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1 Jatkotutkintojen suorittamisoikeus ja hakukelpoisuus  
 
Hallintotieteiden, kauppatieteiden ja politiikan tutkimuksen tohtoriohjelmassa voi suorittaa 
hallintotieteiden tohtorin, kauppatieteiden tohtorin, yhteiskuntatieteiden tohtorin tai 
erityisestä syystä filosofian tohtorin tutkinnon. Hallintotieteiden, kauppatieteiden tai 
yhteiskuntatieteiden tohtoritutkintoa suorittamaan otettu opiskelija voi ensin suorittaa vastaavan 
lisensiaatin tutkinnon. 

Yliopistolain (558/2009) 37§ mukaan tieteelliseen tai taiteelliseen jatkotutkintoon johtaviin 
opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut: 

1) soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon; 
2) soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon; taikka 
3) soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa 
kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.  
 
Lähtökohtana eurooppalaisten tutkintojen hyväksymiseen on Bolognan prosessin 
periaatteiden mukaan (3+2 vuotta) suoritettu yliopistotutkintoyhdistelmä. Muiden 
ulkomaalaisten tutkintojen osalta edellytetään vähintään neljän vuoden laajuisia 
opintoja, joihin sisältyy pro gradu -tyyppinen opinnäytetyö ja joiden tiedekunnan 
tohtoriohjelma tapauskohtaisesti arvioi antavan riittävät valmiudet jatko-opintojen 
menestyksekkääseen suorittamiseen kyseisellä tutkimusalalla.  
 

 

2 Valintaperusteet  
 
Tohtoriohjelmat vastaavat jatko-opiskelijoiden valintamenettelystä ja valinnasta. Yliopistolain 
36§ (558/2009) mukaan yliopisto päättää opiskelijavalinnan periaatteista. Yliopistolain 37§ 
määrittää hakukelpoisuuden reunaehdot. Tampereen yliopiston tutkintosäännön 20§ mukaan 
tiedekuntaneuvosto päättää tarkemmin tieteellisiin jatkotutkintoihin ottamisen edellytyksistä ja 
valinnan perusteista, ellei toisin ole säädetty tai määrätty.  
 
Lisäksi Tutkintosääntö 20§ mukaan jatko-opiskelijoita valittaessa otetaan kelpoisuuden ohella 
huomioon hakijoiden opinto- ja tutkimussuunnitelmat sekä tiedekunnan voimavarojen riittävyys 
jatkokoulutukseen liittyvän opetuksen ja tarvittavan ohjauksen järjestämiseen.  
 
Tiedekunta määrittää valintaperusteissaan tarkemmin mm. taustatutkintovaatimukset, 
mahdolliset valintakriteerien painotukset ja edellytetyt hakuliitteet, joiden perusteella 
opiskelijavalinta tehdään. Valintaperusteet käydään läpi ja hyväksytään tiedekunnissa 
vähintäänkin opetussuunnitelmakausittain. Tohtoriohjelmassa arvioidaan kaikkien ohjelmaan 
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hakeneiden muodolliset vaatimukset täyttävien hakijoiden hakemukset. Dekaanille tehtävä 
opiskelijavalinnan päätösesitys sisältää hyväksyttävien hakijoiden osalta tohtorintutkinnon 
tutkintonimikkeen, tutkimusalan, vastuuprofessorin ja ohjaaja(t). 
 
• Hallintotieteiden, kauppatieteiden ja politiikan tutkimuksen tohtoriohjelman 

valintaperusteet 
 
 
3  Tutkimusalat 
 
Hallintotieteiden, kauppatieteiden ja politiikan tutkimuksen tohtoriohjelmassa voidaan suorittaa 
hallintotieteiden tohtorin tutkinto, filosofian tohtorin tutkinto ja hallintotieteiden lisensiaatin 
tutkinto seuraavilla tutkimusaloilla: 

• Aluetiede 
• Hallintotiede 
• Julkinen talousjohtaminen 
• Julkisoikeus 
• Kunta- ja aluejohtaminen 
• Ympäristöpolitiikka 

