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1 Hakeminen

1.1 Jatkokoulutus Itä-Suomen yliopistossa

Itä-Suomen yliopiston tohtorikoulu ja siihen kuuluvat tohtoriohjelmat järjestävät yliopiston tie-
teellisen jatkokoulutuksen. Jatko-opiskelijat tekevät lisensiaatin tai tohtorin tutkintoaan tohto-
riohjelmissa. Yliopistossa toimii yhteensä 28 tieteenalakohtaista tai temaattista tohtoriohjel-
maa. Jatkokoulutuksen hallinnoinnista huolehtivat yliopiston tiedekunnat.

Opintoneuvontaa jatkokoulutusasioissa antavat tohtoriohjelmien johtajat, ohjaajat sekä tie-
dekuntien jatkokoulutusasioista vastaavat henkilöt. Ohjeistusta löytyy sekä tästä oppaasta, 
tiedekuntien jatkokoulutuksen nettisivuilta sekä tohtoriohjelmien nettisivuilta. 

FILOSOFINEN TIEDEKUNTA  
Merja	Sagulin	 merja.sagulin@uef.fi	 029	452	2995
http://www.uef.fi/filtdk/jatkokoulutus	 	
  
LUONNONTIETEIDEN JA METSÄTIETEIDEN TIEDEKUNTA  
Kaisa	Laitinen	 kaisa.laitinen@uef.fi	 029	445	3003
www.uef.fi/lumet/jatkokoulutus	 	
  
TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNTA  
Arja	Afflekt	 arja.afflekt@uef.fi	 029	445	4020
Mervi	Silaste	 mervi.silaste@uef.fi	 029	445	4027
Riikka	Pellinen																														 riikka.pellinen@uef.fi															 029	445	4123
www.uef.fi/ttdk/jatkokoulutus	 	
  
YHTEISKUNTATIETEIDEN JA KAUPPATIETEIDEN TIEDEKUNTA  
Annikki	Honkanen	 annikki.honkanen@uef.fi	 029	445	5063
Mari	Kähkönen	 mari.kahkonen@uef.fi	 029	445	5149
www.uef.fi/yhka/jatko-opinnot	
  
ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON TOHTORIKOULU  
Anu	Liikanen	 anu.liikanen@uef.fi	 029	445	8202
www.uef.fi/uef/jatkokoulutus	 	

 
Tiedekunnat vastaavat jatkokoulutuksen hallinnoinnista. Tiedekunnat:

• päättävät jatkotutkintojen vaatimuksista
• hyväksyvät jatkokoulutuksen opetussuunnitelmat 
• myöntävät jatko-opinto-oikeuden, hyväksyvät tutkimustyön aiheen, ohjaajat, tutki-

mus- ja jatko-opintosuunnitelman sekä muutokset em. asioissa
• määräävät väitöskirjatöiden ja lisensiaatintutkimusten esitarkastajat/tarkastajat, vas-

taväittäjät sekä väitöstilaisuuden valvojan
• myöntävät väittelyluvan, hyväksyvät ja arvostelevat lisensiaatintutkimuksen ja väitös-

kirjan
• hyväksyvät suoritetut jatkotutkinnot ja myöntävät tutkinnot.

Tohtoriohjelman tehtävänä on huolehtia alansa tutkijakoulutuksen järjestämisestä yliopistossa. 
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Tohtoriohjelma
• käsittelee hakemukset ja tekee esityksen myönnettävistä opinto-oikeuksista 
• vastaa tieteen ja tutkimusalan opintojen järjestämisestä
• vastaa jatko-opiskelijoiden ohjauksesta.

Itä-Suomen yliopiston tohtorikoulu koordinoi yliopiston jatkokoulutusta ja tarjoaa yleisiä val-
miustaito-opintoja kaikille yliopiston jatko-opiskelijoille. Kaikki yliopiston jatko-opiskelijat kuu-
luvat automaattisesti tohtorikoulun toiminnan piiriin. Tohtorikoulua johtaa akateeminen rehtori 
Jukka Mönkkönen ja toimintaa koordinoi tutkimuskoordinaattori Anu Liikanen. 

1.2 Jatkokoulutuksen tavoitteet

Tieteellisen jatkokoulutuksen päämääränä on kouluttaa itsenäiseen työskentelyyn kykeneviä 
tutkijoita ja asiantuntijoita. 

Jatkokoulutuksen tavoitteena on, että jatko-opiskelija (Asetus 215/2004 21 §): 
• perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen tieteelliseen ja yhteiskunnalli-

seen merkitykseen sekä saavuttaa valmiudet tutkimusalansa piirissä itsenäisesti ja 
kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tie-
toa

• perehtyy hyvin oman alansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin
• saavuttaa sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tie-

teenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen.

Eurooppalaisen korkeakoulujen tutkintojen viitekehyksen mukaan jatkotutkinto myönnetään 
opiskelijalle: 

• joka on osoittanut järjestelmällistä oppiaineen alan ymmärtämistä ja alakohtaisten 
tieteellisten taitojen ja metodien hallintaa

• joka on osoittanut kykenevänsä ideoimaan, suunnittelemaan ja toteuttamaan huo-
mattavan tutkimus-prosessin ja soveltamaan sen tuloksia käytäntöön sekä osoittanut 
tieteellistä lahjomattomuutta näin toimiessaan

• joka on tuottanut uutta, laajuudeltaan huomattavaa tutkimustietoa tiedon eturinta-
maan; osa tästä tiedosta ansaitsee pääsyn kansallisesti tai kansainvälisesti arvos-
tettuun julkaisuun

• joka kykenee uusien ja monimutkaisten ajatuksien kriittiseen analyysiin, arvioimiseen 
ja synteesin tekemiseen ajatusten pohjalta

• joka osaa kommunikoida omasta tutkimusalastaan vertaisryhmissään, laajemmassa 
tutkimusyhteisössään ja yhteiskunnallisesti

• jonka voidaan odottaa osaavan edistää tietoyhteiskunnan teknologista, sosiaalista tai 
kulttuurista edistymistä sekä akateemisessa että ammatillisissa yhteyksissä.
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1.3 Yliopistossa suoritettavat jatkotutkinnot

Tieteellisessä jatkokoulutuksessa voidaan suorittaa joko lisensiaatin tai tohtorin tutkinto. 
Yliopistossa voidaan suorittaa myös ammatillisia jatkotutkintoja. Oheisessa taulukossa on 
lueteltu tiedekunnittain Itä-Suomen yliopistossa suoritettavat jatkotutkinnot ja tutkintojen pää-
aineet.

FILOSOFINEN TIEDEKUNTA
Elämänkulku kontekstissa tohtoriohjelma • Psykologian tohtori/lisensiaatti

• Kasvatustieteen tohtori/lisensiaatti 
• Filosofian	tohtori	(psykologian	ala)

Kasvatusalan tieteidenvälinen tohtori-
ohjelma

• Kasvatustieteen tohtori/lisensiaatti
• Filosofian	tohtori	(kasvatustieteellinen	ala,	

psykologian ala)
• Psykologian tohtori/lisensiaatti 

Kielentutkimuksen tohtoriohjelma • Filosofian	tohtori/lisensiaatti
Kulttuuristen ja sosiaalisten kohtaamis-
ten tohtoriohjelma

• Filosofian	tohtori/lisensiaatti

Luonnonvarat, ympäristö ja yhteiskunta 
-tohtoriohjelma

• Filosofian	tohtori/lisensiaatti	(humanistinen	ala)
• Kasvatustieteen tohtori/lisensiaatti

Venäjä- ja rajatutkimuksen tohtoriohjel-
ma

• Teologian tohtori/lisensiaatti
• Filosofian	tohtori/lisensiaatti	

Teologian tohtoriohjelma • Teologian tohtori/lisensiaatti
• Filosofian	tohtori	(teologinen	ala)

LUONNONTIETIEDEN JA METSÄTIETEIDEN TIEDEKUNTA
Aerosolitutkimuksen tohtoriohjelma • Filosofian	tohtori/lisensiaatti
Fotoniikan tohtoriohjelma • Filosofian	tohtori/lisensiaatti
Itä-Suomen tietotekniikan tohtoriohjelma • Filosofian	tohtori/lisensiaatti
Kasvatusalan tieteidenvälinen tohtori-
ohjelma

• Filosofian	tohtori/lisensiaatti	(luonnontieteet)
• Maatalous- ja metsätieteiden tohtori/lisensi-

aatti
Kemian tohtoriohjelma • Filosofian	tohtori/lisensiaatti
Luonnonvarat, ympäristö ja yhteiskunta 
-tohtoriohjelma 

• Filosofian	tohtori/lisensiaatti
• Maatalous- ja metsätieteiden tohtori/lisensi-

aatti
Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan 
tohtoriohjelma 

• Filosofian	tohtori/lisensiaatti

Matemaattisen analyysin ja tieteellisen 
laskennan tohtoriohjelma

• Filosofian	tohtori/lisensiaatti

Metsätieteiden tohtoriohjelma • Filosofian	tohtori
• Maatalous- ja metsätieteiden tohtori/lisensiaatti

Ympäristönmuutoksen biologian tohto-
riohjelma

• Filosofian	tohtori/lisensiaatti

Ympäristöterveyden tohtoriohjelma • Filosofian	tohtori/lisensiaatti
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TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNTA 
Elämänkulku kontekstissa tohtoriohjelma • Lääketieteen tohtori
Hoitotieteen tohtoriohjelma • Filosofian	tohtori/lisensiaatti

• Terveystieteiden tohtori/lisensiaatti
Hyvinvoinnin ja terveyden tutkimuksen 
tohtoriohjelma  

• Terveystieteiden tohtori/lisensiaatti
• Filosofian	tohtori

Kansanterveystieteen tohtoriohjelma ml. 
ergonomia ja liikuntalääketiede

• Filosofian	tohtori/lisensiaatti
• Hammaslääketieteen tohtori 
• Lääketieteen tohtori
• Terveystieteiden tohtori/lisensiaatti

Kasvatusalan tieteidenvälinen tohtori-
ohjelma

• Farmasian tohtori/lisensiaatti

Kliininen tohtoriohjelma ml. hammas-
lääketiede

• Filosofian	tohtori/lisensiaatti
• Hammaslääketieteen tohtori
• Lääketieteen tohtori
• Terveystieteiden tohtori/lisensiaatti

Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan 
tohtoriohjelma 

• Hammaslääketieteen tohtori
• Lääketieteen tohtori

Lääketutkimuksen tohtoriohjelma • Farmasian tohtori/lisensiaatti
• Filosofian	tohtori/lisensiaatti
• Hammaslääketieteen tohtori
• Lääketieteen tohtori

Ympäristöterveyden tohtoriohjelma • Farmasian tohtori/lisensiaatti
• Lääketieteen tohtori
• Terveystieteiden tohtori/lisensiaatti 
• Filosofian	tohtori/lisensiaatti

Molekulaarisen lääketieteen tohtori-
ohjelma

• Farmasian tohtori/lisensiaatti
• Filosofian	tohtori/lisensiaatti
• Hammaslääketieteen tohtori
• Lääketieteen tohtori
• Terveystieteiden tohtori/lisensiaatti

Ravitsemustieteen tohtoriohjelma • Filosofian	tohtori/lisensiaatti
• Hammaslääketieteen tohtori
• Lääketieteen tohtori

YHTEISKUNTATIETEIDEN JA KAUPPATIETEIDEN TIEDEKUNTA 
Aika, tila ja ympäristö yhteiskunnassa 
tohtoriohjelma

• Filosofian	tohtori/lisensiaatti	(humanistinen	ja	
luonnontieteellinen ala) 

• Yhteiskuntatieteiden tohtori/lisensiaatti, 
filosofian	tohtori	(yhteiskuntatiet.	ala)

Hyvinvoinnin ja terveyden tutkimuksen 
tohtoriohjelma

• Yhteiskuntatieteiden tohtori/lisensiaatti, 
filosofian	tohtori	(yhteiskuntatiet.	ala)

Elämänkulku kontekstissa tohtoriohjelma • Yhteiskuntatieteiden tohtori/lisensiaatti, 
filosofian	tohtori	(yhteiskuntatiet.	ala)

Kauppatieteiden tohtoriohjelma • Kauppatieteiden	tohtori/lisensiaatti,	filosofian	
tohtori (kauppatiet. ala)

Kulttuuristen ja sosiaalisten kohtaamis-
ten tohtoriohjelma

• Yhteiskuntatieteiden tohtori/lisensiaatti, 
filosofian	tohtori	(yhteiskuntatiet.	ala)



12     Itä-Suomen yliopisto

Luonnonvarat, ympäristö ja yhteiskunta 
-tohtoriohjelma

• Filosofian	tohtori/lisensiaatti	(luonnontieteelli-
nen ala)

• Hallintotieteiden	tohtori/lisensiaatti,	filosofian	
tohtori (yhteiskuntatiet. ala)

• Oikeustieteen	tohtori/lisensiaatti,	filosofian	
tohtori (oikeustieteellinen ala)

• Yhteiskuntatieteiden tohtori/lisensiaatti, 
filosofian	tohtori	(yhteiskuntatiet.	ala)

Oikeustieteiden tohtoriohjelma • Hallintotieteiden	tohtori/lisensiaatti,	filosofian	
tohtori (yhteiskuntatiet. ala)

• Oikeustieteen	tohtori/lisensiaatti,	filosofian	
tohtori (oikeustieteelinen ala)

• Yhteiskuntatieteiden tohtori/lisensiaatti, 
filosofian	tohtori	(yhteiskuntatiet.	ala)

Sosiaali- ja terveysjohtamisen tohtori-
ohjelma

• Terveystieteiden	tohtori/lisensiaatti,	filosofian	
tohtori (terveystieteellinen ala)

• Yhteiskuntatieteiden tohtori/lisensiaatti, 
• filosofian	tohtori	(yhteiskuntatiet.	ala)

Sosiaalityön ja sosiaalipalveluiden 
tohtoriohjelma

• Yhteiskuntatieteiden tohtori/lisensiaatti, 
filosofian	tohtori	(yhteiskuntatiet.	ala)

Venäjä- ja rajatutkimuksen tohtori-
ohjelma

• Filosofian	tohtori/lisensiaatti	(humanistinen	ja	
luonnontieteellinen ala),

• Hallintotieteiden	tohtori/lisensiaatti,	filosofian	
tohtori (yhteiskuntatiet. ala)

• Kauppatieteiden	tohtori/lisensiaatti,	filosofian	
tohtori (kauppatiet. ala) 

• Oikeustieteen	tohtori/lisensiaatti,	filosofian	
tohtori (oikeustieteellinen ala)

• Terveystieteiden	tohtori/lisensiaatti,	filosofian	
tohtori (terveystiet. ala)

• Yhteiskuntatieteiden tohtori/lisensiaatti, 
filosofian	tohtori	(yhteiskuntatiet.	ala)

 
1.4 Jatko-opintokelpoisuus 

Yliopistolain (558/2009, 5. Luku, § 37) mukaan tieteelliseen tai taiteelliseen jatkotutkintoon 
johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut:

1) soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon
2) soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon 
3) soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden 

vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Jatko-opiskelijaksi voidaan ottaa myös henkilö, jolla yliopisto muutoin toteaa olevan opintoja 
varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Yliopisto voi edellyttää jatko-opiskelijaksi ottamansa henkilön suorittavan tarvittavan määrän 
täydentäviä opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. Mikäli henkilö 
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hakee jatko-opinto-oikeutta ylemmän korkeakoulututkinnon pääaineeseen tai aineeseen, jos-
sa on suorittanut syventävät opinnot, hänellä on pääsääntöisesti jatkokoulutusvalmius haet-
tavassa oppiaineessa. Mikäli henkilö hakee jatko-opinto-oikeutta muulla kuin peruskoulutuk-
sensa päävastuisella tutkimusalalla eivätkä hänen lisäopintonsa ole tuottaneet hänelle haetun 
alan yleistä jatkokoulutusvalmiutta, voi tiedekunta määrätä hakijalle ns. täydentäviä opintoja. 
Mahdolliset täydentävät opinnot määritetään jatko-opinto-oikeutta myönnettäessä. Niitä ei voi 
sisällyttää jatkotutkintoon. 

