erityisistä syistä jatko-
opiskelija voi sopia metodiseminaarin suorittamisesta toisen poolin alalta. Jatko-opiskelija voi suorittaa myös ylimääräisiä 
metodiseminaareja muiden poolien alalta. Tässä tapauksessa ylimääräiset seminaarit otetaan huomioon seminaareja koskevassa jatko-
tutkintojen osassa.  
 
Seminaarisuoritus arvostellaan arvosanoin 1-5. Suorituksen hyväksyy metodiseminaarin vastaava opettaja.  

 

Yleisten oppien metodiseminaaritarjonta lukuvuonna 2010-2011  

Tiedot metodiseminaaritarjonnasta löytyvät tiedekunnan www-sivuilta (www.law.utu.fi ).  

 

Aineyhdistelmä  

 
Aineyhdistelmä koostuu kahden oikeudenalan cum laude approbatur -arvosanasta ja pääaineen laudatur-arvosanasta. OTK/OTM-
tutkinnon syventävien opintojen kirjatentillä ei voi korvata cum laude approbatur -suoritusta. Cum laude approbatur- ja laudatur-
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arvosanojen suorittamista suositellaan jatko-opintojen alkuvaiheessa.  
 
Cum laude approbatur -arvosanan suoritusmuotona on joko kirjatentti tai kirjoitus, joka arvostellaan 5-portaisella asteikolla. Hyväksytty 
suoritus edellyttää vähintään ”hyvien tietojen” (3) tasoista osaamista. Kirjoitus voi olla noin 20 sivun mittainen tieteellinen artikkeli 
aiheesta, joka tukee lisensiaatintutkimusta tai väitöskirjaa. Kirjoitus voi myös olla noin 20-sivuinen kartoitus jostakin ongelma-alueesta, 
joka saattaa olla jatko-opiskelijalle tarkoituksenmukaisempi ratkaisu kuin yhteen ongelmaan keskittyvä tieteellinen artikkeli. Kirjoituksen 
aiheesta sovitaan oppiaineen vastaavan professorin tai henkilökohtaisen työnohjaajan kanssa. Tentin ottaa vastaan tai kirjoituksen 
hyväksyy kyseisen oppiaineen vastaava professori tai erityisistä syistä henkilökohtainen työnohjaaja.  
 
Laudatur-arvosanan suoritusmuotona on joko kirjatentti tai kirjoitus, joka arvostellaan 5-portaisella asteikolla. Hyväksytty suoritus 
edellyttää vähintään ”hyvien tietojen” (3) tasoista osaamista. Laudaturtentin tai laudaturkirjoituksen tulee olla sisällöltään laaja-alainen ja 
jatko-opiskelijan omaa tutkimusta tukeva. Kirjoituksen tulee olla noin 20 -sivuinen koti- tai ulkomaisessa tieteellisessä 
aikakausijulkaisussa julkaistavaksi tarkoitettu artikkeli aiheesta, joka tukee lisensiaatintutkimusta tai väitöskirjaa. Kirjoituksen aiheesta 
sovitaan oppiaineen vastaavan professorin tai henkilökohtaisen työnohjaajan kanssa. Tentin ottaa vastaan tai kirjoituksen hyväksyy 
kyseisen oppiaineen professori tai hänen suostumuksellaan henkilökohtainen työnohjaaja.  
 
Opiskelija voi sopia aineyhdistelmän suorituksen sisällöstä vastaavan opettajan hyväksymän kirjallisuuden pohjalta. Mikäli oppiaineen 
kohdalla on esitetty luettavasta kirjallisuudesta esimerkkiluettelo, sitä voidaan käyttää pohjana sovittaessa luettavasta kirjallisuudesta.  
 
Seminaarit  
 

Jatkokoulutusseminaarit  

Opiskelijan tulee osallistua tieteellisiin seminaareihin ja jatkokoulutustilaisuuksiin sekä niihin rinnastettavaan toimintaan 
henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa sovittavan mukaisesti.  Seminaarit voivat olla oppiaineen, tutkimusryhmän tai tutkijakoulun 
toteuttamia, toisen tiedekunnan tai laitoksen tarjoamia tai alan tieteellisen yhdistyksen järjestämiä taikka kansallisia tai kansainvälisiä 
kongresseja. Seminaariksi voidaan hyväksyä myös ammatillispainotteisen OTL-tutkinnon kursseja.    
 