 
Kauppatieteiden tohtorin tutkinto, filosofian tohtorin tutkinto ja kauppatieteiden lisensiaatin 
tutkinto voidaan suorittaa seuraavilla tutkimusaloilla: 

• Laskentatoimi  
• Markkinointi  
• Taloustiede 
• Vakuutustiede 
• Vero-oikeus 
• Yrityksen johtaminen 
• Yritysjuridiikka 

 
Yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinto, filosofian tohtorin tutkinto ja yhteiskuntatieteiden 
lisensiaatin tutkinto voidaan suorittaa seuraavilla tutkimusaloilla: 

• Kansainvälinen politiikka 
• Valtio-oppi 

 
 
 
4 Tohtorikoulutusta koskevat säädökset 
 
Tohtorikoulutusta koskevat määräykset perustuvat seuraaviin säädöksiin: 
 
Yliopistolaki (558/2009) 
Yliopistoasetus (770/2009) 
Asetus yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 

Tampereen yliopistona toimivan Tampereen korkeakoulusäätiön johtosääntö 16.2.2020 
Tampereen yliopiston tutkintosääntö 23.10.2018 sekä muutokset 26.3.2019 ja 12.5.2020 
 
 
5 Opiskeluoikeuden hakeminen  
 
Tohtoriohjelmalla on ohjelmakohtaiset ohjeet ja aikataulut opiskeluoikeuden hakemiseksi, 
tarkemmat lisätiedot tohtoriohjelmien hakusivulla. 
 

https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/hallintotieteiden-kauppatieteiden-ja-politiikan-tutkimuksen-tohtoriohjelma#expander-trigger--field-admission-procedure--in--f6a222ed-e7ae-42bf-bb70-fd7638cc9a18
https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/hallintotieteiden-kauppatieteiden-ja-politiikan-tutkimuksen-tohtoriohjelma#expander-trigger--field-admission-procedure--in--f6a222ed-e7ae-42bf-bb70-fd7638cc9a18
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090558
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090770
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040794
https://intra.tuni.fi/handbook?page=2510
https://intra.tuni.fi/handbook?page=2264
https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/tohtoriohjelmat
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6 Hyväksyminen 
 
Tiedekunnan dekaani hyväksyy uudet tohtoriohjelman jatko-opiskelijat. 
Hyväksymispäätöksessä todetaan jatko-opinto-oikeus ja ohjaajat. Jatko-opiskelijalle nimetään 
vastuuohjaaja ja vähintään yksi muu ohjaaja. Vastuuohjaaja vastaa jatko-opiskelijan tutkinnon 
kokonaisuudesta ja ohjausjärjestelyistä. Vastuuohjaajan ja muiden ohjaajien välisestä 
työnjaosta sovitaan erikseen. Ainakin yhden ohjaajista tulee olla Tampereen yliopiston 
johtamisen ja talouden tiedekuntaan työsuhteessa oleva professori, dosentti tai vastaavan 
tasoiset tieteelliset ansiot omaava tohtori.  
 
 
 
7 Tohtoriopiskelijaksi ilmoittautuminen  
 
Tohtoriopiskelijaksi hyväksytyn tulee ottaa opintopaikka vastaan ja ilmoittautua läsnäolevaksi 
opiskelijaksi hyväksymisen yhteydessä annettujen ohjeiden mukaisesti.  

Tutkinto-opiskelijan on vuosittain ilmoittauduttava joko läsnä- tai poissaolevaksi säilyttääkseen 
opiskeluoikeutensa. Opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut määräaikaan mennessä, menettää 
opiskeluoikeutensa.  

Ilmoittautumisen tarkemmat ohjeet Opiskelijan oppaassa. 
 