Yliopiston tohtoriohjelmilla on ohjelmakohtaiset valintaperusteet, jotka on ohjelmakohtaisesti 
esitetty kappaleessa 2.2.
Yliopistossa voidaan suorittaa myös ammatillinen jatkotutkinto. Ammatilliseen jatkotutkintoon 
hakemisesta on ohjeistettu erikseen tiedekunnan verkkosivuilla.

1.5 Jatko-opinto-oikeuden hakemismenettely

Jatko-opiskeluoikeus myönnetään hakemuksesta, jonka yhteydessä hakijan on tehtävä esitys 
ohjaajista, henkilökohtaisesta jatko-opinto-suunnitelmasta ja tutkimussuunnitelmasta. Jatko-
opintokelpoisuus on kuvattu kappaleessa 1.4. Jos henkilö hakee jatko-opinto-oikeutta tieteen-
alalla, joka on muu kuin hänen perusopintojensa pääaine, hänelle voidaan määrätä täydentä-
viä opintoja jatko-opintokelpoisuuden saavuttamiseksi.

1.  Jatko-opiskelijaksi aikova neuvottelee jatko-opintomahdollisuuksista laitoksella/
osastolla mahdollisen ohjaajan/ohjaajien kanssa tai tohtoriohjelman johtajan kanssa. 
Jatko-opinto-oikeutta voi hakea tiedekunnasta 1-4 kertaa vuodessa tohtoriohjelmas-
ta riippuen. Lukuvuonna 2014-2015 hakuajat päättyvät 28.2., 30.4., 31.8.  ja 30.11. 
Tohtoriohjelma määrittelee mitä hakuaikoja ohjelmat käyttävät. Ohjelmakohtaiset ha-
kuajat löytyvät tohtoriohjelmien kuvauksista (kappale 2.2 Tohtoriohjelmat).

2.  Jatko-opiskelijaksi aikova tutustuu yliopiston, tiedekunnan ja tohtoriohjelman jatko-
opintoja koskeviin ohjeisiin ja määräyksiin. Yliopiston ohjeistus ja linkit tiedekuntien 
jatkokoulutusta koskeviin ohjeisiin löytyvät tästä oppaasta sekä osoitteesta: www.uef.
fi/uef/jatko-oppaat

 3.  Jatko-opiskelijaksi aikova neuvottelee pääohjaajaksi lupautuvan henkilön kanssa tut-
kimustyön aiheesta, jatko-opinnoista ja niiden suorittamisesta sekä muista ohjaajis-
ta. Ohjaajia tulee olla vähintään kaksi. Ohjaajista ainakin yhden tulee olla Itä-Suomen 
yliopiston professori tai dosentti tai vastaavan tieteellisen pätevyyden omaava hen-
kilö. (Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnalla on tarkentava ohje ohjaajien 
pätevyydestä: http://www.uef.fi/lumet/ohjeita-jatko-opiskelijoille). Jatko-opiskelijaksi 
aikovan ja ohjaajien tulee neuvotella ja sopia vastuista sekä sitoutumisesta tutkimus-
työn ohjaamiseen. Ohjaajien suostumus tulee antaa kirjallisena hakulomakkeessa. 
Jatko-opiskelijaksi aikova tekee alustavan tutkimussuunnitelman. Jatko-opiskelija 
ilmoittaa hakemuksessaan sen tohtoriohjelman, johon hän hakee opinto-oikeutta.

4.  Jatko-opiskelijaksi aikova hakee jatko-opinto-oikeutta hakulomakkeella, joka löytyy 
tohtorikoulun www-sivuilta. Hakemus toimitetaan tarvittavine allekirjoituksineen ja 
liitteineen tiedekunnan hallintopalvelukeskukseen. Hakulomakkeeseen liitetään:
• kopio perustutkintotodistuksesta ja muut opinto-oikeuden myöntämiseen vaikut-

tavat asiakirjat

http://www.uef.fi/lumet/ohjeita-jatko-opiskelijoille
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• aikaisempien opintojen opintorekisteriote
• pääohjaajan hyväksymä alustava tutkimussuunnitelma (ohjeet kohdassa 1.5.1)
• tarvittaessa hakemukseen liitetään eettisen toimikunnan lausunto tutkimuksen 

eettisyydestä sekä esim. mahdollinen koe-eläinlupa.

5.  Jatko-opinto-oikeushakemus käsitellään tohtoriohjelmassa.  

6.   Tiedekunta päättää jatko-opinto-oikeuden myöntämisestä tohtoriohjelman esityksen 
perusteella. Opinto-oikeuden myöntämisen yhteydessä tiedekunta määrää mahdol-
liset täydentävät opinnot, vahvistaa tutkimustyön aiheen, nimeää tutkimustyön oh-
jaajat sekä hyväksyy tutkimussuunnitelman. Tiedekunta lähettää tiedon päätöksestä 
hakijalle, ohjaajille, Opinto- ja opetuspalveluihin sekä ao. tohtoriohjelmalle. Myös 
kielteisestä päätöksestä perusteluineen ilmoitetaan hakijalle, ohjaajalle ja tohtorioh-
jelmalle. Lisäksi hakijalle annetaan ohjeet muutoksenhakuun.

7.  Jatko-opinto-oikeuden saatuaan jatko-opiskelija ilmoittautuu välittömästi jatko-opis-
kelijaksi ilmoittautumislomakkeella, jonka toimittaa yliopiston Opinto- ja opetuspalve-
luihin. Seuraavina lukuvuosina ilmoittautuminen tapahtuu syyskuun puoliväliin men-
nessä.	Lisätietoja	www.uef.fi/opiskelu/lukuvuosi-ilmoittautuminen.	Lisätietoja:	http://
www.uef.fi/opiskelu/uudet-jatko-opiskelijat

8.  Jatko-opiskelijan tulee toimittaa henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelma tiedekun-
nan hallintopalvelukeskukseen viimeistään 3 kk kuluessa jatko-opinto-opiskeluoikeu-
den saamisesta.
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1. Jatko-opiskelija suunnittelee 
opintojaan ja neuvottelee jatko-

opintomahdollisuuksista ohjaajan 
kanssa.

2. Jatko-opiskelija tutustuu yliopiston, 
tiedekunnan ja tohtoriohjelman  jatko-

opintoja koskeviin ohjeisiin.

3. Jatko-opiskelija tekee 
tutkimussuunnitelman.

4. Jatko-opiskelija hakee opinto-oikeutta 
tiedekunnasta.

5. Opinto-oikeushakemus käsitellään 
tohtoriohjelmassa.

6. Tiedekunta päättää jatko-opinto-
oikeuden myöntämisestä, nimeää 

ohjaajat ja tutkimustyönaiheen sekä 
hyväksyy tutkimussuunnitelman.

7. Jatko-opiskelija vastaanottaa opinto-
oikeuden ilmoittautumalla yliopistoon.

8. Jatko-opiskelija toimittaa jatko-
opintosuunnitelman tiedekuntaan.
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1.5.1 Tutkimussuunnitelma

Jatko-opinto-oikeushakemuksen yhteydessä esitetään tutkimussuunnitelma. Suunnitelma teh-
dään yhdessä ohjaajien kanssa ja ohjaajien tulee hyväksyä suunnitelma. Tutkimussuunnitelma 
on laadittava niin, että se koskee koko lisensiaatintutkimusta tai väitöskirjatyötä. Jos tutkimus-
työn aihe ja aineisto muuttuvat oleellisesti, on laadittava uusi suunnitelma. Jos muutokset ovat 
merkittäviä, ne on esitettävä tiedekunnalle hyväksyttäviksi. Tutkimussuunnitelma laaditaan 
yleensä suomen- tai englanninkielellä. 

Tutkimussuunnitelma sisältää esimerkiksi seuraavia tietoja:

1. Tutkimuksen nimi sekä tutkimustyön tekijän nimi ja osoitetiedot
2. Tutkimuksen tausta 

i. Esitetään lyhyt tiivistelmä tutkimuksen taustasta tarvittavine kirjallisuusviitteineen 
(ml. teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat)

ii. Kuvataan aiheeseen liittyvää aikaisempaa tutkimusta. 
iii. Tuodaan esiin, mitä tutkittavasta asiasta ei vielä tiedetä ja selvitetään tutkimuksen  

merkittävyys kansallisesti ja/tai kansainvälisesti. 
3. Tutkimuksen tavoitteet

i. Esitetään tutkimuksen hypoteesit.
ii. Rajataan tutkimuksen tavoitteet ja tuodaan ne selkeästi esille.

4. Aineisto ja menetelmät
i. Esitetään kuvaus käytettävistä tutkimusmenetelmistä ja aineistoista ja perustellaan 

valitut tutkimusmenetelmät. 
ii. Kuvataan aineiston käsittely ja käyttösuunnitelma (myös tutkimuksen päätyttyä) 
iii. Tehdään työsuunnitelma ja suunnitelma tehtävistä osatöistä.

5. Aikataulu- ja rahoitussuunnitelma
i. Kuvataan tutkimuksen osatöiden ja eri vaiheiden aikataulu.
ii. Esitetään tutkimuksen rahoitussuunnitelma ja rahoituslähteet.

6. Tutkimukseen liittyvät eettiset näkökohdat
i. Tuodaan esiin tutkimuksen eettiset näkökohdat (mm. tarvitaanko eettisten toimikun-

tien lausuntoja tai lakisääteisiä lupia tutkimuksen tekemiseksi, mahdolliset luvat 
liitteeksi)

7. Julkaisusuunnitelma
 i. Esitetään miten ja missä tutkimustulokset aiotaan julkaista ja/tai esittää. 

8. Tutkimustulosten hyödyntäminen
 i. Arvio tutkimustulosten hyödyntämisestä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä.

9. Kirjallisuusviitteet
i. Luetellaan tutkimussuunnitelmassa esiintyvät alan keskeiset kirjallisuusviitteet.

10. Tutkimushankkeeseen osallistuvien henkilöiden ja yksiköiden nimet

1.5.2 Jatko-opintosuunnitelma  
   
Jatko-opiskelija laatii henkilökohtaisen jatko-opinto-suunnitelmansa (HJOPS) yhdessä 
pääohjaajansa kanssa tohtoriohjelman tutkintorakenteen mukaisesti (kts. kohta 2.2). 
Henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelma tulee tehdä välittömästi opinto-oikeuden saamisen 
jälkeen ja se on toimitettava tiedekunnan hallintopalvelukeskukseen viimeistään 3 kk kulues-
sa jatko-opinto-oikeuden saamisesta. Jatko-opintosuunnitelmaa voidaan muuttaa ohjaajan ja 
opiskelijan esityksestä.
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Henkilökohtaiseen jatko-opintosuunnitelmaan sisältyy mm:
• jatkotutkintoon sisältyvät opinnot, niiden suoritustavat ja suunniteltu aikataulu
• mahdolliset täydentävät opinnot ja suunniteltu aikataulu
• lisensiaatintutkimuksen tai väitöskirjan aihe ja tutkimussuunnitelma.

1.5.3 Muutoksenhaku

Opiskelijavalintaan tyytymätön hakija saa pyytää päätökseen oikaisua Itä-Suomen yliopis-
ton muutoksenhakulautakunnalta. Määräaika oikaisupyynnön tekemiseen on neljätoista (14) 
päivää päätöksen ilmoittamisesta. Muutoksenhakulautakunnalle osoitettu oikaisupyyntö tulee 
toimittaa Itä-Suomen yliopiston kirjaamoon määräaikaan mennessä. Myöhässä saapuneita 
oikaisupyyntöjä ei tutkita.
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2 Jatko-opintojen tekeminen

2.1 Ilmoittautuminen yliopistoon ja käyttäjätunnukset 

Ilmoittautuminen

Uudet jatko-opiskelijat ilmoittautuvat opiskelijarekisteriin saatuaan päätöksen opinto-oikeu-
desta. Ilmoittautumislomake lähetetään tiedekunnasta uusille jatko-opiskelijoille jatko-opinto-
oikeuden myöntämiskirjeen yhteydessä. Opiskelija täyttää lomakkeen ja toimittaa sen Opinto- 
ja opetuspalveluihin:

Itä-Suomen yliopisto Itä-Suomen yliopisto Itä-Suomen yliopisto
Opinto- ja opetuspalvelut Opinto- ja opetuspalvelut Opinto- ja opetuspalvelut
Joensuun kampus  Kuopion kampus  Savonlinnan kampus
PL 111   PL 1627   PL 86
80101 Joensuu   70211 Kuopio  57101 Savonlinna

Lomaketta käytetään vain ensimmäistä kertaa ilmoittauduttaessa. Seuraavina vuosina il-
moittaudutaan WebOodin kautta, puhelimitse, sähköpostitse tai henkilökohtaisesti asioimalla 
Opinto- ja opetuspalveluissa. 

Lukuvuodelle ilmoittaudutaan syyskuun puoliväliin mennessä. Tarkemmat aikataulut 
lukuvuosi-ilmoittautumiselle osoitteessa: http://www.uef.fi/opiskelu/opiskeluoikeus 

Ilmoittautuminen on välttämätöntä opiskeluoikeuden säilyttämiseksi, eikä siihen liity maksuja. 
Hyväksytty ilmoittautuminen jatkokoulutukseen on edellytyksenä mm. opintopisteiden merkit-
semiselle opintorekisteriin.

Opiskelijan, joka ei ole ilmoittautunut yliopistoon ilmoittautumisaikana (15.9. mennessä), 
on haettava kirjallisesti oikeutta uudelleenkirjoittautumiseen (Yliopistolaki 558/2009 § 39). 
Uudelleenkirjoittautuvilta, myös jatko-opiskelijoilta, peritään uudelleenkirjoittautumismaksu 
35 euroa (suuruus on määrätty Opetusministeriön asetuksessa 737/2007). Uudelleen kirjau-
tuminen tehdään pääsääntöisesti Opinto- ja opetuspalveluissa henkilökohtaisesti asioimalla. 
Myös puhelimitse tai sähköpostitse ilmoittautuminen on mahdollista. Tällöin tositteet maksuis-
ta lähetetään Opinto- ja opetuspalveluihin postitse.

Käyttäjätunnukset

Käyttäjätunnukset atk-järjestelmiin myönnetään Itä-Suomen yliopistossa automaattisesti työ- 
tai opiskelusuhteen alkamisen myötä. Käyttäjätunnukset voi aktivoida sen jälkeen, kun opis-
kelija on ilmoittautunut läsnäolevaksi.  

Käyttäjätunnus mahdollistaa sen, että jatko-opiskelija voi käyttää yliopiston intranet-palveluita 
ja WebOodia. WebOodin kautta voi hoitaa opintoihin liittyviä asioita mm. kurssi- ja tentti-il-
moittautumisia ja tarkkailla opintosuoritusten kertymistä. Käyttäjätunnus antaa oikeuden lu-
kea yliopiston tilaamia tieteellisiä verkkolehtiä. Intranetissä tiedotetaan yliopiston apurahoista 
ja niiden hakumenettelyistä. Myös monet yliopiston lomakkeet ovat intranetissä.

