
Esitarkastuskäytännöt 1.8.2020 
lähtien



Tutkintosääntö 1.8.2020 alkaen
Esitarkastajien tehtävänä on antaa lausunto siitä, onko 
käsikirjoituksella sellainen tieteellinen tai taiteellinen arvo, 
että tiedekuntaneuvosto voi antaa luvan sen 
esittämiseksi väitöskirjana. Lausunnon 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.

|  1



Jos puoltavassa lausunnossa esitetään 
korjauksia tai muutoksia
• Opiskelija käy muutosehdotukset läpi ohjaajan kanssa ja muokkaa käsikirjoitusta 

ohjauskeskustelussa sovitun mukaisesti.
• Opiskelija tekee korjausselvityksen, jonka tohtoriohjelma/tiedekuntaneuvosto käsittelee 

väittelyluvan myöntämisen yhteydessä.
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Jos lausunto on hylkäävä (tai toinen niistä)
• Opiskelijalle toimitetaan lausunnot ja kerrotaan mahdollisuudesta pyytää 

esitarkastusprosessin keskeyttämistä.
• Jos opiskelija pyytää esitarkastusprosessin keskeyttämistä, siitä tehdään dekaanin 

päätös.
• Opiskelija käy lausunnot läpi ohjaajan kanssa, ja lähtee muokkaamaan käsikirjoitusta 

ohjauskeskustelussa sovitun mukaisesti.
• Kun vastuuohjaaja katsoo, että tarvittavat muokkaukset on tehty ja käsikirjoitus voidaan 

lähettää uudelleen esitarkastukseen, opiskelija aloittaa prosessin normaalin käytännön 
mukaisesti.

• Käytetään samoja esitarkastajia, jos he ovat suostuvaisia.
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• Jos opiskelija ei pyydä esitarkastusprosessin keskeyttämistä, tulee väittelylupahakemus 
käsitellä normaalin käsittelyn mukaan, jolloin päätöksenä voi olla, ettei väittelylupaa 
myönnetä.

• Opiskelija keskustelee muutostarpeista ohjaajan kanssa.
• Kun vastuuohjaaja katsoo, että tarvittavat muokkaukset on tehty ja käsikirjoitus voidaan 

lähettää uudelleen esitarkastukseen, opiskelija aloittaa prosessin normaalin käytännön 
mukaisesti.
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Periaatteita ja huomioita keskustelun 16.6.2020 
perusteella
• Esitarkastuslausunto koskee aina sitä käsikirjoitusversiota, joka on esitarkastukseen 

lähetetty. Näin ollen puoltava lausunto ei jää ns. plakkariin, jos toinen lausunto on ollut 
hylkäävä ja käsikirjoitusta muokataan sen perusteella.

• Esitarkastuskertojen määrää ei rajoiteta.
• Opiskelijalle voidaan ehdottaa käsikirjoituksen käsittelyä lisensiaatintyönä, mikäli 

lausuntojen perusteella todetaan, että käsikirjoituksen taso ei riitä väitöskirjaksi edes 
muokkausten jälkeen.
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