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Väitöstilaisuuksista tiedottaminen ja väitöstilaisuuteen 

valmistautuminen hoitotieteen laitoksella 
 

Turun yliopiston hoitotieteen tohtoriohjelmassa on tehty seuraava ohjeistus väitöstilaisuuksista 

tiedottamista ja väitöstilaisuuksiin valmistautumista koskien.  

Katso myös yliopiston yleiset väitösohjeet. 

Väittelijän valmistelut 

 Hoitaa tehtävät, jotka on annettu yleisissä lääketieteellisen tiedekunnan väittelijälle annetuissa 

ohjeissa.  

o Väitöskirjaprosessi lääketieteellisessä tiedekunnassa 

o Lääketieteellisen tiedekunnan tohtorikoulutuksen opinto-opas, ”menettelyopas” (PDF) 

 Huomioi tiedekunnan kokousaikataulun ja asiakirjojen viimeisen jättöpäivän, jolloin käsikirjoitus 

tulee jättää esitarkastukseen.  

 Hakee hyväksyntää jatko-opintokokonaisuudelle (40 ECTS). Ohjeistus ja lomake löytyvät jatko-

opintoja koskevalta verkkosivulta, kohdasta ”Hakemus jatko-opintokokonaisuuksien 

hyväksyttämiseksi”. Palauta lomake koordinaattorille. Ohjaajan allekirjoitukseksi riittää myös 

sähköpostikuittaus. 

 Toimittaa koko käsikirjoituksen hyvissä ajoin myös seurantaryhmän jäsenten luettavaksi. 

 Tarkistaa ajankohtaisen yliopiston korona-ohjeistuksen väitöstilaisuuksiin liittyen.  

 Varaa luentosalin väitöstilaisuutta varten (varaukset@utu.fi). 

 Toimittaa väitöskirjansa (1 kpl) hoitotieteen laitoksen ilmoitustaululle (käytävällä). 

 Ilmoittaa tulevasta väitöstilaisuudesta 

o yliopiston viestintään väitösilmoituslomakkeella (kun väitöslupa myönnetty):  

o opintosihteerille, kun väitöstiedote on julkaistu (Sanni Grönlund) 

o tohtoriohjelman koordinaattorille hyvissä ajoin, kun väitöspäivä sovittu (Jenni 

Kankaanpää). 

Toimistopalvelut (Niina Paimento) 

 Lääketieteellisen tiedekunnan toimistopalvelut varaa vastaväittäjän matkat ja hotellin 
matkapalveluiden kautta. 

 Väittelijän niin halutessa varaa pöydän ravintolaan väitöstä edeltävänä iltana (osallistujina 
yleensä kustos, väittelijä ja vastaväittäjä). 

 Varaa väitöspäiväksi hoitotieteen laitoksen kokoushuoneen ja järjestää sinne kahvituksen 
(kustos, väittelijä, vastaväittäjä; mahdollisesti esitarkastajat, seurantaryhmän jäsenet) HUOM: 
koronarajoitusten aikana ei välttämättä voida järjestää kahvitusta yliopiston tiloissa, tarkista 
tilanne yliopiston ohjeista. 

https://www.utu.fi/fi/tutkimus/vaitokset/ohjeet
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/laaketieteellinen-tiedekunta/tohtorikoulutus-laaketieteellisessa-tiedekunnassa/vaitoskirjaprosessi-laaketieteellisessa-tiedekunnassa
https://www.utu.fi/sites/default/files/media/Med/med_tohtorintutkinnon_opinto_opas_2022_2024.pdf
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/laaketieteellinen-tiedekunta/kokousaikataulu
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/laaketieteellinen-tiedekunta/tohtorikoulutus-laaketieteellisessa-tiedekunnassa/tohtorintutkinnon-jatko-opinnot-laaketieteellisessa-tiedekunnassa
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/laaketieteellinen-tiedekunta/tohtorikoulutus-laaketieteellisessa-tiedekunnassa/tohtorintutkinnon-jatko-opinnot-laaketieteellisessa-tiedekunnassa
https://www.utu.fi/fi/ajankohtaista-koronaviruksesta


 Huolehtii väittelijälle annettavan taulun, kynttilänjalan, kynttilät ja tulitikut väitöstilaisuuteen 

(joku osallistujista vie). 

 Huolehtii vieraskirjan toimittamisen väitöstilaisuuteen ja sieltä takaisin (joku osallistujista vie). 