Itä-Suomen yliopistossa perustutkintonsa suorittaneen opiskelijan aloittaessa jatko-opin-
not, voi jatko-opiskelija käyttää entistä, perusopintojensa aikaista UEFAD-käyttäjätunnusta. 

http://www.uef.fi/opiskelu/opiskeluoikeus
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Käyttäjätunnus täytyy käydä aktivoimassa verkkopalvelussa verkkopankkitunnuksilla. Ohje 
käyttäjätunnuksen	aktivoimisesta:	http://www.uef.fi/tike/uef-tunnuksen-aktivointi	

Käyttäjätunnusasioissa neuvoa voi kysyä tietotekniikkakeskuksesta: 
Palvelupyyntölomake:	http://www.uef.fi/tike/palvelupyyntolomake 
Palvelupyynnöt:	servicedesk@uef.fi 
Puhelin: 0294 4 58880
jonka kampuskohtaiset sähköpostiosoitteet ovat seuraavat: Joensuussa helpdesk-joensuu@
uef.fi,	Kuopiossa	helpdesk-kuopio@uef.fi,	Savonlinnassa	helpdesk-savonl@uef.fi.

2.2 Tohtoriohjelmat – valintaperusteet ja tutkintorakenteet 

Itä-Suomen yliopistossa tieteellinen jatkokoulutus on organisoitu vuoden 2013 alusta alkaen 
tohtoriohjelmien muodossa. Kaikki yliopiston jatko-opiskelijat valitaan johonkin tohtoriohjel-
maan ja he tekevät opintojaan tohtoriohjelmien vaatimusten mukaisesti. 

Valtioneuvoston asetuksen yliopistojen tutkinnoista 794/2004 22 §:n mukaan tohtorin tutkin-
non suorittamiseksi jatkokoulutukseen otetun opiskelijan tulee:

1)  suorittaa jatkokoulutuksen opinnot
2) osoittaa tutkimusalallaan itsenäistä ja kriittistä ajattelua sekä
3) laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti.

Jatkokoulutukseen otettu opiskelija voi suorittaa myös lisensiaatin tutkinnon, kun hän on 
suorittanut yliopiston määräämän osan jatkokoulutukseen kuuluvista opinnoista ja tutkintoon 
mahdollisesti sisältyvän erikoistumiskoulutuksen. Lisensiaatin tutkintoon kuuluu osana lisen-
siaatintutkimus, jossa opiskelija osoittaa hyvää perehtyneisyyttä tutkimusalaansa sekä valmi-
utta itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä.

Kussakin tohtoriohjelmassa on määritelty erikseen mitä tohtorin tai lisensiaatin tutkintoja oh-
jelmissa voi suorittaa. Seuraavassa esitellään Itä-Suomen yliopiston tohtoriohjelmien valinta-
perusteet ja tutkintorakenteet tiedekunnittain.

2.2.1 Filosofinen tiedekunta

2.2.1.1 Elämänkulku kontekstissa – tohtoriohjelma

Elämänkulku kontekstissa -tohtoriohjelman tavoitteena on tarjota monitieteinen ja korkeata-
soinen tutkijakoulutus jatko-opiskelijoille, joiden tutkimus kohdentuu ihmisen toimintaan, elä-
mänkulkuun ja vuorovaikutukseen koulutuksen, kasvatuksen, työelämän, sosiaalisten suhtei-
den ja (mielen)terveyden konteksteissa. Tohtoriohjelmaa, sen piiriin kuuluvia tieteenaloja sekä 
oppiaineiden tutkimusryhmiä yhdistää kiinnostus tarkastella yksilöllisiä ilmiöitä yhteiskunnal-
lisissa yhteyksissään. Toisaalta tieteenalojen hieman eriävät painotukset yksilö-yhteiskunta-
akselilla täydentävät toisiaan. 

Elämänkulku kontekstissa -tohtoriohjelmassa korostuu myös ammattikäytäntöjen ja tutkimuk-
sen dialogi. Tohtoriohjelman tavoitteena on kouluttaa tutkijoita sekä asiantuntijoita ohjauksen, 
neuvonnan ja erilaisten toimintakykyä ylläpitävien interventioiden käytäntöjen kehittämiseen. 
Aihepiiriin liittyvällä asiantuntemuksella on oletettavasti kasvavaa kysyntää, sillä yhteiskun-
nalliset muutokset tuottavat lisääntyvää tarvetta yksilöiden elämänhallintaa ja -suunnittelua 
koskevalle asiantuntemukselle ja tuelle.   

http://www.uef.fi/tike/palvelupyyntolomake
mailto:servicedesk@uef.fi
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Tohtoriohjelmassa suoritettavat tutkinnot

Elämänkulku kontekstissa tohtoriohjelmassa voi suorittaa seuraavat jatkotutkinnot:
Jatkotutkinto Tiedekunta Jatkotutkinnon pääaine 
Filosofian	tohtori	(FT)		 Filosofinen	tdk Psykologia  
Psykologian tohtori (PsT) ja
Psykologian lisensiaatti (PsL)

Filosofinen	tdk Psykologia

Kasvatustieteen tohtori (KT) ja 
Kasvatustieteen lisensiaatti (KL)

Filosofinen	tdk Aikuiskasvatustiede, 
erityispedagogiikka, 
kasvatustiede 

Yhteiskuntatieteiden tohtori (YTT) 
ja Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti 
(YTL) 

Yhteiskuntatieteiden ja 
kauppatieteiden tdk

Sosiaalipedagogiikka, 
sosiaalipsykologia, sosiaa-
lityö, sosiologia, yhteiskun-
tapolitiikka

Lääketieteen tohtori (LT) Terveystieteiden tdk Lääketieteen alat 

Jatko-opintokelpoisuus ja valintaperusteet

Kelpoisuus jatko-opintoihin on esitetty kappaleessa 1.4. Elämänkulku kontekstissa -toh-
toriohjelmaan voidaan hyväksyä jatko-opiskelijaksi sellaiset henkilöt, jotka ovat suoritta-
neet ylemmän korkeakoulututkinnon pääaineenaan kasvatustiede, aikuiskasvatustiede, 
erityispedagogiikka, sosiaalipedagogiikka, sosiaalipsykologia, sosiaalityö, sosiologia tai 
yhteiskuntapolitiikka, tai jotka ovat suorittaneet syventävät opinnot näissä oppiaineissa. 
Tohtoriohjelmaan voidaan hyväksyä myös henkilöt, jotka ovat suorittaneet soveltuvan ko-
timaisen maisterikoulutuksen (monitieteiset maisteriohjelmat), joka antaa kelpoisuuden 
vastaaviin korkeakouluopintoihin. Tohtoriohjelmaan voidaan hyväksyä henkilöt, jotka ovat 
suorittaneet psykologian ylemmän korkeakoulututkinnon pääaineena psykologia tai sitä 
vastaavan tutkinnon, joka oikeuttaa psykologin ammatin harjoittamiseen, sekä henkilöt, jot-
ka ovat suorittaneet lääketieteen lisensiaatin tutkinnon. Psykologian lisensiaatin (PsL) ja 
tohtorin tavoitetutkinto (PsT) edellyttää, että hakija on suorittanut ylemmän korkeakoulu-
tutkinnon pääaineenaan psykologia tai sitä vastaavan tutkinnon, joka oikeuttaa psykologin 
ammatin harjoittamiseen, ja lääketieteen tohtorin (LT) tavoitetutkinto edellyttää, että hakija 
on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon. 

Mikäli henkilö hakee jatko-opinto-oikeutta muulla kuin aikuiskasvatustieteen, erityispedago-
giikan, kasvatustieteen, sosiaalipedagogiikan, sosiaalipsykologian, sosiologian tai yhteis-
kuntapolitiikan ylemmällä korkeakoulututkinnolla, eivätkä hänen lisäopintonsa ole tuottaneet 
hänelle haetun alan yleistä jatkokoulutusvalmiutta, voi tiedekunta määrätä hänelle 25-40 op 
verran ns. täydentäviä opintoja tohtoriohjelman esityksestä. Mahdolliset täydentävät opinnot 
määritellään jatko-opinto-oikeutta myönnettäessä. Niitä ei voi sisällyttää jatkotutkintoon. 

Tohtoriohjelmaan voidaan hyväksyä myös henkilöt, jotka ovat suorittaneet soveltuvan ulko-
maisen ylemmän korkeakoulututkinnon, joka antaa asianomaisessa maassa kelpoisuuden 
vastaaviin jatkotutkintoon johtaviin opintoihin. Tutkinnon tulee olla jatkotutkinnon pääainetta 
vastaavalta alalta ja suoritettu hakuajan päättymiseen mennessä. Suomalaista ylempää kor-
keakoulututkintoa vastaavaksi hyväksytään ulkomailla suoritettu Master -tasoinen tutkinto. 
Bolognan julistukseen sitoutuneissa maissa suoritetut tutkinnot hyväksytään sellaisenaan, 
muualla suoritetut tutkinnot arvioidaan tapauskohtaisesti erikseen.   

Elämänkulku kontekstissa -tohtoriohjelmaan valinnan edellytyksenä on tohtoriohjelman joh-
toryhmän hyväksymä ja puoltama tutkimussuunnitelma. Valinnan edellytyksenä on myös, 
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että vähintään yksi ohjaaja kuuluu tohtoriohjelmaan ja on Itä-Suomen yliopiston ohjauksen, 
psykologian, sosiaalipedagogiikan, sosiaalipsykologian, sosiologian tai yhteiskuntapolitiikan 
professori, dosentti tai muu vastaavan pätevyyden omaava henkilö.  

Lisäksi tohtoriohjelman johtoryhmä arvioi jatko-opiskelijavalinnassa seuraavia tekijöitä: 
• Tutkimussuunnitelman laatu: tutkimussuunnitelman innovatiivisuus, selkeys, toteutta-

mistapa ja toteuttamiskelpoisuus.  
• Tutkimusaiheen yleinen tieteellinen relevanssi sekä aiheen liityntä Elämänkulku kon-

tekstissa	–tohtoriohjelman	tutkimusprofiiliin.	
• Menestyminen ylempään korkeakoulututkintoon johtaneissa opinnoissa: tutkielman 

tai sitä vastaavan opinnäytetyön arvosana, tutkintotodistuksen arvosanat ja opinto-
jen etenemisnopeus. Mikäli hakijan ylempiin korkeakouluopintoihin ei ole sisältynyt 
tutkielmaa tai vastaavaa opinnäytetyötä, arvioidaan menestystä tutkintotodistuksen 
arvosanojen ja opintojen etenemisnopeuden perusteella.   

• Ansioksi katsotaan myös näytöt aikaisemmasta tutkimustyöstä, esimerkiksi työsken-
tely tutkijana, tutkimusjulkaisut ja hankittu tutkimusrahoitus.

Tohtoriohjelmaan hakeminen 

Jatko-opinto-oikeuden hakemismenettely on kuvattu kappaleessa 1.5. Tohtoriohjelman ha-
kuajat päättyvät helmikuun viimeisenä päivänä ja elokuun viimeisenä päivänä. Hakijan on 
kirjattava hakulomakkeeseen oma tavoitetutkintonsa ja pääaineensa.

Ammatilliseen erikoispsykologikoulutukseen, jossa tavoitetutkintona on psykologian li-
sensiaatti, haetaan valtakunnallisessa haussa. Tarkempia tietoja hausta ja erikoispsy-
kologitutkinnon	 tutkintovaatimuksista	 löytyy	 Psykonetin	 kotisivuilla	 www.psykonet.fi.	
Erikoispsykologikoulutukseen hyväksytyt voivat osallistua Elämänkulku kontekstissa -tohtori-
ohjelman seminaareihin ja ohjaukseen.

Opiskelijan on toimitettava 3 kk:n sisällä opinto-oikeuden myöntämisestä ohjaajan hyväksymä 
jatko-opintosuunnitelma tiedekuntaan jatkokoulutusamanuenssille.

Jatkotutkinnon vaatimukset 

Tohtoriohjelmassa suoritettavat lisensiaatin tai tohtorin tutkintoon johtavat opinnot rakentuvat 
lisensiaatintutkimuksen tai väitöskirjan lisäksi vaadittavista yleisistä valmiustaito-opinnoista 
sekä tieteen ja tutkimusalan opinnoista. Lisensiaatin tutkintoon vaaditaan vastaavat opinnot 
kuin vastaavaan tohtorin tutkintoon.

Yleiset valmiustaito-opinnot suoritettuaan jatko-opiskelija hallitsee tutkimuksen tekemisen 
eettiset periaatteet sekä kykenee viestimään asiantuntemusalueestaan suomeksi ja eng-
lanniksi.

Tieteen- ja tutkimusalan opinnot syventävät perustutkinnossa saatua oman tieteenalan tunte-
musta ja tutkimuksen teoreettis-metodologista hallintaa sekä tuottavat valmiuksia toimia kor-
keaa akateemista asiantuntemusta edellyttävissä tehtävissä sekä yliopistomaailmassa että 
sen ulkopuolella.

Tohtoriohjelman tarjoamaan opetukseen kuuluu Elämänkulku kontekstissa -jatkokoulutusse-
minaari. Seminaari kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Työskentelymuotoina ovat asiantuntija-
luennot ja työryhmät. Opintojakson suoritusmuotona on oman tutkimuksen esittely seminaarin 
työryhmissä. Lisäksi tarjotaan seminaarityöskentelyä pääaineen tai tutkimusalueen mukaan 
muodostuneille ryhmille.
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Filosofian, psykologian, kasvatustieteen ja yhteiskuntatieteiden tohtori 
Yleiset valmiustaito-opinnot (10-15 op)
Tutkimusetiikan opinnot (1 op)
Muut opinnot (9-14 op)
Tieteen ja tutkimusalan opinnot (35-40 op)
Osallistuminen tohtoriohjelman tutkijaseminaariin (10 op)
Muut oman tutkimusalan ja tohtoriohjelman jatko-opinnot (10-15 op)
Metodiopinnot (5 op)
Akateemiset ja työelämätaidot (10 op)
Väitöskirja 
Lääketieteen tohtori 
Yleiset valmiustaito-opinnot (5-15 op) 
Tutkimusetiikan opinnot (1 op)
Muut opinnot (4-14 op)
Tieteen ja tutkimusalan opinnot (15-25 op)
Osallistuminen tohtoriohjelman tutkijaseminaariin (10 op)
Muut oman tutkimusalan ja tohtoriohjelman jatko-opinnot (5-15 op)
Väitöskirja

Tohtoriohjelman johtoryhmä ja yhdyshenkilöt  

Johtoryhmä: Tohtoriohjelman johtaja prof. Katri Komulainen (psykologia), prof. Vilma Hänninen 
(sosiaalipsykologia), prof. Juha Hämäläinen (sosiaalipedagogiikka), prof. Eeva Jokinen 
(yhteiskuntapolitiikka), prof. Leena Koski (sosiologia), prof. Aarno Laitila (psykologia), prof. 
Marjatta	Vanhalakka-Ruoho	(ohjaus)	sekä	jatkoopiskelijajäsenet		Vesa	Korhonen	(Filosofinen	
tiedekunta) ja Toni Kosonen (Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta). 