Henkilökohtainen työnohjaaja päättää hänelle esitettyjen tietojen perusteella, onko jatko-opiskelija suorittanut seminaareja vaadittavan 
viiden opintopisteen verran. Seminaareista ei anneta arvosanaa.  
 
Pääperiaatteet suoritettujen opintopisteiden laskemisessa ovat:  

 • alustuksen pitäminen kansainvälisessä kongressissa 3 op   
 • alustuksen pitäminen kotimaisessa seminaarissa 2 op  
 • muu osallistuminen seminaareihin tapauskohtaisesti  

 
  

Seminaaritarjonta oppiaineittain lukuvuonna 2010-2011  

Ajanmukaiset tiedot seminaaritarjonnasta ovat tiedekunnan www-sivuilla (www.law.utu.fi ).  

Lisensiaatintutkimus  

Opiskelija kirjoittaa lisensiaatintutkimuksen pääaineensa alalta. Tutkimuksen ohjepituus on 100-150 sivua (sivun koko A4, pistekoko 12, 
riviväli 1,5-2). Lisensiaatintutkimuksen tulee osoittaa hyvää perehtyneisyyttä omaan tieteenalaan sekä syvällistä perehtyneisyyttä 
omaan tutkimusalaan. Tutkimuksesta tulee ilmetä kyky itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa alan tieteellisiä tutkimusmenetelmiä. 
 
Lisensiaatintutkimus voidaan tehdä paitsi monografiatutkimuksena, myös artikkelitutkimuksena.  
 
Artikkelimuotoisen lisensiaatintutkimuksen tulee muodostaa kokonaisuus ja vastata tieteelliseltä tasoltaan ja muulta vaatimustasoltaan 
yhtenäistä lisensiaatintutkimusta   

 • artikkelimuotoinen lisensiaatintutkimus sisältää 3 – 4 artikkelia   
 • artikkeleiden tulee olla julkaistuja tai julkaistavaksi hyväksyttyjä  
 • suosituksena on, että artikkelit ovat referee-julkaisuja  
 • tutkimukseen ei voi sisällyttää artikkeleita, jotka ovat sisältyneet jatko-opiskelijan alempaan tutkintoon tai muuhun 

tutkintoon  
 • yhteisartikkeleissa tekijän osuus on osoitettava selvästi  
 • erillisjulkaisut arvioidaan julkaisuajankohtansa mukaisesti  
 • lainsäädännön muuttuminen ei estä julkaisun ottamista lisensiaatintyön osaksi  
 • tutkimukseen tulee sisältyä artikkeleiden johdanto- tai yhteenvetojakso, jossa johdatetaan aiheeseen, esitellään 

miten artikkelit liittyvät toisiinsa ja millaisen kokonaisuuden ne muodostavat, määritellään kokonaisuuden tavoitteet, 
teoreettinen viitekehys ja menetelmät sekä arvio julkaisujen tulosten merkityksestä ja käytettävyydestä 
yhteenvedon julkaisemisen aikaan  

 • kun artikkelilisensiaatintyö jätetään tarkastettavaksi, on tutkimuksen tekijän esitettävä luettelo siitä, missä artikkelit 
on julkaistu tai hyväksytty julkaistaviksi. Samassa yhteydessä on yhteisjulkaisujen osalta esitettävä kirjallinen 
selvitys siitä, mikä jatko-opiskelijan itsenäinen osuus niissä on.  

 
Henkilökohtaiselta työnohjaajalta saamansa palautteen jälkeen opiskelija pyytää tiedekuntaneuvostolta kahden tarkastajan 
määräämistä lisensiaatintutkimukselleen. Työnohjaaja voidaan määrätä toiseksi tarkastajaksi.  
 
Opiskelijan tulee puolustaa valmista tutkimustaan lisensiaatinseminaarissa. Tilaisuus alkaa tutkimuksen tekijän alustuksella 
tutkimuksensa kysymyksenasettelusta, metodista ja keskeisistä tutkimustuloksista, jonka jälkeen tutkimuksen tarkastajat arvioivat 
lyhyesti tutkimuksen merkitystä, ansioita ja puutteita. Sen jälkeen seminaari jatkuu tarkastajien kysymysten ja jatko-opiskelijan 
vastausten merkeissä noin kaksi tuntia. Myös yleisön kysymyksille varataan aikaa. 
 