8 Opinto- ja ohjaussuunnitelma sekä mahdollisten täydentävien 
 opintojen määrääminen 
 
Ohjaaja(t) laatii opinto-oikeuden saaneen opiskelijan kanssa opinto- ja ohjaus- 
sopimuksen tohtorintutkintoon sisällytettävistä opinnoista. Opinto- ja ohjaussopimusta voidaan 
täydentää jatko-opintojen edetessä.  
  
Opinto- ja ohjaussopimuksessa käydään läpi tohtoriopiskelijan ja ohjaajien vastuut ja 
velvollisuudet. Ohjauksella tuetaan itsenäiseen tieteelliseen työhön harjaantumista sekä 
tohtoriopiskelijan oman akateemisen asiantuntijuuden ja uranäkymien rakentumista.  
 
Opiskelijan tulee lisäksi tehdä opintosuunnitelma opintotietojärjestelmä SISUssa. Suunnitelma 
perustuu tohtoriohjelman opetussuunnitelmaan. 
 
Tohtoriopiskelijaksi hyväksytylle voidaan määrätä täydentäviä opintoja, jotta opiskelija saa 
riittävät valmiudet jatko-opintojen aloittamiseen (jatko-opintokelpoisuus). Täydentävät opinnot 
tulee suorittaa jatko-opintojen alkuvaiheessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/kasikirja/uni?search=ilmoittautuminen&page=4235
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9 Vaadittavat opintosuoritukset 
 
9.1 Lisensiaatin tutkinto 
 
Hallintotieteiden, kauppatieteiden, yhteiskuntatieteiden ja filosofian lisensiaatin 
tutkinnon suorittamiseksi vaaditaan: 
 
1 Hyväksytty lisensiaatintutkimus  
 
2 Vaadittavat 60 opintopisteen laajuiset opinnot 
 
 
 
9.2 Tohtorin tutkinto 
 
Hallintotieteiden, kauppatieteiden, yhteiskuntatieteiden tai filosofian tohtorin tutkinnon 
suorittamiseksi vaaditaan 
 
1 Hyväksytty väitöskirja 
 
2 Vaadittavat 60 opintopisteen laajuiset opinnot 
 

Jos opiskelija on suorittanut jatko-opinnot osana lisensiaatintutkintoa, ei hänen tarvitse 
suorittaa niitä enää tohtorintutkinnossa. Opintojen laajuudesta, rakenteesta ja sisällöstä 
annetaan tarkemmat määräykset jatkotutkintojen opetussuunnitelmissa. 
 
 

10 Jatko-opintojen rekisteröinti ja opintojen edistymisen arviointi 
 
Opiskelijan on yhdessä ohjaajan kanssa huolehdittava, että kaikki jatkotutkintoon suoritetut 
opinnot kirjataan opintorekisteriin. Opinnot kirjataan opintorekisteriin ohjaajan ilmoituksesta. 
Tutkijakoulu huolehtii omien opintojaksojensa arvioinnista ja suoritusten viemisestä SISUun. 
 
Tohtoriopiskelija on pyydettäessä kerran lukuvuodessa velvollinen antamaan kirjallisen 
selvityksen jatko-opintojensa ja väitöskirjatutkimuksensa edistymisestä. Vastuuohjaaja arvioi 
opintojen edistymistä. Jos opintojen edistyminen on merkittävästi poikennut ohjaus-, opinto- ja 
tutkimussuunnitelmassa sovitusta, opiskelija voidaan siirtää yleiseen tohtoriohjelmaan. 
 
 
11 Lisensiaatintutkimus ja sen arvostelu 
 
Lisensiaatintutkimuksessa opiskelijan tulee osoittaa hyvää perehtyneisyyttä tutkimusalaansa 
sekä valmiutta itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä. 
 
Lisensiaatintutkimukseksi voidaan hyväksyä paitsi yhtenäinen tutkimus (monografia) myös 
useita yhtenäiseen aihepiiriin kuuluvia tieteellisiä julkaisuja ja niihin liittyvä johdantoluku, jossa 
esitetään tutkimuksen tavoitteet, menetelmät ja tulokset (ns. kokoomatutkimus). Julkaisuihin 
voi kuulua yhteisjulkaisuja, mikäli tutkimuksen tekijällä on niissä itsenäinen ja osoitettavissa 
oleva osuus, mistä tutkimuksen tekijän tulee antaa kirjallinen selvitys jättäessään tutkimustaan 
tarkastettavaksi.  
 