Yhdyshenkilöt:
Prof. Katri Komulainen
Filosofinen	tiedekunta,	Psykologian	oppiaine
050 4422 670

Prof. Vilma Hänninen
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Sosiaalipsykologian oppiaine
0400911269

2.2.1.2 Kasvatusalan tieteidenvälinen tohtoriohjelma

Kasvatusalan tohtoriohjelma tarjoaa tutkijakoulutuksen kasvatustieteellisen ja psykologian 
alan lisensiaatin- ja tohtorintutkintoon tähtääville jatko-opiskelijoille, joiden tutkimusteemat liit-
tyvät kasvatukseen, koulutukseen, kehitykseen, opetukseen, oppimiseen ja ohjaukseen, oppi-
misympäristöjen ja opettajankoulutuksen prosesseihin sekä kotitaloustieteen ja käsityötieteen 
alalla hyvinvointiin sekä yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin kysymyksiin. Kasvatusalan tohtorioh-
jelma tarjoaa mahdollisuuden monitieteiseen ja monimetodiseen kasvatusalan tutkimukseen.

Tohtoriohjelmassa mukana olevat tieteenalat ovat aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka, 
kasvatustiede, psykologia, kotitaloustiede, käsityötiede ja varhaiskasvatus.

Tohtoriohjelmassa voivat olla mukana myös luonnontieteelliseen, maatalous-metsätieteelli-
seen tai farmasian tohtorintutkintoon tähtäävät jatko-opiskelijat silloin kun lisensiaatin työn tai 
väitöskirjan teema liittyy tohtoriohjelman tutkimusteemoihin.    
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Tohtoriohjelmassa mukana olevat yksiköt:
Filosofinen tiedekunta
Kasvatustieteiden ja psykologian osasto (yhteyshenkilö professori Leena Holopainen)
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto (Joensuun ja Savonlinnan kam-
pukset) (yhteyshenkilö professori Tuula Keinonen)
Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta
Fysiikan ja matematiikan laitos, Kemian laitos (yhteyshenkilö dosentti Pekka Hirvonen)
Metsätieteiden osasto (yhteyshenkilö professori Timo Tokola)
Terveystieteiden tiedekunta
Farmasian laitos (yhteyshenkilö FaT Kirsti Vainio)

Tohtoriohjelmassa suoritettavat tutkinnot

Kasvatusalan tieteidenvälisessä tohtoriohjelmassa voi suorittaa seuraavat jatkotutkinnot:

Jatkotutkinto Tiedekunta Jatkotutkinnon pääaine
Kasvatustieteen tohtori (KT) ja
Kasvatustieteen lisensiaatti (KL)

Filosofinen	tdk Aikuiskasvatustiede, erityispeda-
gogiikka, kasvatustiede, kotitalo-
ustiede, käsityötiede

Filosofian	tohtori	(FT)	 Filosofinen	tdk Aikuiskasvatustiede, kasvatus-
tiede 

Psykologian tohtori (PsT) ja psy-
kologian lisensiaatti (PsL)
Filosofian	tohtori	(FT)

Filosofinen	tdk Psykologia

Filosofian	tohtori	(FT)	ja
Filosofian	lisensiaatti	(FL)

Luonnontieteiden ja 
metsätieteiden tdk

Fysiikka, kemia, matematiikka, 
metsätiede (ei FL-tutkintoa)

Maatalous- ja metsätieteiden 
tohtori (MMT) ja
Maatalous- ja metsätieteiden 
lisensiaatti (MML)

Luonnontieteiden ja 
metsätieteiden tdk

Metsätiede

Farmasian tohtori (FaT) ja
Farmasian lisensiaatti (FaL)

Terveystieteiden tdk Sosiaalifarmasia

 
Jatko-opintokelpoisuus ja valintaperusteet

Kelpoisuus jatko-opintoihin on esitetty kappaleessa 1.4. Kasvatusalan tohtoriohjelmaan voivat 
hakea jatko-opiskelijaksi sellaiset henkilöt, jotka ovat suorittaneet ylemmän korkeakoulutut-
kinnon pääaineenaan aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka, kasvatustiede, kotitaloustie-
de, käsityötiede tai psykologia, tai jotka ovat suorittaneet syventävät opinnot näissä oppiai-
neissa. Tohtoriohjelmaan voivat hakea myös henkilöt, jotka ovat suorittaneet muun soveltuvan 
kotimaisen maisterikoulutuksen. Tohtoriohjelmaan voivat hakea myös soveltuvan ylemmän 
ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet. 

Psykologian lisensiaatin (PsL) ja tohtorin tavoitetutkinto (PsT) edellyttää, että hakija on suorit-
tanut ylemmän korkeakoulututkinnon pääaineenaan psykologia tai sitä vastaavan tutkinnon, 
joka oikeuttaa psykologin ammatin harjoittamiseen.

Mikäli	 henkilö	 hakee	 jatko-opinto-oikeutta	 Filosofisen	 tiedekunnan	 tutkintoa	 varten	 muulla	
kuin aikuiskasvatustieteen, erityispedagogiikan, kasvatustieteen, kotitaloustieteen tai käsityö-
tieteen ylemmällä korkeakoulututkinnolla, eivätkä hänen lisäopintonsa ole tuottaneet hänelle 
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haetun alan yleistä jatkokoulutusvalmiutta, voi tiedekunta määrätä hänelle 15-60 op verran ns. 
täydentäviä opintoja kasvatusalan tohtoriohjelman esityksestä. Mikäli hakija vaihtaa pääainet-
ta voi tiedekunta myös siinä tapauksessa määrätä hänelle 15-60 op verran ns. täydentäviä 
opintoja kasvatusalan tohtoriohjelman esityksestä. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon 
suorittaneet täydentävät opintojaan tohtoriohjelman esityksen mukaisesti vastaamaan jotakin 
edellä mainituista ylemmistä korkeakoulututkinnoista. Mahdolliset täydentävät opinnot määri-
tellään jatko-opinto-oikeutta myönnettäessä. Niitä ei voi sisällyttää jatkotutkintoon. 

Tohtoriohjelmaan voivat hakea myös henkilöt, jotka ovat suorittaneet soveltuvan ulkomaisen 
ylemmän korkeakoulututkinnon, joka antaa asianomaisessa maassa kelpoisuuden vastaaviin 
jatkotutkintoon johtaviin opintoihin. Tutkinnon tulee olla jatkotutkinnon pääainetta vastaavalta 
alalta ja suoritettu hakuajan päättymiseen mennessä. Suomalaista ylempää korkeakoulutut-
kintoa vastaavaksi hyväksytään ulkomailla suoritettu Master-tasoinen tutkinto. Bolognan julis-
tukseen sitoutuneissa maissa suoritetut tutkinnot hyväksytään sellaisenaan, muualla suorite-
tut tutkinnot arvioidaan tapauskohtaisesti erikseen.

Kasvatusalan	 tohtoriohjelmassa	 filosofisen	 tiedekunnan	 tutkintoa	 varten	 jatko-opiskelijaksi	
valinnan edellytyksenä on hyvin tiedoin suoritetut syventävät opinnot jatkotutkinnon pääai-
neessa tai soveltuvassa lähiaineessa tai muut niitä vastaavat opinnot. Hakijan pro gradu -tut-
kielman tai sitä vastaavan opinnäytetyön arvosanan tulee vastata vähintään hyviä tietoja (ts. 
arvosanan on oltava vähintään cum laude approbatur tai 3/5). Jos hakijan aikaisempaan tut-
kintoon ei sisälly pro gradu -tutkielmaa tai sitä vastaavaa opinnäytetyötä tai sen arvosana on 
alempi kuin edellä on mainittu, hakijan menestystä arvioidaan tutkintotodistusten arvosanojen 
tai professorin arvioiman muun näytön perusteella. 

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnasta ja Terveystieteiden tiedekunnasta jatko-opin-
to-oikeutta hakevien opiskelijoiden valinnassa kriteereinä käytetään ko. tiedekuntien kriteereitä. 
Soveltuvan maisterin tutkinnon lisäksi hakijoilta edellytetään fysiikassa, kemiassa tai matematii-
kassa aineenopettajan kelpoisuus ja metsätieteissä ammatillinen opettajan kelpoisuus tai vas-
taavat opinnot. Fysiikan, kemian ja matematiikan oppiaineissa jatkotutkimusaiheet käsittelevät 
fysiikan, kemian tai matematiikan oppimista, opetusta tai näiden aineiden opettajankoulutusta. 
Vastaavasti metsätieteissä tutkimusaiheet kohdentuvat kyseisen alan opetuksen ja oppimisen 
kysymyksiin ja sosiaalifarmasiassa jatkotutkimusaiheet liittyvät lääkekasvatukseen.    

Jatkotutkintokoulutukseen valinnan tärkein peruste on tohtoriohjelman hyväksymä ja puol-
tama tutkimussuunnitelma. Pääohjaajan tulee olla siitä tiedekunnasta, mihin jatko-opiskelija 
tekee tutkintoaan. Kasvatusalan tohtoriohjelman johtoryhmä arvioi jatko-opiskelijavalinnassa 
tutkimussuunnitelman liittymistä tohtoriohjelman tutkimusteemoihin. Valinnan edellytyksenä 
on, että tohtoriohjelmassa on riittävä asiantuntemus lisensiaatintutkimuksen tai väitöskirjan 
ohjaamiseen. Ohjaajista ainakin yhden tulee olla Itä-Suomen yliopiston professori tai dosentti 
tai vastaavan tieteellisen pätevyyden omaava henkilö. 

Tohtoriohjelmaan hakeminen

Jatko-opinto-oikeuden hakemismenettely on kuvattu kappaleessa 1.5. Kasvatusalan tohtori-
ohjelmaan voi hakea kaksi kertaa vuodessa. Hakuajat päättyvät helmikuun ja elokuun viimei-
senä päivänä. Hakemukseen liitetään esitys ohjaajista, tutkimussuunnitelma, kopiot aikaisem-
mista tutkintotodistuksista sekä opintosuoritusote. Hakijan on kirjattava hakulomakkeeseen 
oma tavoitetutkintonsa ja pääaineensa.

Opinto-oikeuden saatuaan opiskelijan on toimitettava 3 kk:n sisällä ohjaajan hyväksymä jatko-
opintosuunnitelma tiedekuntaan jatkokoulutusamanuenssille.
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Jatkotutkinnon vaatimukset

Tohtoriohjelmassa suoritettavat lisensiaatin tai tohtorin tutkintoon johtavat opinnot rakentuvat 
lisensiaatintutkimuksen ja väitöskirjan lisäksi vaadittavista yleisistä valmiustaito-opinnoista 
sekä tieteen ja tutkimusalan opinnoista. 

Jatko-opintojen vaatimukset tavoitetutkintojen mukaan

Tutkinto Tiedekunta Yleiset 
valmiustaito-

opinnot

Tieteen ja 
tutkimusalan 

opinnot

Yhteensä

KL ja KT sekä FT (aikuis-
kasvatustiede, erityis-
pedagogiikka, kasvatus-
tiede)

Filosofinen	tdk 10 40 50

PsL ja PsT Filosofinen	tdk 10-15 35-40 50
FL ja FT (fysiikka, kemia 
tai matematiikka)

Luonnontieteiden ja 
metsätieteiden tdk

10 20 30

MMT, MML, FT, FL 
(metsätiede)

Luonnontieteiden ja 
metsätieteiden tdk

10 30 40

FaL ja FaT Terveystieteiden tdk 10-20 20-30 40

Opintovaatimukset	Filosofisen	tiedekunnan	lisensiaatin	tai	tohtorin	tutkinnon	suorittaville:

JATKOTUTKINTOON VAADITTAVAT OPINNOT Laajuus
Tutkijan taidot ja työelämään valmentautuminen yht. 50 op
Yleiset valmiustaito-opinnot 10 op
Tieteenfilosofia	ja	etiikka
Tutkimusetiikan perusteet 1 op/UEF;
Tutkimuksen	metodologia	ja	historia	1,5	op/UEF	ja/tai	Tieteenfilosofia	
0,5-2op

3 op

Tieteellinen kirjoittaminen jatkokoulutettaville /UEF2 op 2 op
Akateemiset ja muut työelämätaidot
Esimerkiksi: Esiintyminen akateemisissa tilaisuuksissa; Akateemiset 
opetus- ja muut asiantuntijatehtävät; Puheviestintä jatkokoulutettaville 2 op/
UEF; Mediaviestintä jatkokoulutettaville 2 op/UEF; Immateriaalioikeuden 
perusteet 1 op/UEF

5 op

Tieteen- ja tutkimusalan opinnot 40 op
Tutkimusmetodit
Tiedekuntien menetelmäopintoja 

5 op

Oman tieteenalan tai tutkimusryhmän tutkijaseminaari 10 op
Muita tieteenalakohtaisia jatko-opintoja ja/tai jatkotutkimusta tukevia pääai-
neen tai sivuaineen opintoja

25 op
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Tohtoriohjelman johtoryhmä

Tohtoriohjelman johtaja professori Tuula Keinonen, professori Leena Holopainen (erityispeda-
gogiikka), yliopistonlehtori Risto Ikonen (kasvatustiede), professori Sinikka Pöllänen (käsityö-
tiede), professori Pertti Väisänen (kasvatustiede), yliopistonlehtori Kati Kasanen (psykologia), 
apulaisprofessori Pekka Hirvonen (Fysiikan ja matematiikan laitos), yliopistonlehtori Kirsti 
Vainio (Farmasian laitos) ja jatko-opiskelijajäsen.
 
2.2.1.3 Kielentutkimuksen tohtoriohjelma

Kielentutkimuksen tohtoriohjelma tarjoaa korkeatasoista, monitieteistä ja kansainvälistä tutki-
jakoulutusta jatko-opiskelijoille, joiden tutkimuskohteena ovat kielen rakenteeseen, kielelliseen 
vuorovaikutukseen sekä kääntämiseen ja tulkkaukseen liittyvät kysymykset. Humanistisen 
osaston kieli- ja kulttuurikontakteihin kohdentuvassa tutkimuskentässä tohtoriohjelma kes-
kittyy kielten kohtaamiseen: Keskiössä ovat kielikontaktit ja kääntäminen kontaktitilanteissa, 
kielen oppiminen ja prosessointi sekä muutoksen ja variaation dynamiikka. Lisäksi tohtorioh-
jelman painopisteisiin kuuluvat monikielinen viestintä ja lingvistisesti tai käännöstieteellisesti 
suuntautunut kirjallisuuden ja kulttuurin tutkimus. Tohtoriohjelman yhteistyökumppaneita ovat 
mm. valtakunnallinen tutkijakoulu Langnet, Itä-Suomen yliopistossa toimivat Kulttuuristen ja 
sosiaalisten kohtaamisten tohtoriohjelma ja Venäjä- ja rajatutkimuksen tohtoriohjelma sekä 
käännöstieteen kansainvälinen kesäkoulu EMUNI Summer School.

Tohtoriohjelmassa koulutetaan tutkijoita ja asiantuntijoita, jotka pystyvät monin eri menetelmin 
ja teoreettisin lähestymistavoin analysoimaan kieltä, viestintätilanteita ja kielellistä proses-
sointia sekä toimimaan vaativissa kielipolitiikkaan, kieli- ja käännösteknologiaan ja monikieli-
seen viestintään liittyvissä tehtävissä. 