Hyväksytyn lisensiaatintutkimuksen arvostelussa käytetään asteikkoa approbatur, lubenter approbatur, non sine laude approbatur, cum 
laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude approbatur ja laudatur.  
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Lisensiaatintutkimuksen arvosanaa määrättäessä otetaan erityisesti huomioon seuraavat seikat:  

 • tutkimusasetelman merkittävyys, omaperäisyys tai uutuus suhteessa muuhun asianomaisella alalla suoritettuun ja 
meneillään olevaan tutkimukseen  

 • valittujen tutkimusmenetelmien perustelu, menetelmien käytön omaperäisyys ja uusien menetelmien kehittäminen  
 • saatujen tulosten teoreettinen tai käytännöllinen merkitys  
 • työn osoittama perehtyneisyys asianomaiseen tutkimusalaan, kyky tarkastella omaa ja muuta tutkimusta kriittisesti 

ja tehdä johtopäätökset saavutetuista tuloksista  
 • esityksen johdonmukaisuus ja selkeys sekä muut tyyliseikat  
 • lisensiaatintutkimuksen tekijän kyky puolustaa tutkimustaan lisensiaatinseminaarissa  

 
  
Laudatur-arvosana edellyttää sitä, että tutkimuksella on erittäin huomattava tieteellinen arvo. Non sine laude approbatur -arvosana 
edellyttää sitä, että lisensiaatintutkimus voidaan epäröimättä hyväksyä. Approbatur-arvosana edellyttää sitä, että tutkimus täyttää 
vähimmäisvaatimukset.  
 
Lisensiaatintutkimus annetaan tiedekunnalle kolmena sidottuna kappaleena tarkastajia ja tiedekuntakirjastoa varten. 
Lisensiaatintutkimus sidotaan mustiin kansiin. Selkämykseen kirjoitetaan tekijän nimi ja vuosiluku. Yhden kappaleen tulee olla 
tiedekuntaneuvoston käytettävissä sen käsitellessä hakemusta tarkastajien määräämiseksi. Lisensiaatintutkimukseen on liitettävä 
nimiölehden jälkeiseksi sivuksi tiivistelmä, jonka malli löytyy tiedekunnan www-sivuilta ja Calonian II-kerroksen aulan hyllyköstä.  
 
Viimeistään lisensiaatintutkimuksen hyväksymisen jälkeen opiskelijan on toimitettava lisensiaatintutkimuksestaan kolme sidottua 
lisäkappaletta tiedekunnan kansliaan toimitettavaksi muiden oikeustieteellisten koulutusyksiköiden kirjastoihin ja Eduskunnan kirjastoon. 
Mikäli kyseessä on julkaisu, on julkaisu toimitettava em. paikkoihin.  
 
Väitöskirja  
 
Väitöskirjan ohjepituus on 200–300 sivua. On suositeltavaa, ettei väitöskirja ylitä laajuudeltaan 400 sivua. Väitöskirjan tulee osoittaa   
hyvää perehtyneisyyttä omaan tieteenalaan sekä syvällistä perehtyneisyyttä omaan tutkimusalaan. Tutkimuksesta tulee ilmetä kyky 
itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa alan tieteellisiä tutkimusmenetelmiä. Laadullisesti väitöskirjalle asetetaan lisensiaatintutkimusta 
korkeammat vaatimukset.   
 
Oikeustieteellinen väitöskirja voidaan julkaista joko monografiana tai artikkeliväitöskirjana.  
   
Artikkeliväitöskirjan tulee muodostaa kokonaisuus ja vastata tieteelliseltä tasoltaan ja muulta vaatimustasoltaan yhtenäistä 
väitöskirjatutkimusta (monografiaa)  

 • artikkeliväitöskirja sisältää esimerkiksi 3-6 artikkelia   
 • artikkeleiden tulee olla julkaistuja tai julkaistavaksi hyväksyttyjä  
 • suosituksena on, että artikkelit ovat referee-julkaisuja  
 • yhteisartikkeleissa tekijän osuus on osoitettava selvästi  
 • erillisjulkaisut arvioidaan julkaisuajankohtansa mukaisesti  
 • lainsäädännön muuttuminen ei estä julkaisun ottamista artikkeliväitöskirjan osaksi  
 • artikkeliväitöskirjaan tulee sisältyä artikkeleiden lisäksi yksi tai useampi osuus (esimerkiksi johdanto ja/tai 

päätösluku), jossa/joissa johdatetaan aiheeseen, esitellään miten artikkelit liittyvät toisiinsa ja millaisen 
kokonaisuuden ne muodostavat, määritellään kokonaisuuden tavoitteet, teoreettinen viitekehys ja menetelmät sekä 
arvio julkaisujen tulosten merkityksestä ja käytettävyydestä yhteenvedon julkaisemisen aikaan  