Tarkastukseen jätettävien lisensiaatintutkimusten alkuperäisyys tarkastetaan Turnitin -
plagiaatintunnistusohjelmalla. 
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Lisensiaatintutkimus jätetään tiedekunnan koulutusasiantuntijalle yhtenä pdf-tiedostona. 
Esitarkastukseen jätetyn käsikirjoituksen on oltava myös esitysteknisesti ja kieliasultaan 
viimeistelty. Tutkimukseen tulee liittää tiivistelmä sekä suomen että englannin kielellä. 
 
Tiedekuntaneuvoston määräämänä dekaani hyväksyy lisensiaatintutkimuksen tarkastajat. 
Vähintään toisen tarkastajan tulee olla yliopiston ulkopuolinen. Tarkastajien tulee olla tohtorin 
tutkinnon suorittaneita ja ohjaussuhteen ulkopuolisia. Tarkastajien tulee antaa tutkimuksesta 
perusteltu kirjallinen lausuntonsa. Tutkimuksen tekijälle varataan tilaisuus antaa lausuntonsa 
tarkastajien mahdollisesta esteellisyydestä. Tutkimus esitetään julkisessa tilaisuudessa. 
 
Tarkastajien lausunnot lähetetään tutkimuksen tekijälle ja ohjaajalle mahdollisimman pian 
niiden saavuttua. Tutkimus arvostellaan tiedekuntaneuvostossa. Tutkimuksen tekijälle 
annetaan tilaisuus vastineen antamiseen tarkastajien lausunnoista. Tekijällä on oikeus pyytää 
tutkimuksen arvostelun siirtämistä tiedekuntaneuvoston seuraavaan kokoukseen. 
 
Lisensiaatintutkimuksen hyväksyy tiedekuntaneuvosto kahden tarkastajan lausuntojen 
perusteella. Tiedekuntaneuvosto arvostelee lisensiaatintutkimuksen ja päättää siitä 
annettavasta arvosanasta tarkastajien lausuntojen perusteella. Tutkimusta arvosteltaessa 
käytetään asteikkoa: hylätty, hyväksytty ja kiittäen hyväksytty. 
 
Hyväksytty 
Lisensiaatintutkimus täyttää tiedekunnan lisensiaatintutkimukselle asettamat vaatimukset. Sen 
tutkimustehtävä on selkeä ja kytketty tutkimuskirjallisuuteen, menetelmät soveltuvia ja tulokset 
johdonmukaisia. Työ osoittaa lisensiaatintutkimukselta edellytettävää itsenäisyyttä ja tieteellistä 
kypsyyttä. 
 
Kiittäen hyväksytty 
Lisensiaatintutkimus on kaikilta osiltaan erityisen ansiokas. Tutkimustehtävä on rakennettu 
oivaltavasti, pohdinnoissa on tieteenfilosofista syvyyttä ja analyysi osoittaa tekijän perehtyneen 
kiitettävästi myös vaihtoehtoisiin tulkintoihin ja teorioihin. Työn tulokset ovat tieteenalan 
kannalta poikkeuksellisen merkittäviä. Työ osoittaa tekijän poikkeuksellista tieteellistä kypsyyttä 
ja kykyä uutta luovaan metodologiseen ja teoreettiseen ajatteluun. Lisensiaatintutkimusta on 
puolustettu erinomaisesti tarkastustilaisuudessa. Lisensiaatintutkimus kuuluu tasoltaan alansa 
10 % parhaimmistoon. 
 