Tohtoriohjelmassa suoritettavat tutkinnot

Tohtoriohjelmassa	voidaan	suorittaa	filosofian	lisensiaatin	(FL)	ja	filosofian	tohtorin	(FT)	tut-
kinnot. Jatkotutkinnon tulee olla tohtoriohjelmaan sisältyvältä alalta eli kieli- tai käännöstie-
teistä tai niitä edustavasta Itä-Suomen yliopiston oppiaineesta. Jatkotutkinnon mahdolliset 
pääaineet ovat: englannin kieli ja kulttuuri, englannin kieli ja kääntäminen, käännöstiede, ruot-
sin kieli, saksan kieli ja kulttuuri, saksan kieli ja kääntäminen, suomen kieli, venäjän kieli ja 
kulttuuri, venäjän kieli ja kääntäminen sekä yleinen kielitiede.

Jatko-opintokelpoisuus ja valintaperusteet

Kelpoisuus jatko-opintoihin on esitetty kappaleessa 1.4. Jatko-opiskelijaksi valitulta edellyte-
tään maisterin tutkintoa kieli- tai käännöstieteiden alalta tai soveltuvaa ylempää ammattikorkea-
koulututkintoa, hyvää menestystä maisteriopinnoissa sekä laadukasta tutkimussuunnitelmaa.

Suomalaista ylempää korkeakoulututkintoa vastaavaksi hyväksytään ulkomailla suoritettu 
Master-tasoinen tutkinto. Bolognan julistukseen sitoutuneissa maissa suoritetut tutkinnot hy-
väksytään sellaisenaan, muualla suoritetut tutkinnot arvioidaan tapauskohtaisesti erikseen. 
Erikseen arvioidaan myös hakijat, jotka ovat opiskelleet suomea vieraana kielenä ja joiden jat-
kotutkinnon alana on suomen kieli. Tiedekunta voi tarvittaessa edellyttää hakijalta täydentäviä 
opintoja, jotka merkitään jatko-opintosuunnitelmaan. Niitä ei voi sisällyttää jatkotutkintoon.

Valinnan edellytyksenä ovat hyvin tiedoin suoritetut syventävät opinnot jatkotutkinnon pääai-
neessa tai soveltuvassa lähiaineessa tai muut niitä vastaavat opinnot. Myös maisterintutkinnon 
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pro gradu -tutkielman tai sitä vastaavan opinnäytetyön arvosanan tulee vastata vähintään hyviä 
tietoja (cum laude approbatur tai 3/5). Mikäli hakijan aiempaan tutkintoon ei sisälly pro gradu 
-tutkielmaa tai sitä vastaavaa opinnäytettä tai sen arvosana on alempi kuin edellä mainittu, toh-
toriohjelman johtoryhmä arvioi, voiko hakija tulla valituksi tieteellisiä lisäansioita (esim. julkaisu-
ja) esittämällä. Ulkomailla suoritettujen tutkintojen osalta taso määritellään tapauskohtaisesti.

Hakemukseen liitetään tutkimussuunnitelma sekä kopio tutkintotodistuksesta ja sen liitteenä 
olevasta opintorekisteriotteesta. Hakijan on kirjattava hakulomakkeeseen oma tavoitetutkinton-
sa ja pääaineensa. Jatkotutkintokoulutukseen valinnan tärkein peruste on tutkimussuunnitelma. 
Tutkimussuunnitelma laaditaan Itä-Suomen yliopiston ohjeen mukaisesti, ja siitä tulee selkeästi 
ilmetä tutkimustehtävä sekä teoreettinen tausta ja menetelmät tutkimusongelman ratkaisemi-
seksi. Tohtoriohjelman johtoryhmän tulee hyväksyä tutkimussuunnitelma. Valinnan edellytykse-
nä on, että opiskelijan lisensiaatintutkimukselle tai väitöskirjalle löytyy ohjaaja tohtoriohjelmasta. 

Tohtoriohjelmaan hakeminen

Jatko-opinto-oikeuden hakemismenettely on kuvattu kappaleessa 1.5. Tohtoriohjelmaan voi ha-
kea yliopiston yhteisistä hakuajoista elokuun lopussa, marraskuun lopussa, ja huhtikuun lopussa.

Opinto-oikeuden saatuaan opiskelijan on toimitettava 3 kk:n sisällä ohjaajan hyväksymä jatko-
opintosuunnitelma tiedekuntaan jatkokoulutusamanuenssille.

Jatkotutkinnon vaatimukset

Tohtoriohjelmassa suoritettavat lisensiaatin tai tohtorin tutkintoon johtavat opinnot rakentuvat 
lisensiaatintutkimuksen tai väitöskirjan lisäksi vaadittavista yleisistä valmiustaito-opinnoista 
sekä tieteen ja tutkimusalan opinnoista. Lisensiaatin tutkintoon vaaditaan vastaavat opinnot 
kuin vastaavaan tohtorin tutkintoon.

A.	Yleiset	valmiustaito-opinnot	(10−15	op)
Yliopiston tohtorikoulun järjestämästä opetuksesta edellytetään suoritettavaksi seuraava 
opintojakso:
Tutkimusetiikan perusteet (1 op)
Muut opintojaksot jatko-opiskelija voi valita vapaasti (9–14 op). Niihin voi sisällyttää esimer-
kiksi seuraavat:
Conference English (3 op)
Mediaviestintä jatkokoulutettaville (2 op)
Tiedonhaun kurssi jatkokoulutettaville (2 op)
Tieteellinen kirjoittaminen jatkokoulutettaville (2 op)

B.	Tieteen-	ja	tutkimusalan	opinnot	(35−40	op)
Tieteen- ja tutkimusalan opintoihin kuuluvat seuraavat kokonaisuudet:
Kieliaineiden tutkimusseminaari (10 op)
Tieteenalakohtaisia	metodiopintoja	(5−10	op)
Akateemiset työelämätaidot (5−10	op)
Tieteenalakohtaiset	opinnot	(5−10	op)

C. Lisensiaatintutkimus tai väitöskirja
Lisensiaatintutkimuksen	 ja	väitöskirjan	muoto,	vaatimukset	 ja	arvostelu	noudattavat	filosofi-
sen tiedekunnan ohjeita. Soveltuvan lisensiaatin tutkinnon suorittaneelta ei vaadita tohtorin 
tutkinnon suorittamiseen muita opintoja kuin väitöskirja.
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Tohtoriohjelman johtoryhmä 

Tohtoriohjelman johtaja professori Marjatta Palander, apulaisprofessori Leena Kolehmainen 
(varajohtaja), professori Riitta Jääskeläinen, professori Kaisa Koskinen, professori Lea Siilin 
ja jatko-opiskelijajäsenenä FM Juha Lång (varalla Franka Kermer).

Yhteyshenkilö professori Marjatta Palander, varalla apulaisprofessori Leena Kolehmainen. 

2.2.1.4 Kulttuuristen ja sosiaalisten kohtaamisten tohtoriohjelma 

Kulttuuristen ja sosiaalisten kohtaamisten tohtoriohjelma on monitieteinen tohtoriohjelma 
humanististen ja yhteiskuntatieteellisten koulutusalojen jatko-opiskelijoille, joiden tutkimus 
kohdistuu erilaisiin kulttuurisiin ja sosiaalisiin ilmiöihin muuttuvassa toimintaympäristössä. 
Tohtoriohjelman piiriin kuuluu noin 60 tohtorintutkintoa suorittavaa jatko-opiskelijaa, jotka 
opiskelevat	filosofisen	tiedekunnan	humanistisessa	osastossa	kieli-,	kulttuuri-	ja	käännöstie-
teitä ja yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunnassa sosiologiaa tai yhteiskuntapolitiikkaa.

Tohtoriohjelman tavoitteena on tarjota korkeatasoista, monitieteistä tutkijakoulutusta tohtori-
koulun jatko-opiskelijoille. Ohjelmassa erityistä lisäarvoa syntyy eri koulutusalojen monitie-
teisestä kohtaamisesta ja tieteenalojen vuoropuhelusta. Monitieteisyys avaa mahdollisuudet 
innovatiiviseen, kansallisesti ja kansainvälisesti verkostoituneeseen koulutus- ja tutkimusym-
päristöön sekä mahdollistaa monella tapaa uudenlaisten tutkimusryhmien syntymisen.

Koulutuksessa korostuvat empiirinen kenttätyö, erilaisten tekstuaalisten aineistojen tulkinta 
sekä humanististen ja yhteiskuntatieteiden metodologian ja teorianmuodostuksen kohtaa-
minen. Erityisinä tutkimuksellisina kohteina ovat kulttuuriset ja sosiaaliset ilmiöt, käytännöt, 
suhteet ja erot (esim. perinteet, ympäristöt, taiteet, vuorovaikutus, identiteetti, koulutus, työ 
ja hoiva) sekä niiden transformaatiot paikallisesti, kansallisesti ja globaalisti muuttuvassa toi-
mintaympäristössä.

Itä-Suomen yliopiston sisällä Kulttuuristen ja sosiaalisten kohtaamisten tohtoriohjelma toi-
mii	kiinteässä	yhteistyössä	filosofisen	 tiedekunnan	Kielentutkimuksen	 tohtoriohjelman	sekä	
Karjalan tutkimuslaitoksessa toimivan Venäjä- ja rajatutkimuksen tohtoriohjelman kanssa. 
Tohtoriohjelmalle on muodostunut vakiintuneita koulutus- ja yhteistyöverkostoja kansallisiin 
tohtoriohjelmiin ja tutkijaverkostoihin, joiden kanssa yhteistyötä tullaan jatkamaan.

Tohtoriohjelmassa suoritettavat tutkinnot

Tohtoriohjelmassa voi suorittaa filosofian lisensiaatin (FL), filosofian tohtorin (FT), yhteiskuntatieteiden 
lisensiaatin (YTL) ja yhteiskuntatieteiden tohtorin (YTT) tutkinnot.

Jatko-opintokelpoisuus ja valintaperusteet

Kelpoisuus jatko-opintoihin on esitetty kappaleessa 1.4. Jatko-opiskelijaksi valitulta edellytetään maisterin 
tutkintoa ohjelmaan soveltuvalta koulutusalalta tai soveltuvaa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa, hyvää 
menestystä maisteriopinnoissa sekä laadukasta tutkimussuunnitelmaa ja alustavaa jatko-
opintosuunnitelmaa.

Suomalaista ylempää korkeakoulututkintoa vastaavaksi hyväksytään ulkomailla suoritettu soveltuva Master-
tasoinen tutkinto. Bolognan julistukseen sitoutuneissa maissa suoritetut tutkinnot hyväksytään sellaisenaan, 
muualla suoritetut tutkinnot arvioidaan tapauskohtaisesti. Tiedekunta/tohtoriohjelma voi tarvittaessa 
edellyttää hakijalta täydentäviä opintoja, jotka merkitään jatko-opintosuunnitelmaan.

Valinnan edellytyksenä ovat hyvin tiedoin (3/5 tai vastaava) suoritetut syventävät opinnot maisterin tutkinnon 
pääaineessa tai hyvin tiedoin suoritettu ylempi AMK-tutkinto soveltuvalta alalta tai muut niitä vastaavat 
opinnot. Myös maisterintutkinnon pro gradu -tutkielman tai sitä vastaavan opinnäytetyön arvosanan tulee 
vastata vähintään hyviä tietoja (cum laude approbatur tai 3/5). Mikäli hakijan aiempaan tutkintoon ei sisälly 
pro gradu -tutkielmaa tai sitä vastaavaa opinnäytettä tai sen arvosana on alempi kuin edellä mainittu, 
tohtoriohjelman johtoryhmä arvioi, voiko hakija tulla valituksi tieteellisiä lisäansioita (esim. julkaisut, 
tutkimustehtävät) esittämällä.

Opiskelijavalinnan tärkeimpänä perusteena on tutkimussuunnitelma. Hakemukseen liitetään myös alustava 
jatko-opintosuunnitelma ja kopio tutkintotodistuksesta. Tutkimussuunnitelma laaditaan Itä-Suomen yliopiston 
ohjeen mukaisesti, ja siitä tulee selkeästi ilmetä tutkimustehtävä, teoreettinen tausta ja tutkimusmenetelmät. 
Tutkimussuunnitelmasta arvioidaan sen selkeyttä, innovatiivisuutta ja tutkimuksen toteuttamiskelpoisuutta, 
tutkimusaiheen tieteellistä relevanssia sekä aiheen soveltuvuutta Kulttuuristen ja sosiaalisten kohtaamisten 
tohtoriohjelman tutkimusprofiiliin. Tohtoriohjelman johtoryhmän tulee hyväksyä sekä tutkimussuunnitelma 
että jatko-opintosuunnitelma. Valinnan edellytyksenä on, että opiskelijan lisensiaatintutkimukselle tai 
väitöskirjalle löytyy ohjaaja tohtoriohjelmasta. 

Tohtoriohjelmaan hakeminen

Jatko-opinto-oikeuden hakemismenettely on kuvattu kappaleessa 1.5. Tohtoriohjelmaan voi hakea yliopiston 
yhteisinä hakuaikoina, joita ovat elokuun loppu, marraskuun loppu, helmikuun loppu ja toukokuun loppu.

SOCIAL AND CULTURAL 
ENCOUNTERS

Kohtaamisia muutosten maailmassa

Perinteet, ympäristöt,  taiteet, 
vuorovaikutus Koulutus, työ, hoiva, 

identiteetti

Sosiokulttuuristen kohtaamisten
tutkimuksen teoriat ja metodologia
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Tohtoriohjelmassa suoritettavat tutkinnot

Tohtoriohjelmassa	voi	suorittaa	filosofian	lisensiaatin	(FL),	filosofian	tohtorin	(FT),	yhteiskun-
tatieteiden lisensiaatin (YTL) ja yhteiskuntatieteiden tohtorin (YTT) tutkinnot.

Jatko-opintokelpoisuus ja valintaperusteet

Kelpoisuus jatko-opintoihin on esitetty kappaleessa 1.4. Jatko-opiskelijaksi  valittavalta edel-
lytetään maisterin tutkintoa ohjelmaan soveltuvalta koulutusalalta tai soveltuvaa ylempää am-
mattikorkeakoulututkintoa, hyvää menestystä maisteriopinnoissa sekä laadukasta tutkimus-
suunnitelmaa.

Suomalaista ylempää korkeakoulututkintoa vastaavaksi hyväksytään ulkomailla suoritettu so-
veltuva Master-tasoinen tutkinto. Bolognan julistukseen sitoutuneissa maissa suoritetut tut-
kinnot hyväksytään sellaisenaan, muualla suoritetut tutkinnot arvioidaan tapauskohtaisesti. 
Tiedekunta/tohtoriohjelma voi tarvittaessa edellyttää hakijalta täydentäviä opintoja, jotka mer-
kitään jatko-opintosuunnitelmaan. Opintoja ei voi sisällyttää jatkotutkintoon.

Valinnan edellytyksenä ovat hyvin tiedoin (3/5 tai vastaava) suoritetut syventävät opinnot 
maisterin tutkinnon pääaineessa tai hyvin tiedoin suoritettu ylempi AMK-tutkinto soveltuvalta 
alalta tai muut niitä vastaavat opinnot. Myös maisterintutkinnon pro gradu -tutkielman tai sitä 
vastaavan opinnäytetyön arvosanan tulee vastata vähintään hyviä tietoja (cum laude appro-
batur tai 3/5). Mikäli hakijan aiempaan tutkintoon ei sisälly pro gradu -tutkielmaa tai sitä vas-
taavaa opinnäytettä tai sen arvosana on alempi kuin edellä mainittu, tohtoriohjelman johtoryh-
mä arvioi, voiko hakija tulla valituksi tieteellisiä lisäansioita (esim. julkaisut, tutkimustehtävät) 
esittämällä.