 Tarvittaessa tarkastaa luentosalin ennen tilaisuutta. 

 
Opintosihteeri (Sanni Grönlund)  
 

 Lähettää tiedotteen tulevasta väitöstilaisuudesta ja linkin yliopiston sivuilla olevaan 

väitöstiedotteeseen seuraaville keskeisille yhteistyökumppaneille: 

o Turku AMK 

o Metropolia AMK 

o Satakunnan AMK 

o VSSHP 

o SATSHP 

o HUS 

 Tiedottaa väitöstilaisuudesta perus- ja jatko-opiskelijoille Moodlen kautta. 

IT-tuki (Nella Laaksonen) 

 Ottaa valokuvan väitöstilaisuudessa. 

 Laittaa hoitotieteen laitoksen facebook-sivulle tiedotteen tilaisuudesta väitöksen jälkeen. 

 Päivittää tiedon internet-sivulle ja tallentaa väitöksen jälkeen sivulle väittelijän toimittaman 

lektion. 

Hoitotieteen laitoksen henkilökunta 

 Tiedottaa omille sidosryhmilleen ja edistää opiskelijoiden osallistumista väitöstilaisuuteen. 

Hoitotiede-lehden toimituskunnan jäsen 

 Ilmoittaa uusimman tiedon jo olleista väitöstilaisuuksista 2 x vuodessa. 

Yliopiston viestintä 

 Lähettää tiedotteen väitöksestä noin viikkoa ennen väitöstilaisuutta yli 300 tiedotusvälineelle ja 

toimittajalle ympäri maata. 

Kustos 

 Valmistelee vastaväittäjän matkan ja majoituksen tiedekunnan toimistopalvelujen avulla. 
Vastaväittäjän matka- ja majoitusjärjestelyihin liittyen tulee ohjeiden saamiseksi ottaa yhteyttä 
osoitteeseen medi-toimistopalvelut@utu.fi hyvissä ajoin ennen väitöksen suunniteltua 
ajankohtaa. >> Lääketieteellisen tiedekunnan ohje vastaväittäjän matkan ja majoituksen 
järjestämiseen 

 Huolehtii vastaväittäjästä väitöspäivänä. 

  

https://www.utu.fi/fi/yliopisto/laaketieteellinen-tiedekunta/vastavaittajan-matka-majoitus-ohje
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/laaketieteellinen-tiedekunta/vastavaittajan-matka-majoitus-ohje


Väittelijän muistilista väitöspäivään liittyen 
(huom. Mahdolliset muutokset koronaohjeistuksen takia) 

Vastaväittäjä 

Väitöspäivän varmistuminen tapahtuu todennäköisesti samaan aikaan kun vastaväittäjäsi varmistuu. 

Ohjaajan kanssa sovitaan tapa, miten vastaväittäjään ollaan yhteydessä. Usein vastaväittäjä saapuu 

väitöstä edeltävänä iltana väitöspaikkakunnalle. Väittelijä voi olla yhteydessä esim. väitöstilaisuuden 

pukukoodista ja vastaväittäjän mahdollisista käytännön asioista. Tämä on kuitenkin sovittava 

pääohjaajan kanssa. Yleensä on myös kysytty, tarvitseeko vastaväittäjä tohtorinhattua lainaksi meiltä – 

kaikilla ei ole tilaisuutta tuoda omaa hattua.  

On toivottavaa, että vastaväittäjän hotelliin laitetaan pieni tervetulotoivotus väittelijältä – tekee yleensä 

mukavan positiivisen tunteen. Käytännössä se on ollut esim. yksi kukka, pieni pikkolo-kuohuviini, 

suklaapatukka tms., mikä väittelijälle sitten sopiikin. Pakko ei ole, mutta on hyvin huomaavaista ja on 

ollut TY:n vanha perinne.  

Väitöstilaisuus 

Väitöstilaisuus alkaa ohjaajien ja vastaväittäjän kanssa kahvilla noin klo 11.30. 

Väitöskahvit väitöstilaisuuden jälkeen 

Väitöskahvit voi tilaisuutena olla juuri sellainen kuin haluat. Väitöskahvit kannattaa varata luentosalin 

yhteydessä olevasta kahviosta. Väittelijä maksaa ja huolehtii kahvitilaisuuden järjestämisestä.  