Opiskelija voi tehdä tiedekuntaneuvostolle kirjallisen oikaisupyynnön lisensiaatintutkimuksen 
arvioinnista 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  
 
 

12 Väitöskirja 
 
Väitöskirja on väittelijän itsenäiseen tutkimukseen perustuva ja edustamaltaan alalta uutta 
tieteellistä tietoa sisältävä yhtenäinen esitys. 

Väitöskirja voi olla muodoltaan joko yhtenäinen käsikirjoitus (monografia) tai artikkeliväitöskirja. 
Taloustieteessä kokoomaväitöskirjan laatiminen on myös mahdollista. 
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Artikkeli- tai kokoomaväitöskirjan ohjeistus 

 

Artikkeliväitöskirja muodostuu joko johdantoluvusta ja vähintään kolmesta väittelijän yksin 
kirjoittamasta tieteellisestä artikkelista tai johdantoluvusta ja vähintään neljästä tieteellisestä 
artikkelista, jos artikkeliväitöskirjaan sisällytetään väittelijän yhdessä muiden kanssa kirjoittamia 
yhteisartikkeleita. Artikkeliväitöskirjassa suurimman osan artikkeleista tulee olla julkaistu tai 
julkaistavaksi hyväksyttyjä vertaisarvioiduissa tieteellisissä lehdissä tai muilla korkeatasoisilla 
vertaisarvioiduilla tieteellisillä foorumeilla. Artikkeliväitöskirjaan voi sisältyä julkaistavaksi 
tarkoitettu tieteellinen artikkeli edellyttäen, että edellä mainitut vaatimukset täyttyvät.  
 
Artikkeliväitöskirjan johdantoluvun ja erillisjulkaisujen tulee käsitellä yhtenäistä tieteellistä 

ongelmaa. Väitöskirjan johdantoluvun tulee olla itsenäinen kokonaisuus, joka käsittää 

seuraavat ainekset: tutkimustehtävä, tutkimuskysymykset, teoreettinen viitekehys, aineisto ja 

menetelmät, tulokset sekä tulosten ja johtopäätösten merkityksen arviointi. Väitöskirjaan 

sisältyvien erillisjulkaisujen tulee erikseenkin tarkastellen tuottaa tieteellistä kontribuutiota. 

  

Kokoomaväitöskirja taloustieteessä muodostuu johdantoluvusta ja vähintään kolmesta 

väittelijän kirjoittamasta tieteellisestä julkaistusta tai julkaistavaksi tarkoitetusta 

käsikirjoituksesta. Jos kokoomaväitöskirjaan sisällytetään väittelijän yhdessä muiden kanssa 

kirjoittamia yhteiskäsikirjoituksia, väittelijän itsenäisen osuus niissä on osoitettava keskeiseksi. 

Kokoomaväitöskirjaan sisällytettävien käsikirjoitusten pitää olla laajalti esitetty alan 

konferensseissa tai workshopeissa. Vastuuohjaaja sopii kokoomaväitöskirjaan liittyvät 

yksityiskohdat yhdessä väittelijän kanssa. 

 
Kokoomaväitöskirjan johdantoluvun ja erillisjulkaisujen tulee käsitellä yhtenäistä tieteellistä 

ongelmaa tai ongelmakokonaisuutta siten, että väittelijän kokonaissuoritus vastaa tieteelliseltä 

tasoltaan väitöskirjatutkimusta. Väitöskirjan johdantoluvun tulee olla itsenäinen kokonaisuus, 

joka käsittää seuraavat teemat: tutkimuskysymykset sekä niiden tärkeyden motivoinnin ja 

perusteellisen taustoituksen, teoreettisen viitekehyksen, aineistot ja menetelmät, tulokset sekä 

tulosten ja johtopäätösten merkityksen arvioinnin. Väitöskirjaan sisältyvien erillisjulkaisujen 

tulee erikseenkin tarkastellen tuottaa tieteellistä kontribuutiota. 