Hakemukseen liitetään tutkimussuunnitelma sekä kopio tutkintotodistuksesta ja sen liitteenä 
olevasta opintorekisteriotteesta. Hakijan on kirjattava hakulomakkeeseen oma tavoitetutkin-
tonsa ja pääaineensa. Opiskelijavalinnan tärkeimpänä perusteena on tutkimussuunnitelma 
Tutkimussuunnitelma laaditaan Itä-Suomen yliopiston ohjeen mukaisesti, ja siitä tulee selkeäs-
ti ilmetä tutkimustehtävä, teoreettinen tausta ja tutkimusmenetelmät. Tutkimussuunnitelmasta 
arvioidaan sen selkeyttä, innovatiivisuutta ja tutkimuksen toteuttamiskelpoisuutta, tutkimus-
aiheen tieteellistä relevanssia sekä aiheen soveltuvuutta Kulttuuristen ja sosiaalisten koh-
taamisten	 tohtoriohjelman	 tutkimusprofiiliin.	 Tohtoriohjelman	 johtoryhmän	 tulee	 hyväksyä	
tutkimussuunnitelma. Valinnan edellytyksenä on, että opiskelijan lisensiaatintutkimukselle tai 
väitöskirjalle löytyy ohjaaja tohtoriohjelmasta.  

Tohtoriohjelmaan hakeminen

Jatko-opinto-oikeuden hakemismenettely on kuvattu kappaleessa 1.5. Tohtoriohjelmaan voi 
hakea yliopiston yhteisinä hakuaikoina, joita ovat elokuun loppu, marraskuun loppu, helmi-
kuun loppu ja huhtikuun loppu.

Opinto-oikeuden saatuaan opiskelijan on toimitettava 3 kk:n sisällä ohjaajan hyväksymä jatko-
opintosuunnitelma tiedekuntaan jatkokoulutusamanuenssille.

Jatkotutkinnon vaatimukset

Koulutus- ja ohjaustoiminta organisoituu ohjelmassa siten, että laajimmillaan toimintamuodot 
ovat kaikille ohjelmaan hyväksytyille suunnatut seminaari- ja luentotilaisuudet sekä vuosittai-
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nen temaattinen tutkijakoulu. Intensiivisimmillään ohjaustoiminta tapahtuu ohjaajien ympäril-
le muodostettavissa tutkimusryhmissä. Tohtoriohjelman opetuskielinä käytetään suomea ja 
englantia.

Kulttuuristen	ja	sosiaalisten	kohtaamisten	tohtoriohjelman	filosofian	lisensiaatin	tai	tohtorin	/yh-
teiskuntatieteiden lisensiaatin tai tohtorin tutkintoon johtavat opinnot rakentuvat kolmesta osasta:

A.	Yleiset	valmiustaito-opinnot	(10−15	op)
(a) Tutkimusetiikan opinnot (1 op)
(b) Muut opinnot (9–14 op)

B.Tieteen-	ja	tutkimusalan	opinnot	(35−40	op)
Jatkokoulutusseminaari
(a) Kulttuuristen ja sosiaalisten kohtaamisten vuosittainen temaattinen tutkijakoulu (3–5 op)
(b) Oman opinalan jatkokoulutusseminaari (5–7 op)
Tieteenalakohtaisia	metodiopintoja	(5−10	op)
Akateemiset	työelämätaidot	(5−10	op)
Tieteenalakohtaiset	opinnot	(5−10	op)

C. Lisensiaatintutkimus tai tohtorinväitöskirja

Maisterista suoraan tohtoriksi etenevän on suoritettava yleiset valmiustaito-opinnot ja tieteen- 
ja tutkimusalan opinnot ennen väitöskirjan jättämistä esitarkastukseen. Soveltuvan lisensi-
aatin tutkinnon suorittaneelta ei vaadita tohtorin tutkinnon suorittamiseen muita opintoja kuin 
väitöskirja.

Lisensiaatintutkimuksen ja väitöskirjan muoto, vaatimukset ja arvostelu noudattavat sen tiede-
kunnan vaatimuksia, jonne tutkinto suoritetaan.

Tohtoriohjelman johtoryhmä 

Tohtoriohjelman johtaja professori Helmi Järviluoma-Mäkelä, varajohtaja professori Eeva 
Jokinen (yliopistonlehtori Silva Tedre), professori Erkki Sevänen  (professori  Risto Turunen), 
professori Leena Koski (lehtori Päivi Harinen), professori Pekka Kujamäki (professori Hannu 
Kemppanen), professori Jopi Nyman (professori Maija Könönen), professori Jaana Vuori (ma. 
professori Sinikka Vakimo), jatko-opiskelijoiden edustajinaFM Anna Kinnunen ja YM Iiris Lehto

Tohtoriohjelman	yhteyshenkilöt:	professori	Risto	Turunen	(Filosofinen	tdk),	professori		Eeva	
Jokinen ja professori Leena Koski (Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tdk)

2.2.1.5 Luonnonvarat, ympäristö ja yhteiskunta -tohtoriohjelma 

Luonnonvara, ympäristö ja yhteiskunta tohtoriohjelma (LYY) on kuvattu kappaleessa 2.2.4.6. 
Filosofisen	 tiedekunnan	 jatko-opiskelijat,	 joiden	 tutkimus	 liittyy	 ohjelman	 tutkimusaiheisiin,	
voivat tehdä jatkotutkintoaan LYY-tohtoriohjelmassa.

2.2.1.6 Venäjä- ja rajatutkimuksen tohtoriohjelma

Venäjä- ja rajatutkimuksen tohtoriohjelman (VERA) kuvaus on esitetty kappaleessa 2.2.4.10. 
Filosofisen	 tiedekunnan	 jatko-opiskelijat,	 joiden	 tutkimus	 liittyy	 ohjelman	 tutkimusaiheisiin,	
voivat tehdä jatkotutkintoaan VERA-tohtoriohjelmassa.
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2.2.1.7 Teologian tohtoriohjelma

Filosofisessa	tiedekunnassa	toimiva	Teologian	tohtoriohjelma	järjestää	ja	koordinoi	teologian	
alan ylintä koulutusta Itä-Suomen yliopistossa. Se järjestää jatko-opiskelijoille osastokohtai-
sia kursseja sekä valtakunnallisia koulutustapahtumia yhteistyössä Valtakunnallisen teologian 
tohtoriohjelman (HY, UEF, ÅA) kanssa osana pohjoismaista tohtorikoulutusverkostoa Nordic 
Network for Doctoral Training in Theology and Religion.

Teologian tohtoriohjelmassa opiskelija saa valmiudet itsenäiseen tieteelliseen tutkimukseen 
ja osallistumiseen alan kansainväliseen keskusteluun. Tavoitteena on kyky toimia vaativissa 
akateemisissa tutkimus- ja opetustehtävissä sekä akateemista ammattitaitoa vaativissa kir-
kon, uskonnollisten yhteisöjen ja muun yhteiskunnan asiantuntijatehtävissä. Koulutus toteute-
taan tiiviissä yhteydessä tiedekunnassa tehtävän tutkimustyön kanssa.

Tohtoriohjelma koostuu yleisistä tieteellisistä sekä oman tutkimusalan erityisopinnoista, tutki-
jan yleisistä valmiustaito-opinnoista sekä lisensiaatintutkimuksen tai väitöskirjan laatimisesta. 
Opiskelu sisältää itsenäisen opiskelun ja tutkimuksen lisäksi intensiivistä seminaari- ja ryh-
mätyöskentelyä sekä kansallisia ja kansainvälisiä tapahtumia. Se tapahtuu yhteistyössä työn 
ohjaajien kanssa. 

Tohtoriohjelmassa suoritettavat tutkinnot

Tohtoriohjelmassa on mahdollista suorittaa seuraavat tutkinnot:
Teologian tohtori  TT
Teologian lisensiaatti TL
Filosofian	tohtori	 	 FT

Filosofian	 tohtorin	 tutkinnon	 suoritusoikeutta	 ei	 myönnetä	 henkilölle,	 jolla	 on	 suomalainen	
teologian maisterin tai teologian lisensiaatin tutkinto tai vastaava ulkomainen tutkinto, vaan 
hänen tulee suorittaa teologian lisensiaatin ja/tai teologian tohtorin tutkinto. Teologian tohtorin 
tutkinnon suoritusoikeus voidaan myöntää myös muun kuin teologian alan maisterin tutkinnon 
suorittaneelle, mutta tällöin hänen tulee suorittaa täydentävinä opintoina 60 opintopistettä 
yleisen tai ortodoksisen teologian perus- ja aineopintoja.

Jatko-opintokelpoisuus ja valintaperusteet

Kelpoisuus jatko-opintoihin on esitetty kappaleessa 1.4. Teologian tohtoriohjelman jatko-opis-
kelijaksi valinnan edellytyksenä on maisterin tutkinto ohjelmaan soveltuvalta koulutusalalta 
ja  hyvin tiedoin suoritetut syventävät opinnot jossakin teologian tohtoriohjelmaan kuuluvassa 
oppiaineessa tai soveltuvassa lähiaineessa tai muut niitä vastaavat opinnot.

Suomalaista ylempää korkeakoulututkintoa vastaavaksi hyväksytään ulkomailla suoritettu 
Master-tasoinen tutkinto. Bolognan julistukseen sitoutuneissa maissa suoritetut tutkinnot hy-
väksytään sellaisenaan, muualla suoritetut tutkinnot arvioidaan tapauskohtaisesti erikseen. 
Tutkinnon tulee olla teologian alalta ja suoritettu hakuajan päättymiseen mennessä.

Hakijan pro gradu -tutkielman tai sitä vastaavan opinnäytetyön arvosanan tulee vastata vähin-
tään hyviä tietoja eli arvolauseen on oltava vähintään cum laude approbatur tai 3/5. Jos haki-
jan aikaisempaan tutkintoon ei sisälly pro gradu -tutkielmaa tai sitä vastaavaa opinnäytetyötä 
tai sen arvosana on alempi kuin edellä on mainittu, edellytetään, että hakija esittää tieteellisiä 
lisäansioita valintansa perusteiksi. Lisäansioiden riittävyyden arvioi oppiaineen professori.
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Mikäli tohtoriohjelmaan hyväksytyn opiskelijan tutkinto ei kuulu teologian alaan, edellytetään 
täydentävinä opintoina 60 opintopistettä yleisen tai ortodoksisen teologian perus- ja aineopin-
toja (vastaa yhden vuoden päätoimista opiskelua).  Täydentävät opinnot kirjataan opinto-oi-
keuspäätökseen ja merkitään jatko-opintosuunnitelmaan. Niitä ei voi sisällyttää jatkotutkintoon.

Jatkotutkintokoulutukseen valinnan tärkeimpänä perusteena on tohtoriohjelman hyväksymä 
tutkimussuunnitelmaa. Lisäksi hyväksymisen edellytyksenä on se, että tiedekunnassa on riit-
tävä asiantuntemus lisensiaatintutkimuksen tai väitöskirjan ohjaamiseen. Vähintään yhden 
ohjaajista tulee aina olla Itä-Suomen yliopistosta.

Jatkokoulutusamanuenssi tarkistaa hakijan perustutkinnon asetuksen mukaisen kelpoisuu-
den (Yliopistolaki 558/2009, 37 §). Tohtoriohjelma tarkistaa hakijan perustutkinnon sisällölli-
sen kelpoisuuden. 

Tohtoriohjelmaan hakeminen

Jatko-opinto-oikeuden hakemismenettely on kuvattu kappaleessa 1.5.  Teologian tohtorioh-
jelman hakuaika on neljä kertaa vuodessa. Hakuajat päättyvät elokuun lopussa, marraskuun 
lopussa, helmikuun lopussa ja huhtikuun lopussa.

Hakijan on kirjattava hakulomakkeeseen oma tavoitetutkintonsa ja pääaineensa.

Opinto-oikeuden saatuaan opiskelijan on toimitettava 3 kk:n sisällä ohjaajan hyväksymä jatko-
opintosuunnitelma tiedekuntaan jatkokoulutusamanuenssille.

Jatkotutkinnon vaatimukset

Jatkotutkinto koostuu seuraavista osista:
• Lisensiaatintutkimus tai väitöskirja  
• Jatko-opinnot 50 op

 ◦ Yleiset valmiustaito-opinnot 10 op
 ◦ Tieteen- ja tutkimusalan opinnot 40 op

A. Yleiset valmiustaito-opinnot (10 op)  

Itä-Suomen yliopiston tohtorikoulun tarjoamat opintojaksot (8 op):
Tutkimusetiikan perusteet (1 op) ja lisäksi vähintään 7 op esimerkiksi seuraavista:

• Orientaatio jatko-opintoihin (0 op)
• Conference English (3 op)
• Mediaviestintä jatkokoulutettaville (2 op)
• Tiedonhaun kurssi jatkokoulutettaville (2 op)
• Tieteellinen kirjoittaminen jatkokoulutettaville (2 op)
• Tohtoriorientaatio (0 op)

Teologian alan valmiustaito-opinnot (2 op)
• Esiintyminen akateemisissa tilaisuuksissa, kuten Valtakunnallisen teologian tohtori-

ohjelman symposiumit
• Akateemiset opetus- ja muut asiantuntijatehtävät mukaan lukien akateemisten taito-

jen soveltaminen työelämään
• Julkaisuprosessit
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B. Tieteen ja tutkimusalan opinnot (40 op): 
Oman tieteenalan tutkijaseminaari (10 op) 
Tutkimusmetodit (5 op)
Muita tieteenalakohtaisia jatko-opintoja ja/tai jatkotutkimusta tukevan sivuaineen opintoja (25 op)

Maisterista suoraan tohtoriksi etenevän on suoritettava edellä mainitut opinnot ennen väitös-
kirjan jättämistä esitarkastukseen. Soveltuvan lisensiaatin tutkinnon suorittaneelta ei vaadita 
tohtorin tutkinnon suorittamiseen muita opintoja kuin väitöskirja.

Tiedekunnan ulkomaalaisopiskelijoille järjestetään englanninkielistä opetusta tiedekunnan jat-
kokoulutusperiaatteiden mukaisesti. Tiedekunnassa ja osastoissa järjestetään pysyvää eng-
lanninkielistä jatkokoulutusta ja seminaareissa käytetään englannin kieltä tarpeen mukaan.

Lisensiaatintutkimuksen	 ja	väitöskirjan	muoto,	vaatimukset	 ja	arvostelu	noudattavat	filosofi-
sen tiedekunnan ohjeita. 

Tohtoriohjelman johtoryhmä

Tohtoriohjelman johtaja professori Lauri Thurén (eksegetiikka), varajohtaja professori Antti 
Raunio	(systemaattinen	teologia),	professori	Matti	Kotiranta	(kirkkohistoria),	professori	Serafim	
Seppälä (systemaattinen teologia ja patristiikka) ja jatko-opiskelijajäsen Eveliina Ojala.

Tohtoriohjelman yhteyshenkilö: Professori Antti Raunio

2.2.2 Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tohtoriohjelmat ja niissä suoritettavat tutkin-
not on lueteltu kappaleessa 1.3. Tohtoriohjelmien valintaperusteet ja tutkintorakenteet esite-
tään seuraavissa kappaleissa.