 • kun artikkeliväitöskirja jätetään esitarkastettavaksi, on tutkimuksen tekijän ja ohjaajan esitettävä luettelo siitä, 
missä artikkelit on julkaistu tai hyväksytty julkaistaviksi. Samassa yhteydessä on yhteisjulkaisujen osalta esitettävä 
kirjallinen selvitys siitä, mikä väittelijän työn itsenäinen osuus niissä on.  

  
 
 

Esitarkastus ja väittelylupa  
 
Opiskelijan on työnohjaajan kanssa neuvoteltuaan haettava väittelylupaa tiedekuntaneuvostolta. Hakemukseen on liitettävä 
väitöskirjaksi tarkoitettu tutkimus kolmena kappaleena. Työnohjaajan on annettava tiedekuntaneuvostolle lausuntonsa siitä, onko 
tutkimus sisällöllisesti valmis esitarkastettavaksi. Tiedekuntaneuvosto määrää tutkimukselle vähintään kaksi esitarkastajaa. 
Esitarkastajille asetetaan pääsääntöisesti kolmen kuukauden määräaika tarkastusta varten.  
 
Esitarkastajien on annettava perusteltu lausuntonsa siitä, täyttääkö heille tarkastettavaksi toimitettu tutkimus väittelyluvan myöntämisen 
edellytykset. Esitarkastaja voi esittämistään korjauksista huolimatta puoltaa väittelyluvan myöntämistä, mikäli korjausten tekeminen ei 
ole hänen mielestään väitöskirjan hyväksymisen edellytys.  
 
Väittelylupaa koskeva hakemus raukeaa, mikäli esitarkastajat eivät ole asetetussa määräajassa toimittaneet väittelylupaa puoltavia 
lausuntoja tiedekunnalle eikä väittelijä asiasta kuultuna pyydä tiedekuntaneuvostoa tekemään päätöstä hakemuksen johdosta. 
Määräajan päättymisestä huolimatta esitarkastusta voidaan kuitenkin opiskelijan ja asianomaisen esitarkastajan suostumuksella jatkaa 
kohtuullisen ajan, mikäli esimerkiksi korjausten tekeminen tarkastettavaksi jätettyyn tutkimukseen sitä edellyttää. Esitarkastuksen 
jatkamisesta on sovittava dekaanin kanssa. 
 
Väittelyluvan myöntämisestä päättää tiedekuntaneuvosto esitarkastajien lausunnot saatuaan.   
Mikäli väittelylupahakemus on edellä mainituista syistä rauennut tai hakemus on hylätty, opiskelija voi hakea uudelleen väittelylupaa 
tehtyään tarvittavat muutokset.  
 
Väitöskirjan julkinen jakelu  
 
Väittelijän on toimitettava väitöskirja julkiseen jakeluun ennen kirjan julkista tarkastamista painettuna tai erityisestä syystä muulla tavalla 
valmistettuna.  
 
Väittely voi poikkeuksellisesti tapahtua monisteella, jota on toimitettava yliopiston pysyväismääräyksissä edellytetty määrä, mikäli 
väitöskirja myöhemmin tullaan julkaisemaan tieteellisessä kirjasarjassa. Tällaisessa tapauksessa väittelijän on ennen kuin hän hakee 
vastaväittäjän ja kustoksen määräämistä ilmoitettava, millä tavalla hän tulee tutkimuksensa myöhemmin julkaisemaan.  
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Väittelijän on noudatettava väitöskirjan julkisessa jakelussa Turun yliopiston rehtorinviraston yleistä ohjetta ”Ohjeita väittelijälle” 
(www.utu.fi/media/ohjeet ).  
 