Väitöskirjan tekijä toimittaa jo julkaistut tai julkaistaviksi hyväksytyt erillisjulkaisut 
esitarkastukseen ilman muokkausta tai uudelleen kirjoittamista ja esittää luettelon siitä, missä 
erillisjulkaisut on julkaistu tai hyväksytty julkaistaviksi. Vastuu väitöskirjan tekijänoikeusasioiden 
selvittämisestä ja huomioonottamisesta on väittelijällä. Yhteisjulkaisujen osalta väittelijän tulee 
esittää johdantoluvussa tai erillisessä liitteessä selvitys siitä, mikä kussakin artikkelissa on 
väittelijän itsenäisen työn osuus. Selvityksessä tulee olla muiden tekijöiden hyväksyntä. 

Esitarkastajien tehtävänä on antaa lausunto siitä, onko käsikirjoituksella sellainen tieteellinen 
arvo, että tiedekuntaneuvosto voi antaa luvan sen esittämiseksi väitöskirjana. Artikkeli- tai 
kokoomaväitöskirjaksi tarkoitettua tutkimuskokonaisuutta arvioidessaan esitarkastajat esittävät 
arvionsa koko väitöskirjan tieteellisestä tasosta (johdantoluvusta ja erillisjulkaisuista) 
riippumatta julkaisufoorumin tasosta.  
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13 Tutkimuksen julkaisukieli 
 
Lisensiaatintutkimuksen ja väitöskirjan voi kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi, englanniksi tai 
tiedekuntaneuvoston hyväksymällä muulla kielellä. Suomenkielisessä väitöskirjassa tulee olla 
tiivistelmä suomeksi ja englanniksi. Muussa kuin suomenkielisessä väitöskirjassa tulee olla 
väitöskirjan kielellä olevan tiivistelmän lisäksi suomenkielinen tiivistelmä. 
 
 
 
14 Väitöskirjan esitarkastus, julkaisulupa ja väitöstilaisuuteen valmistautuminen 
 
Väitöskirja voidaan jättää viralliseen esitarkastukseen, kun väitöskirjan ohjaaja(t) ja sisäinen 
esitarkastaja puoltavat esitarkastuksen käynnistämistä. Esitarkastukseen jätettävien 
väitöskirjojen alkuperäisyys tarkastetaan Turnitin -plagiaatintunnistusohjelmalla.  
 
Väitöskirjaksi aiottu käsikirjoitus on esitarkastusta ja julkaisuluvan saamista varten jätettävä 
esitarkastuslomakkeen liitteenä (yhtenä pdf-tiedostona) tohtoriohjelman 
koulutusasiantuntijalle. Esitarkastukseen jätetyn käsikirjoituksen on oltava myös 
esitysteknisesti ja kieliasultaan viimeistelty. 
 
Tiedekuntaneuvoston määräämänä dekaani nimeää väitöskirjan esitarkastajat. 
Esitarkastajien tulee olla yliopiston ulkopuolisia, puolueettomia tohtorin tutkinnon suorittaneita 
kokeneita asiantuntijoita. Asiantuntijoilla ei saa olla yhteisjulkaisuja väittelijän kanssa kolmen 
edellisen vuoden aikana. Asiantuntijoiden esteellisyydestä säädetään hallintolaissa (434/2003, 
27-29 §). Esitarkastajiksi ja vastaväittäjiksi voidaan valita myös Tampereen yliopiston dosentti, 
jos hänellä ei ole työsuhdetta Tampereen yliopistoon. Väitöskirjatyön ohjaaja ei voi toimia 
esitarkastajana eikä vastaväittäjänä.  
 
Esitarkastajia pyydetään antamaan kahden kuukauden kuluessa perusteltu ja itsenäinen 
kirjallinen lausuntonsa siitä, onko käsikirjoituksella sellainen tieteellinen arvo, että 
tiedekuntaneuvosto voi antaa luvan sen esittämiseksi väitöskirjana. Jos esitarkastaja ei toimita 
lausuntoaan vaaditun ajan kuluessa, tiedekunta voi nimittää väitöskirjalle uuden esitarkastajan. 
Väitöskirjan tekijälle on ennen esitarkastajien ja vastaväittäjän valintaa varattava tilaisuus antaa 
lausuntonsa esitarkastajien tai vastaväittäjän esteellisyydestä. 
 