Kaikissa tiedekunnan tohtoriohjelmissa ulkomaisen hakijan on osoitettava hakemuksen yhte-
ydessä riittävää englannin kielen taitoa. Riittävä kielitaito voidaan osoittaa jollakin seuraavista 
tavoista:

•  PTE (Academic) vähintään 59 tai
•  TOEFL, jossa PBT vähintään 580 ja kirjoitus vähintään 4/  IBT 90 ja kirjoitus vähin-

tään 22 tai
•  IELTS (Academic): kokonaispistemäärä vähintään 6,5 kirjoituksessa vähintään 5,5 
•  hakija on suorittanut edeltävät opintonsa englanniksi. Mikäli hakija on suorittanut 

edeltävät opintonsa englanniksi, hänen on liitettävä hakemukseen oppilaitoksen lau-
sunto, josta käy ilmi että opetuskielenä on ollut englanti tai 

•  hakija on suorittanut englanninkielen ylioppilaskokeen Suomessa (IB -todistus tai 
englanti A1 kielenä) tai 

•  hakija on suorittanut perusasteen koulutuksen englannin kielellä Australiassa, 
Kanadassa, Uudessa Seelannissa, Iso-Britanniassa tai Yhdysvalloissa.

2.2.2.1 Aerosolitutkimuksen tohtoriohjelma

Ohjelman tavoitteena on antaa opetusta ja kouluttaa tohtoriopiskelijoita aerosolitieteen alalla. 
Aerosolit ovat pienten hiukkasten ja niitä kevyemmän kaasun seoksia joita vapautuu ilma-
kehään mm. erilaisista teollisuuden prosesseista, liikenteestä, energiantuotannosta ja myös 
luonnosta. Aerosoleilla on merkittäviä ilmasto- ja terveysvaikutuksia, mutta niistä voidaan 
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valmistaa myös mm. hyödyllisiä uusia nanomateriaaleja. Kursseja, seminaareja ja vierailu-
luentoja järjestetään aerosoleihin liittyvistä perusilmiöistä, ilmasto-, ilmanlaatu- ja terveys-
vaikutuksista, toksikologiasta ja aerosolien käytännön sovelluksista. Sovellukset kattavat 
pien- ja nanohiukkaspäästöt energiantuotannosta ja teollisuudesta sekä sisä- ja ulkoilman 
epäpuhtaudet. Vaikutukset ilmastomuutokseen ja ihmisen terveyteen ovat keskeisellä sijalla. 
Koulutuksessa ja tutkimuksessa hyödynnetään aiemmissa tutkijakouluissa syntyneet verkos-
tot tutkimuksessa, tutkijankoulutuksessa ja opetuksessa. 

Tohtoriohjelmassa suoritettavat tutkinnot

Tohtoriohjelmassa	voi	suorittaa	joko	filosofian	tohtorin	(FT)	tai	filosofian	lisensiaatin	tutkinnon	
(FL).

Jatko-opintokelpoisuus ja valintaperusteet

Kelpoisuus jatko-opintoihin on esitetty kappaleessa 1.4. Tohtoriohjelmaan soveltuva tausta-
koulutus on luonnontieteellinen, tekniikan alan tai farmasian maisterin tutkinto tai lääketieteen 
tutkinto. Ulkomaalaisen hakijan tutkinnon soveltuvuus taustakoulutukseksi, vaaditut täydentä-
vät opinnot sekä riittävä kielitaito arvioidaan tapauskohtaisesti johtoryhmässä (ks. luku 2.2.2). 
EU:n ulkopuolelta tulevien ulkomaalaisten opiskelijoiden on osoitettava viisumia /oleskelu-
lupaa hakiessaan, että heillä on tarpeelliset varat elinkustannuksiin Suomessa oleskelunsa 
ajaksi. Mahdolliset vaaditut täydentävät opinnot kirjataan opinto-oikeuspäätökseen.

Tohtoriohjelmaan hakeminen

Jatko-opinto-oikeuden hakemismenettely on kuvattu kappaleessa 1.5.  Tohtoriohjelmaan on 
haku neljä kertaa vuodessa. Lukuvuoden aikana hakuajat ovat 31.8., 30.11., 28.2. ja 30.4. 
Taustaltaan soveltuvat hakijat lisäksi haastatellaan, kukin vähintään kahden johtoryhmän jä-
senen toimesta. Tohtoriohjelmaan valituksi tuleminen ei edellytä rahoitusta.

Jatkotutkinnon vaatimukset

Jatkotutkinto koostuu seuraavista osista:
• Väitöskirja tai lisensiaatintutkimus
• Jatko-opinnot (30 op):

 ◦ Valmiustaito-opinnot (8 op)
 ◦ Tieteen- ja tutkimusalan opinnot (22 op)

Aerosolitutkimuksen tohtoriohjelman opintojen kokonaislaajuus on vähintään 30 op.

Tohtorin tutkintoa varten jatko-opiskelijan tulee:
1) suorittaa yleisiä tieteellisiä valmiustaito-opintoja vähintään 8 op*,
2) suorittaa oman tutkimusalan ja sitä tukevien tieteenalojen opintoja vähintään 20 op*,
3) suorittaa tutkijaseminaari, joka voi sisältyä kohdan 2 opintoihin (Ohjelman tutkijaseminaari),
4) laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti.
* opintojen yhteismäärä pitää olla vähintään 30 op*

Koska aerosolitutkimus on luonteeltaan monitieteinen ala, ja tohtoriohjelmassa voi olla taus-
taltaan hyvin erilaisia opiskelijoita (fysiikka, ympäristötiede, toksikologia), kannustetaan opis-
kelijoita suorittamaan monipuolisesti omaa tutkimusalaa tukevien tieteenalojen opintoja.
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Yleiset valmiustaito-opinnot (vähintään 8 op):
• Akateemiset opiskelu- ja työelämätaidot
• Kieli- ja viestintäopintoja
• Tieteenfilosofia,	tutkimusetiikka	sekä	metodologia
• Yrittäjyys ja liiketoiminta
• Pedagogisia opintoja
• Tilastollisia menetelmäopintoja
• Perusopintotasoisia tohtoriohjelman tutkimusalaa tukevia opintoja

Oman tutkimusalan ja sitä tukevien tieteenalojen opinnot (vähintään 20 op):
•  Oman tutkimusalan opinnot, vähintään 15 op, vähintään syventävien opintojen tasoi-

sia opintoja (kurssimuotoisia opintoja tai kirjakuulusteluja)
•  Omaa tutkimusalaa tukevien tieteenalojen opintoja
•  Seminaarit

Aineopinnot:
3710230 Ilmanlaatu ja ilmasto   4 op
3710221 Aerosolitiede*   5 op
3351801 Aerosolitiede (verkkokurssi)*  5 op
3351802 Statistinen fysiikka 2   5 op 
3351803 Meteorologian perusteet  4 op
3351555 Siirtoilmiöt    5 op
*)Kursseista suoritetaan vain toinen; molempia ei voi sisällyttää tutkintoihin 

Syventävät opinnot:
3352701 Aerosolifysiikka    5 op
3352702 Ilmakehän kemia ja fysiikka   5 op
3352703 Ilmastonmuutos    5 op
3352704 Aerosolien mittaustekniikka  5 op
3352705 Ilmakehän säteily ja aerosolit  5 op
3352981 Fysiikan syventävät laboratoriotyöt  5 op
3352751 Cloud Microphysics   5-10 op
3352985 Fysiikan harjoittelu    1-10 op
3353313 Ympäristöfysiikan seminaari   2 op
3710225 Energiantuotannon, liikenteen ja teollisuuden päästöt  5 op
3710500 Interdisciplinary knowledge related to health effects of particulate air pollution 1 op
3710444 Palamisen fysiikka ja kemia  5 op
3710501 Aerosolien mittaustekniikka   5 op 
3710502 Aerosolitekniikan työkurssi   5 op
3352571 Biomaterials    5 op
3352572 Material techniques    5 op
3352573 Characterization of Materials   5 op
3352574 Nanoparticle technology   5 op
3710402 Syventävä työhygienia  3 op
3710442 Health effects of air pollutants   6 op
3710435 Exposure assessment  3 op
3710436 Exposure measurements    4-6 op 
3710437 Modelling in Exposure Assessment   3 op
4422402 Epidemiologia I   2 op
3710429 Environmental health risk assessment  4 op
3710412 Risk assessment   5 op
3710434 Ympäristösolubiologia  5 op
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3710441 Sisä- ja työympäristön mittaukset ja riskien arviointi  5 op
4219507 Occupational Toxicology  3 op
4219208 Organ Toxicology   6 op
4219502 Immunotoxicology   3 op

Tohtoriohjelman johtoryhmä

Tohtoriohjelman johtaja professori Kari Lehtinen, professori Maija-Riitta Hirvonen, professori 
Jorma Jokiniemi ja apulaisprofessori Annele Virtanen, Koordinaattori Santtu Mikkonen sekä 
1-2 opiskelijajäsentä.

2.2.2.2 Fotoniikan tohtoriohjelma

Nelivuotinen Fotoniikan tohtoriohjelma on täysin englanninkielinen Itä-Suomen yliopiston jär-
jestämä ohjelma. Ohjelma antaa opiskelijoille huippuluokan taidot, joita tarvitaan kansainväli-
sen uran luomiseksi optiikassa, fotoniikassa ja muilla läheisillä aloilla. Fotoniikan teollisuudella 
on keskeinen rooli esimerkiksi informaatio- ja viestintäteknologioissa, valaistuksessa, valmis-
tuksessa, kuva-analyysissa, turvallisuudessa, puolustuksessa, avaruusteknologiassa, bio- 
ja lääketieteissä. Alan yrityksillä on erittäin suuri tarve korkeatasoisille osaajille. Fotoniikan 
tohtoriohjelma on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on maisterin tutkinto tai vastaava optiikasta, 
fotoniikasta	 tai	muulta	 soveltuvalta	 alalta.	Verkkosivuilla	 http://www.uef.fi/en/photonics/phd-
programme-in-photonics on lisätietoja ohjelmasta.

Tohtoriohjelmassa suoritettavat tutkinnot

Tohtoriohjelmassa	voi	suorittaa	joko	filosofian	tohtorin	(FT)	tai	filosofian	lisensiaatin	tutkinnon	
(FL).

Jatko-opintokelpoisuus ja valintaperusteet

Kelpoisuus jatko-opintoihin on esitetty kappaleessa 1.4. Fotoniikan tohtoriohjelmaan valinta-
kelpoisen hakijan on täytettävä seuraavat vaatimukset:

Maisterin tutkinto tai vastaava fysiikassa, optiikassa, fotoniikassa, teknisissä tieteissä tai muul-
la ohjelmaan soveltuvalla alalla, joka edellyttää riittävät tiedot fysiikassa ja matematiikassa.  
 
Riittävä englannin kielen taito, joka kuvattu kappaleessa 2.2.2 

Tärkeimpiä kriteerejä opiskelijavalinnassa ovat:
• Edeltävien opintojen soveltuvuus sekä hakijan menestyminen opinnoissaan
• Tutkimussuunnitelman sopivuus laitoksen toimintaan
• Riittävä englanninkielen taito

Mikäli yllämainitut ehdot 1-2 täyttyvät, hakijan soveltuvuus jatko-opiskelijaksi pisteytetään 
seuraavien kohtien mukaisesti, pisteytetään hakemukset seuraavasti:

1. Edeltävien opintojen soveltuvuus Fotoniikan alalle: 0-5 p (0=huono, 5=erinomainen)
2. Hakijan menestys edeltävissä opinnoissaan yleisesti: 0-5 p (0=huono, 5=erinomai-

nen)
3. Hakijan menestys soveltuvan alan opinnoissa: 0-5 p (0=huono, 5=erinomainen)
4. Hakijan tutkimussuunnitelma sekä motivaatio jatko-opintoihin: 0-5 p (0=huono, 

5=erinomainen)
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Suosittelijoiden lausuntoja käytetään arvostelussa täydentämään kohdan 4. arviointia, mutta 
suosituksia ei pisteytetä erikseen. Hakemusten pisteytyksen suorittaa arviointipaneeli.

Tohtoriohjelmaan hakeminen

Jatko-opinto-oikeuden hakemismenettely on kuvattu kappaleessa 1.5. Tohtoriohjelmaan on 
haku kolme kertaa vuodessa. Hakuajat lukuvuoden aikana ovat 30.11. ja 30.4.

Jokaisen jatko-opiskelijan tulee laatia omia tavoitteitaan tukeva henkilökohtainen jatko-opinto-
suunnitelma. Opintosuunnitelma tehdään opintojen alkuvaiheessa. Opintosuunnitelma sisältää 
suoritettavat opinnot ja suunnitellun suoritusaikataulun. Suunnitelmalla varmistetaan tohtorikou-
lutuksen tavoitteiden toteutuminen ja koulutuksen eteneminen suunnitellussa aikataulussa sekä 
se, että opinnot ja itse tutkimustyö muodostavat hyvän kokonaisuuden. Opintosuunnitelman 
lähtökohtana on jatkotutkinnolle asetettu neljän vuoden tavoiteaikataulu ja tutkintoon liittyvät 
oppimistavoitteet. Suunnitelma sisältää jatkotutkintoon suunnitellut moduulit ja niihin sisältyvät 
kurssit ja seminaarit. Opiskelija sisällyttää suunnitelmaan myös mahdolliset ulkomaanvierailut. 
Jatko-opintosuunnitelmassa otetaan huomioon AHOT-käytäntö: Aikaisemmin tehdyt hyväksi lu-
ettavat opintosuoritukset merkitään jatko-opintosuunnitelmaan opintopistelaajuuksineen.

Jatkotutkinnon vaatimukset

Jatkotutkinto koostuu seuraavista osista:
• Väitöskirja tai lisensiaatintutkimus
• Jatko-opinnot:

 ◦ Valmiustaito-opinnot (10 op)
 ◦ Tieteen- ja tutkimusalan opinnot (20 op)

Valmiustaito-opinnot, 10 op, sisältäen Itä-Suomen yliopiston tutkijakoulun järjestämiä yleisiä 
valmiustaito-opintoja.

Tieteen ja tutkimusalan opinnot, 20 op, sisältäen seuraavat pakolliset osat:
• Fotoniikan jatkokoulutusseminaari (4 op)
• Osallistuminen vähintään kahteen kesäkouluun, joista ainakin toinen ulkomailla (2-5 

op/kurssi)

Tieteen ja tutkimusalan opintoihin voidaan sisällyttää tutkimusta tukevia syventävän tason 
fotoniikan kursseja. Valittavissa olevat kurssit on listattu alla. Opintoihin ei voi sisällyttää kurs-
seja, jotka on jo sisällytetty aiempiin tutkintoihin.

Fotoniikan syventävän tason opintojaksot:
• Moderni biolääketieteellinen optiikka (4 op)
• Optinen mittaaminen sekä valmistusmenetelmät (4 op)
• Valaistus ja näytöt (4 op)
• Korkean teknologian, esimerkkinä fotoniikka, kaupallistaminen (4 op)

Yleiset valmiustaito-opinnot 10 op, sisältäen yleisiä valmiustaito-opintoja ja/tai fotoniikan opin-
toja tukevia syventävän tason opintoja.

• pakollinen kurssi on Tutkimusetiikan perusteet (1 op)

Yleiset valmiustaito-opinnot koostuvat fotoniikan opintoja tukevista syventävän tason opin-
noista ja/tai jatko-opiskelijoiden yleisistä valmiustaito-opinnoista, jotka ovat Itä-Suomen yli-
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opiston tutkijakoulun järjestämiä ja tarkoitettu kaikille jatko-opiskelijoille. Myös muiden sovel-
tuvien opintojen sisältö (10 op) määritellään jatko-opintosuunnitelmassa.

Kansainvälinen tutkijavaihto: opintojen kuluessa työskennellään yhteensä vähintään 2 kuu-
kautta ulkomaisessa yliopistossa, tutkimuslaitoksessa tai yrityksessä.