Karonkka 

Karonkka on vastaväittäjän juhla. Karonkka alkaa cocktailtyyppisesti seisten alkumaljat kädessä. 

Karonkassa tulisi olla pöytä tohtorin hatuille, sillä ainakin osa osallistujista on väitellyt. Väittelijän tulee 

muistaa mainita puheista ravintolan henkilökunnalle hyvissä ajoin, että he osaavat ajoittaa ruoat oikein. 

Puheiden paikka on pääruoan jälkeen, kun astiat on kerätty pois. Varmista, että tarjoilijat tietävät kaataa 

lasit täyteen ennen puheiden aloittamista. Puheet menevät akateemisen arvojärjestyksen mukaan. 

Akateemisuus on läsnä istumajärjestyksessä, jolloin vastaväittäjän paikka on oikealla ja kustoksen 

vasemmalla puolellasi. Tämän jälkeen hierarkia on enää itsestäsi kiinni. Karonkan jatkot eivät kuulu enää 

viralliseen ohjelmaan, joten jatkojen suhteen ohjeita ei juurikaan tarvita.  

Väitöspäivän tullessa tietoon 

 Selvitä vastaväittäjän kanssa matkustussuunnitelmat sekä aikataulut. Huolehdi yhdessä 

kustoksen kanssa, että suunnitelmat tulevat palvelusihteeri Niina Paimennon tietoon varausten 

tekemiseksi.  

 Keskustele vastaväittäjän kanssa pukeutumisesta väitöstilaisuuteen.  

 Varmista vastaväittäjän ohjelma väitöstä edeltävälle illalle – ovatko kustos tai ohjaaja(t) 

suunnitelleet jotain? 

 Varmista vastaväittäjän ruoka-aineallergiat ym.  

 Varaa luentosali (varaukset@utu.fi) väitöstilaisuutta varten. 

 Varaa karonkkapaikka sekä mahdollinen jatkopaikka.  

 Varaa kakku/kahvi/kuohuviini väitöskahveja varten. 



 Väitöskirja painoon. Muista ennen kirjan painamista varmista, keitä virallisia tahoja tulee kiittää. 

 Muista liittää karonkkakutsuihin RSVP ainakin viikkoa-paria ennen tilaisuutta sekä pyyntö 

ilmoittaa ruoka-ainerajoitteista 

Kun saat kirjan 

 Jakelu. Mieti ajoissa kenelle jaat 

Muutamaa viikkoa ennen 

 Kun saat RSVP:t voit alkaa valmistella puheita. Tee hyvissä ajoin niin et ehdi kehittää stressiä. 

 Tee pöytäjärjestys karonkkaa varten. 

 Tilaa mahdolliset koristeet väitöstilaisuuteen (kukat ym.). Mieti tarvitaanko pöytäliinoja tai 

muita koristeita kahvitilaisuuteen.  

 Varmista vastaväittäjän kuljetukset (lentokenttä–hotelli) 

 Varmista vastaväittäjän ohjelma väitöstä edeltävänä iltana.  

15 päivää ennen 

 Toimita sähköisenä julkaistava väitöskirja yliopiston pääkirjastoon julkaisuvalmiina tallenteena 

(pdf) 15 päivää ennen väitöstilaisuutta. 

Kymmenen päivää ennen 

 Painettu versio tulee luovuttaa yliopistolle viimeistään kymmenen päivää ennen 

väitöstilaisuutta klo 12:een mennessä. 

Viikkoa ennen 

 Varmista, että kakku sekä kattaukset ja tarjoilijat ovat sovitusti tulossa väitöskahville. 

Muutamaa päivää ennen 

 Varmista lähipalvelusihteeriltä, että vastaväittäjän majoitusvaraus on pitänyt. 

 Tarkista vielä vastaväittäjän edeltävän illan aikataulu. 

 (Tilaa kukat vastaväittäjän vaimolle/miehelle – toimitus väitöspäivän aamuksi.) 

 Onko vastaväittäjällä mahdollisesti oma kannettava käytössä väitöstilaisuudessa? 

Edellinen päivä 

 Onhan oma asu kunnossa. 

 Kuljetus vastaväittäjälle. Mahdollinen tapaaminen/illanvietto vastaväittäjän kanssa. 

Väitöspäivänä 

 Varaa ystävä auttamaan/huolehtimaan kukkatervehdyksistä ja lahjoista.  

  