Esitarkastuslausunnon tulee olla joko puoltava tai hylkäävä, ei ehdollinen. Puoltavassa 
lausunnossa pienimuotoiset korjaus- ja muutossuositukset ovat kuitenkin mahdollisia, ja ne 
väittelijä voi ottaa huomioon. Myös ehdotus työhön tehtävistä teknisluontoisista korjauksista 
on mahdollinen.  
 
Tiedekuntaneuvosto myöntää luvan julkaista väitöskirja ja puolustaa väitöskirjaa 
tohtorintutkintoa varten. Kaikkien tutkintoon kuuluvien opintojen tulee olla suoritettu ennen 
julkaisuluvan myöntämistä. 
 
Esitarkastajien lausunnot julkaisuluvan myöntämistä varten lähetetään väitöskirjan tekijälle 
mahdollisimman pian, kun kummatkin lausunnot on lähetetty tiedekuntaan. Väitöskirjan tekijällä 
on mahdollisuus vastineen antamiseen esitarkastajan lausunnoista. Väitöskirjan tekijällä on 
myös oikeus pyytää väitöskirjan julkaisulupaa koskevan asian siirtoa tiedekuntaneuvoston 
seuraavaan kokoukseen. 
 
Kun julkaisulupa on myönnetty, tiedekuntaneuvosto määrää julkista väitöstilaisuutta varten 
valvojan (kustoksen) ja yhden tai kaksi vastaväittäjää. Vastaväittäjän tulee olla tieteenalansa 
arvostettu asiantuntija. Asiantuntijoilla ei saa olla yhteisjulkaisuja väittelijän kanssa kolmen 
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edellisen vuoden aikana. Asiantuntijoiden esteellisyydestä säädetään hallintolaissa (434/2003, 
27-29 §). Vastaväittäjiksi voidaan valita myös Tampereen yliopiston dosentti, jos hänellä ei ole 
työsuhdetta Tampereen yliopistoon. Kustoksena toimii työn ohjaaja tai tutkimusalan tai 
lähiaineen professori. Samassa yhteydessä tiedekuntaneuvosto määrää väitöskirjalle 
arviointitoimikunnan, joka tekee tiedekuntaneuvostolle esityksen väitöskirjasta annettavasta 
arvosanasta. Arviointitoimikunnan puheenjohtajaksi nimetään muu kuin ohjaajana toiminut 
tutkimusalan professori, dosentti tai vastaavan tasoiset tieteelliset ansiot omaava tohtori. Sen 
muina jäseninä ovat esitarkastajat ja vastaväittäjä.   
 
Ennen julkista tarkastusta väittelijä luovuttaa väitöskirjansa 10 kappaleena ja pdf-tiedostona 
tiedekunnan kampusassistentille. Jos väittelijä julkaisee väitöskirjansa muun kuin Tampereen 
yliopiston kirjaston julkaisusarjassa, tulee hänen toimittaa väitöskirjansa 12 kappaleena. Niistä 
10 kappaletta jaetaan tiedekunnan virallisen jakelun mukaisesti ja kaksi toimitetaan kirjaston 
kokoelmiin. Väitöskirjat on toimitettava 10 päivää ennen väitöstilaisuutta tiedekunnan 
kampusassistentille. Yliopiston kirjasto julkaisee väitöskirjoja verkossa osoitteessa 
https://trepo.tuni.fi   
 
Ohjeita väitöskirjan julkaisemiseen liittyvistä käytännöistä löytyy yliopiston kirjaston sivuilta.  
 
Väitöskirjaan liitettävästä nimiösivusta on käytävä ilmi väitöstilaisuuden aika ja paikka sekä se, 
että väitöskirja esitetään julkisesti tarkastettavaksi tiedekuntaneuvoston suostumuksella. 
 