Ohjeet väitöskirjan sähköisestä julkaisemisesta/painattamisesta ovat osoitteessa  
www.utu.fi/media/ohjeet/vaitoskirjan_julkaiseminen/index.html 
 
Vastaväittäjä  
 
Tiedekuntaneuvosto määrää vastaväittäjän työnohjaajaa kuultuaan. Työnohjaaja ei voi toimia vastaväittäjänä. Perustellusta syystä 
voidaan määrätä kaksi vastaväittäjää.  
 
Tiedote väitöstilaisuudesta  
 
Tiedekunta tiedottaa väitöstilaisuudesta oikeustieteellisille tiedekunnille ja muille oikeustieteellistä koulutusta antaville yliopistoille. 
Lisäksi väittelijän tulee noudattaa Turun yliopiston rehtorinviraston yleistä ohjetta ”Ohjeita väittelijälle” (www.utu.fi/media/ohjeet ). 
 
Tiedotuksen käytännön järjestelyjen vuoksi väittelijää pyydetään hyvissä ajoin ennen väitöstilaisuutta ottamaan yhteyttä toimistosihteeri 
Tarja Lindeniin (oivaitos@utu.fi) em. tiedotteen laatimista varten.  
 
Väitöstilaisuus  
 
Väitöstilaisuutta koskee Turun yliopiston rehtorinviraston yleinen ohje ”Ohjeita väittelijälle” (www.utu.fi/media ).  
 
Väitöskirjan arvostelu ja hyväksyminen  
 
Vastaväittäjän tehtävänä on neljän viikon kuluessa väitöstilaisuudesta esittää tiedekuntaneuvostolle antamassaan lausunnossa joko 
väitöskirjan hyväksymistä tai hylkäämistä. Vastaväittäjän tulee perustellusti arvioida väitöskirjan laatua ja lausunnosta tulee erityisesti 
ilmetä ne kriteerit, joilla vastaväittäjä arvioi väitöskirjaa.  
 
Korvaavuudet ja hyväksilukemiset jatkotutkinnoissa  
 
Jatko-opiskelija voi korvata kotimaisilla tai ulkomaisilla yliopistotasoisilla opinnoilla aineyhdistelmän suorituksia, jos ne sopivat 
aineyhdistelmään laadultaan ja laajuudeltaan. Tällainen suoritus ei kuitenkaan voi olla osa jo suoritettua kotimaista perustutkintoa. 
Lisensiaatintutkimukselle tai väitöskirjalle ei myönnetä korvaavuutta. 
 
Korvaavuutta haetaan korvaavuushakemuslomakkeella. Dekaani päättää korvaavuudesta oppiaineen professorin tai henkilökohtaisen 
työnohjaajan lausunnon perusteella. Korvaavuudesta voidaan antaa myös päätös etukäteen.  
 
Jatkokoulutuksen opintoneuvonta  
 
Opintopäällikkö Irkka Mäkinen   
(irkka.makinen@utu.fi, puh. 02-333 5501, ti ja ke 12-14)  
-  henkilökohtaiset opintosuunnitelmat (OTL ja OTT), lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen, lisensiaatintutkimuksen 

hyväksyminen, muualla suoritetut opinnot: korvaavuudet, hyväksilukemiset ym.  
  
Hallintopäällikkö Merja Fehlig   
(merja.fehlig@utu.fi, puh. 02-333 5500, ti ja ke 12-14)  
- väitöksiin liittyvät asiat  
 
Siirtymäsäännökset  
 
Tutkintoasetuksen 794/2004 mukainen siirtymäkausi päättyi 31.7.2008. Tämän ajankohdan jälkeen jatkotutkintojen opinnot mitataan 
vain opintopisteinä.   
 
Tiedekunnan jatko-opiskelijat ovat siirtyneet tässä esitettyjen pysyväismääräysten mukaisen jatkotutkintorakenteen piiriin 1.8.2005. 
Ennen 1.8.2005 voimassa olleen tutkintorakenteen mukaan jatko-opintonsa aloittaneiden, uuteen tutkintoon siirtyneiden jatko-
opiskelijoiden tutkintotodistukseen merkitään tosiasiassa suoritetut opintosuoritukset. Esimerkiksi OTT-opiskelijan hyväksytty 
tieteellisten kirjoitusten suoritus (2 x 5 opintoviikkoa) korvaa vaadittavat kaksi cum laude approbatur –arvosanaa ja merkitään 
tutkintotodistukseen sellaisenaan.  


