
  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta           LUPAHAKEMUS LISENSIAATINTUTKIMUKSEN 
          TARKASTUKSEEN 

Haen lupaa lähettää tarkastukseen lisensiaatintutkimukseni. 

LISENSIAATINTUTKIMUKSEN NIMI (MYÖS SUOMEKSI) 

HAKIJAN TIEDOT 

KÄSIKIRJOITUKSEN TIEDOT 

Tutkimus on  monografia             osajulkaisuista koostuva tutkimus 

Osajulkaisuja on            ____ kpl, näistä                 ____ kpl on julkaistu tai hyväksytty julkaistaviksi. 

Osajulkaisuja  ei ole käytetty muissa lisensiaatintutkimuksissa 
 on käytetty muissa lisensiaatintutkimuksissa (luvat liitteenä) 

Lisensiaatintutkimus aiotaan julkaista     englanniksi           suomeksi  

Kielentarkastus         on tehty  tehdään myöhemmin 

Kielentarkastaja: 

Alkuperäisyystarkistus Turnitin-plagiaatintunnistusohjelmalla on tehty (ohjaajan lausunto liitteenä). □ 

Lisensiaatintutkimuksen ohjaajat: 

Vastuutiedekunnan lisäksi lisensiaatintutkimusta on tehty seuraavissa muissa 
yksiköissä/laitoksissa/klinikoissa tms: 

Mahdollisen seurantaryhmän kokoonpano: 

Lisensiaatintutkimuksen ensisijainen oppiala: 

Sukunimi 
Etunimet 
Osoite 

Puh. 

Sähköpostiosoite 

Arvo       FM  LL  PsM  TtM   YTM  Muu, mikä_________________ 



Asiantuntijoilla ei saa olla yhteisjulkaisuja viimeisten kolmen vuoden aikana tutkimuksen tekijän ja 
ohjaajien kanssa. Lisensiaatintutkijan tulee tarkastaa, että alla olevat tiedot ovat ehdottomasti oikeat ja 
täsmälliset.  

EHDOTUS TARKASTAJIKSI: 

1. 
Nimi Professuurin/dosentin 

arvon/tohtorin tutkinnon 
ala ja yliopisto Osoite 

Sähköpostiosoite 

2. 
Nimi Professuurin/dosentin 

arvon/tohtorin tutkinnon 
ala ja yliopisto Osoite 

Sähköpostiosoite 

OHJAAJIEN JA TOHTORIOHJELMAN / OPPIALAN VASTUUPROFESSORIN HYVÄKSYNTÄ: 

______________________________________________n käsikirjoitus on valmis toimitettavaksi tarkastajille. 
   (lisensiaatintutkimuksen tekijä) 

Tarkastajiksi esitämme yllä mainittuja henkilöitä, jotka ovat esteettömiä toimimaan tämän väitöskirjan 
asiantuntijoina.  

__________________ _____________________________ _____________________________ 
päiväys  ohjaajan allekirjoitus  ohjaajan allekirjoitus 

_____________________________ _____________________________ 
nimen selvennys nimen selvennys 

_____________________________    
ohjaajan allekirjoitus 

_____________________________ 
nimen selvennys 

__________________ ______________________________________________________________ 
päiväys tohtoriohjelman / oppialan vastuuprofessorin allekirjoitus ja nimen selvennys 

LISENSIAATINTUTKIJAN MIELIPIDE: □ ei huomauttamista □ huomauttamista (liite)

_________________    ________________________________________________________ 
päiväys  lisensiaatintutkimuksen tekijän allekirjoitus ja nimenselvennys 



LISENSIAATINTUTKIMUKSEN, LUPAHAKEMUSLOMAKKEEN JA LIITTEIDEN 
TOIMITUS: 

• Lisensiaatintutkimuksen käsikirjoitus osajulkaisuineen lähetetään pdf-muodossa 
osoitteeseen soc.doc.tau@tuni.fi

• Lupahakemus-lomake liitteineen toimitetaan sähköisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen 

soc.doc.tau@tuni.fi tai postitse tiedekuntaan (ks. osoitteet sivun alaosassa).

Lomakkeen liitteeksi:

• Lisensiaatintutkimuksen käsikirjoituksen tiivistelmä suomeksi ja englanniksi (1–2 sivua)

• Ohjaajan allekirjoittama Turnitin-raportti

Mikäli kyseessä on osajulkaisuista koostuva lisensiaatintutkimus:

• Luettelo osajulkaisuista
Mikäli kaikkia osatöitä ei ole vielä julkaistu, mukaan tulee liittää julkaisijan
hyväksymisilmoitus ja/tai tieto julkaisuharkintaan lähetetyn osatyön vastaanotosta
(esim. tulostettu sähköpostiviesti).

• Selvitys lisensiaatintutkijan omasta osuudesta kussakin osajulkaisussa. 
Selvityksessä tulee jokaisesta osatyöstä esittää (soveltuvin osin) tutkijan oma
panos aiheen valintaan, tutkimuskysymyksen muotoiluun, tutkimusasetelman ja 
menetelmien valintaan (esim. kyselylomakkeen laatimiseen), havaintoaineiston 
keruuseen, analyysin toteutukseen ja tulosten tulkintaan sekä artikkelin
kirjoittamiseen. Selvityksen tulee olla sekä lisensiaatintutkijan että 
lisensiaatintutkimuksen vastuuohjaajan hyväksymä ja allekirjoittama (1-2 sivua).

• Mikäli lisensiaatintutkimukseen sisältyy osajulkaisuja, joita on käytetty/tullaan 
käyttämään toisessa lisensiaatintutkimuksessa, kirjallinen suostumus muilta 
kirjoittajilta ja työn ohjaajilta.

Postitusosoite: 

Opintopäällikkö Leena Nikkari 
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 33014 
Tampereen yliopisto 

Käyntiosoite: 
Linna-rakennus 
Kalevantie 5, 6 krs., huone 6055

Älä nido hakemuksen sivuja yhteen.      
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