Väitöstiedotteen kirjoitusohjeet löytyvät yliopiston kirjaston sivuilta. Tiedote tulee lähettää 
vähintään kolme viikkoa ennen väitöspäivääsi osoitteella viestinta.tau@tuni.fi.   
Viestintä tiedottaa medialle suomen kielellä tehdyistä väitöstiedotteista. 
 
 
 
15 Väitöskirjan arvostelu 
 
Tiedekuntaneuvosto päättää väitöskirjan hyväksymisestä ja annettavasta arvosanasta. 
Väitöskirjaa arvosteltaessa käytetään asteikkoa: kiittäen hyväksytty, hyväksytty ja hylätty.  
 
Kiittäen hyväksytty 
Väitöskirja on kaikilta osiltaan erityisen ansiokas. Tutkimustehtävä on rakennettu oivaltavasti, 
pohdinnoissa on tieteenfilosofista syvyyttä ja analyysi osoittaa tekijän perehtyneen kiitettävästi 
myös vaihtoehtoisiin tulkintoihin ja teorioihin. Työn tulokset ovat tieteenalan kannalta 
poikkeuksellisen merkittäviä. Työ osoittaa tekijän poikkeuksellista tieteellistä kypsyyttä ja kykyä 
uutta luovaan metodologiseen ja teoreettiseen ajatteluun. Väitöskirjaa on puolustettu 
erinomaisesti väitöstilaisuudessa. Väitöskirja kuuluu tasoltaan alansa kansainvälisesti 10 % 
parhaimmistoon. 
 
Hyväksytty 
Väitöskirja täyttää tiedekunnan väitöskirjalle asettamat vaatimukset. Sen tutkimustehtävä on 
selkeä ja kytketty tutkimuskirjallisuuteen, menetelmät soveltuvia ja tulokset johdonmukaisia. 
Työ osoittaa väitöskirjalta edellytettävää itsenäisyyttä ja tieteellistä kypsyyttä. 
 
 
Arviointitoimikunnan kirjallinen lausunto, jossa on annettu perusteltu esitys väitöskirjan 
arvosanasta, toimitetaan tiedekuntaneuvoston jäsenille ja väittelijälle samanaikaisesti. Ennen 
asian ratkaisua tiedekuntaneuvostossa väittelijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen 
arviointitoimikunnan lausunnoista. Mahdollinen vastine tiedekuntaneuvostolle on tehtävä 14 
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Väittelijällä on oikeus pyytää väitöskirjan 
arvioinnin siirtoa tiedekuntaneuvoston seuraavaan kokoukseen. 

https://trepo.tuni.fi/
https://libguides.tuni.fi/vaitoskirjanjulkaiseminen
https://libguides.tuni.fi/vaitoskirjanjulkaiseminen/vaitostiedotus
mailto:viestinta.tau@tuni.fi
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16 Jatkotutkintotodistukset 
 
Kun kaikki jatkotutkintoa koskevien määräysten ja opetussuunnitelman mukaiset opinnot on 
suoritettu, opiskelijan on haettava valmistumista ja todistusta tutkinnon suorittamisesta. Tämä 
tapahtuu Sisu-opintotietojärjestelmän kautta. Valmistuspyynnön tekeminen SISUssa edellyttää 
kaikkien suoritusten sekä opinnäytetyön kirjaamista opintosuoritusrekisteriin.  
 
 
Tutkintotodistukseen kirjoitetaan, lisensiaatintutkimuksen tai väitöskirjan nimi sekä 
lisensiaatintutkimuksesta tai väitöskirjasta annettu arvosana sekä se tutkimusala, johon 
lisensiaatintutkimus tai väitöskirja aiheeltaan kuuluu. 
 
 
17 Voimaantulo 
 
Nämä hallintotieteiden, kauppatieteiden ja politiikan tutkimuksen tohtoriohjelman lisensiaatin- 
ja tohtorintutkintoja koskevat määräykset tulevat voimaan heti. 