Tieteellinen tutkimus, joka lopuksi koostetaan väitöskirjaksi jota puolustetaan julkisessa väi-
töstilaisuudessa tai lisensiaatintutkimukseksi. Lisensiaatintutkimuksen ja väitöskirjan vaati-
mukset on esitetty kappaleessa 2.3.2.

Tohtoriohjelman johtoryhmä

Tohtoriohjelman johtaja professori Pasi Vahimaa, professori Seppo Honkanen, professori 
Jyrki Saarinen, apulaisprofessori Jani Tervo, koordinaattori Noora Heikkilä, 1-2 opiskelijajä-
sentä. Sidosryhmien edustajat: toimitusjohtaja Veli-Pekka Leppänen (Nanocomp Ltd), kehi-
tyspäällikkö Juha Purmonen (Joensuun Tiedepuisto Oy), kuvantamisen sovellustuki-insinööri 
Birgit Päiväranta (ASML). 

2.2.2.3 Itä-Suomen tietotekniikan tohtoriohjelma, ECSE

ECSE-tohtoriohjelman piiriin kuuluvat kaikki Itä-Suomen yliopiston tietojenkäsittelytieteen alan 
jatko-opinnot. Opintoihin kuuluu oleellisena osana tutkimus, jota tehdään valitussa ohjelmisto-
tekniikan, opetus- ja kehitysteknologioiden tai älykkään medialaskennan alan tutkimusryhmäs-
sä. Ohjelma tarjoaa opiskelijoille informaatioteknologian (IT) alalla vaadittavan teknologisen 
tietotaidon sekä valmiudet tutkimuksen, kehityksen ja projektihallinnon parissa työskentelyyn. 
Tohtoriohjelman tutkimusalat ovat informaatioteknologian kannalta oleellisia, sillä IT-alalla 
työskentelevältä vaaditaan usein tiedonlouhintaan, hahmontunnistukseen, medialasken-
taan, opetus- ja kehitysteknologioihin sekä ohjelmistotekniikkaan liittyvää erityisosaamista. 
Tohtoriohjelma toimii yhdessä Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) kanssa ja tekee yh-
teistyötä IMPDET-LE-verkoston sekä Kasvatustieteiden ja psykologian osaston kanssa.

Tohtoriohjelmassa suoritettavat tutkinnot

Tohtoriohjelmassa	voi	suorittaa	joko	filosofian	tohtorin	(FT)	tai	filosofian	lisensiaatin	tutkinnon	
(FL).

Jatko-opintokelpoisuus ja valintaperusteet

Kelpoisuus jatko-opintoihin on esitetty kappaleessa 1.4.

Valintaperusteena on, että hakijalla on
1. Maisterin tutkinto (tai vastaava) tietojenkäsittelytieteen, sähkötekniikan tai sovelle-

tun matematiikan alalta.
2. Ohjaaja ECSE ohjelman sisältä.
3. Opintojen arvosanojen keskiarvo vähintään 3/5 (suomalaiset yliopistot)
4. Lisäksi ulkomaisen hakijan tulee osoittaa riittävää englanninkielen taitoa (ks. 2.2.2)

Tohtoriohjelmaan hakeminen

Jatko-opinto-oikeuden hakemismenettely on kuvattu kappaleessa 1.5.  Tohtoriohjelmaan on 
haku neljä kertaa vuodessa. Lukuvuoden aikana hakuajat ovat 31.8., 30.11, 28.2. ja 30.4.
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Jatkotutkinnon vaatimukset

• Jatkotutkinto koostuu seuraavista osista:
• Väitöskirja tai lisensiaatintutkimus

Jatko-opinnot, jotka rakentuvat seuraavasti:

Valmiustaito-opinnot, 4-10 op (seuraavin suosituksin)
• Tieteellinen kirjoittaminen (tai vastaava)
• Tieteellinen esittäminen (tai vastaava)

Tieteen- ja tutkimusalan opinnot, 20-26 op, (seuraavin suosituksin)
• Tutkimusseminaari
• Opiskelijan tutkimusta tukevat kurssit

 
Tieteen ja tutkimusalan opintoihin hyväksyttävät kurssit ovat:
Kurssin nimi Kurssinumero Opinto-

pisteet
Algoritmien suunnittelu ja analysointi 
Big data ja pilvipalvelut (syventävä)

3621511
3621595

6
5

Biosekvenssialgoritmit 3621556 5

Digitaalinen puheenkäsittely 3621557 5

Hahmontunnistus 3621517 5

Ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus
Innovatiivinen kehitysyhteistyö

3621586
3621584

5
3

IT-palvelunhallinta 3621545 5

Katseenseuranta 3621587 5

Kehittyneet tietokannat 3621519 5
Kehittynyt data-analytiikka - ekosysteemit (syventävä) 3621599 5

Kehittynyt data-analytiikka johtamisessa (syventävä) 3621589 5

Kehittynyt data-analytiikka - menetelmä (syventävä) 3621590 5

Kehittynyt data-analytiikka - tulosten tulkinta (syventävä) 3621596 5

Kehitys- ja opetusteknologia 3621521 5

Kestävän kehityksen tieto- ja viestintätekniikka 3621543 5

Kognitiivisten ilmiöiden tutkimusmenetelmät 3621551 5

Konenäkö  3621518 5

Koulun tvt-infrastruktuuri 3621538 5

Kuva-analyysi 3621554 5

Käytettävyystekniikat 3621549 5

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu 3621533 5

Laadullisen tutkimuksen perusteet 3621562 5

Langaton kommunikointi 3621534 5

Laskennallinen väri 3621520 5
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Laskennallinen älykkyys II 3621553 5

Luonnolliset käyttöliittymät 3621598 5

Lääketieteellisten kuvien analysointi 3621570 5

Mentaaliset representaatiot tietotekniikan opetuksessa 3621546 5

Modernin opetusteknologian perusteet 3621523 5

Ohjelmistoarkkitehtuurit ja suunnittelumallit 3621516 5

Ohjelmistomittarit 3621548 5

Ohjelmiston suunnittelu 3621558 5

Ohjelmistoprosessin hallinta 3621529 5

Ohjelmistotuotanto 3621512 6

Ohjelmoinnin empiirinen tutkimus 3621524 5

Ohjelmoinnin oppimisen kognitiiviset teoriat 3621527 5

Ongelmanratkaisumenetelmät 3621539 5

Opiskelulokikirja 3621522 6

Oppimisympäristöjen suunnittelumenetelmät 3621542 5

Oppimisympäristöjen toteutusteknologiat 3621541 5

Paikkatietoisten mobiilisovellusten kehitys 3621547 5

Paikkatietojärjestelmien suunnittelu 3621514 5

Projektihallinnan erikoiskurssi 3621585 5

Projektijohtamisen harjoitustyö 3621532 5

Puheteknologian työpaja 3621564 5 - 8

Rakenteisten dokumenttien käsittelykielet 3621530 5

Rinnakkaislaskenta 3621528 5

Rinnakkaisohjelmoinnin seminaari 3621550 3 -  5

Tutkijaseminaari (tietojenkäsittelytiede) 3621712 1 - 5

Ryhmittelymenetelmät 3621552 5

Suullisen esittämisen seminaari 3621560 5

Tieto- ja viestintätekniikan etiikka 3621540 5

Tietojenkäsittelytieteen	tieteenfilosofia 3621544 5

Tietojenkäsittelytieteen tutkimusmenetelmät 3621513 6

Tietojärjestelmän testaus 3621531 5

Tietojärjestelmätieteen tutkimusmenetelmät 3621561 5

Tietokannanhallintajärjestelmät 3621559 5

Tietoturva 3621526 5

Vaatimusten hallinta ja ohjelmiston mallintaminen 3621515 5

Verkko-opetuksen praktikum 3621537 5

Web-tiedonhallinta 3621569 5

Älytekniikan seminaari 3621525 2
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Tohtoriohjelman johtoryhmä

Tohtoriohjelman johtaja professori Pasi Fränti, professori Markku Tukiainen (opetus- ja kehi-
tysteknologiat), professori Jarmo Ahonen (ohjelmistotekniikka) ja professori Pekka Toivanen 
(älykäs medialaskenta), 1-2 opiskelijajäsentä.

2.2.2.4 Kasvatusalan tieteidenvälinen tohtoriohjelma

Tohtoriohjelman kuvaus on esitetty kappaleessa 2.2.1.2. Kasvatusalan tieteidenvälisessä toh-
toriohjelmassa voivat opiskella myös luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan jatko-
opiskelijat silloin, kun lisensiaatin työn tai väitöskirjan teema kuuluu tohtoriohjelman tutkimus-
alueeseen. 

2.2.2.5 Kemian tohtoriohjelma

Kemian tohtoriohjelma on Itä-Suomen yliopiston kemian laitoksella toimiva jatkokoulutusor-
ganisaatio, johon kuuluvat kaikki kemian laitoksen jatko-opiskelijat. Kemian tohtoriohjelman 
jatko-opiskelijat suorittavat opintonsa ja tutkimuksensa kansainvälisesti korkeatasoista tutki-
musta tekevissä tutkimusryhmissä. Tärkeimpiä tutkimusalueita ovat mm. massaspektromet-
ria,	proteiinikristallografia,	molekyylimallitus,	nanokemia,	katalyyttitutkimus,	polymeerit,	kom-
posiitit ja rakennetutkimus. 

Opintojensa aikana opiskelija perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa, sen tutkimusme-
netelmiin ja kehitykseen. Tohtoriohjelman tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet luoda 
uutta tietoa, soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä kriittisesti ja itsenäisesti sekä toimia 
vaativissa kemian alan asiantuntija- ja tutkimustehtävissä niin yliopistoissa, yritysmaailmassa 
kuin julkisella sektorilla.

Tohtoriohjelmassa suoritettavat tutkinnot

Tohtoriohjelmassa	voi	suorittaa	joko	filosofian	tohtorin	(FT)	tai	filosofian	lisensiaatin	(FL)	tut-
kinnon.

Jatko-opintokelpoisuus ja valintaperusteet

Kemian tohtoriohjelmaan voidaan valita jatko-opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut 
Suomessa tai ulkomailla maisterin tutkinnon, pääaineena kemia.  Kemian tohtoriohjelma voi 
edellyttää jatko-opiskelijan suorittamaan tarvittavan määrän täydentäviä opintoja (max.60 
opintopistettä) koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. Täydentäviä opintoja 
ei	voi	sisällyttää	filosofian	lisensiaatin	tai	filosofian	tohtorin	tutkintoon.

Ulkomaalaisella tutkinnolla hakevalta vaaditaan lisäksi opintojen edellyttämä kielitaito. 
Kielitaidon todentamiseksi hakijan on esitettävä jokin seuraavista kielitesti, kuten kappalees-
sa 2.2.2. on kuvattu. EU:n ulkopuolelta tulevien ulkomaalaisten jatko-opiskelijoiden on osoi-
tettava viisumia/oleskelulupaa hakiessaan, että heillä on tarpeelliset varat elinkustannuksiin 
Suomessa oleskelun ajaksi sekä riittävä vakuutusturva.

Jatkokoulutukseen valinnan tärkeimpänä perusteena ovat: aikaisempi opintomenestys kemi-
an opinnoissa, tutkimussuunnitelma ja jatko-opintosuunnitelma sekä suositukset.
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Hakeminen

Jatko-opinto-oikeuden hakemismenettely on kuvattu kappaleessa 1.5. Hakuajat lukuvuoden 
aikana ovat 31.8., 30.11., 28.2. sekä 30.4.

Hakija liittää opinto-oikeushakemukseensa tutkimussuunnitelman. Tutkimussuunnitelma on 
vapaamuotoinen.

Jatkotutkinnon vaatimukset

Jatkotutkinto koostuu seuraavista osista:
• Väitöskirja tai lisensiaatintutkimus
• Jatko-opinnot:

 ◦ Valmiustaito-opintoja (8 op)
 ◦ Tieteen- ja tutkimusalan opinnot (20 op)
 ◦ Jatko-opintoseminaari (2 op)

Yleiset valmiustaito-opinnot (vähintään 8 opintopistettä):

Itä-Suomen yliopiston tohtorikoulun tarjoamia yleisiä valmiustaito-opintoja on suoritettava vä-
hintään 8 opintopistettä.

Tieteen ja tutkimusalan opintoja (vähintään 22 opintopistettä):

Erikoisopintojaksot op
Epäorgaanisen kemian tutkimusmenetelmät 3410302 4
Organometallikemia 3410303 4
Epämetallien kemia 3410304 4
Epäorgaanisen kemian teoreettiset perusteet 3410360 4
Teoreettinen kemia 3410305 4
Molekyylimallitus 3410307 4
Pintakemia 3410308 4
Kinetiikka 3410309 4
Materiaalikemian perusteet 3410310 4
Erikoismateriaalit 3410311 4
Katalyyttiset materiaalit 3410312 4
Polymeerikemia 3410313 4
Orgaanisen kemian teoreettiset perusteet 3410314 4
Proteiinien rakenne 3410315 4
Massaspektrometrian perusteet 3410316 4
Supramolekyylikemia 3410318 4

 
Työmenetelmäopintojaksot: op
Molekyylimallituksen käytännön menetelmät 3410333 3
NMR –spektroskopia 3410334 3
Röntgendiffraktio 3410335 3
Polymeerien analyysimenetelmät 3410336 3
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FT-IR –spektroskopia 3410337 3
Käytännön menetelmät organometallikemiassa 3410363 3
Biologinen massaspektrometria 3410317 3

Jatko-opintoseminaarit op
Jatko-opintoseminaari 3410411 2

Lopputentti
Epäorgaanisen kemian kirjakuulustelu 3410401
Fysikaalisen kemian kirjakuulustelu 3410402
Materiaalikemian kirjakuulustelu 3410403
Orgaanisen kemian kirjakuulustelu 3410404

Tutkintoon voi sisällyttää myös pääaineopintoja tukevia syventävien opintojen tasoisia mui-
den laitosten, tohtoriohjelmien ja yliopistojen järjestämiä kursseja. Kurssien on tuettava 
pääaineopintoja ja tutkimustyötä. Pääohjaaja arvioi suorituksen soveltuvuuden opintoko-
konaisuuteen.

Tohtoriohjelman johtoryhmä

Tohtoriohjelman johtaja professori Tapani Pakkanen (fysikaalinen kemia), professori Juha 
Rouvinen (proteiinikemia), professori Tuula Pakkanen (materiaalikemia), professori Janne 
Jänis (orgaaninen kemia), apulaisprofessori Igor Koshevoy (epäorgaaninen kemia), 1-2 opis-
kelijajäsentä.

2.2.2.6 Luonnonvarat, ympäristö ja yhteiskunta -tohtoriohjelma 

Luonnonvarat, ympäristö ja yhteiskunta tohtoriohjelman (LYY) kuvaus on esitetty kappaleessa 
2.2.4.6. Tohtoriohjelmassa voivat opiskella myös luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekun-
nan jatko-opiskelijat silloin, kun lisensiaatin työn tai väitöskirjan teema kuuluu tohtoriohjelman 
tutkimusalueeseen.

2.2.2.7 Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan tohtoriohjelma 

Lääketieteellisen fysiikka ja tekniikka edustaa poikki- ja monitieteellistä tutkimusalaa, jossa yh-
distyvät luonnontieteellinen, tekninen ja lääketieteellinen tutkimus ja opetus. Poikkitieteellisen 
osaamisen tarve ja sovelluskohteet korostuvat nykyaikaisessa akateemisessa tutkimus- ja 
kehitystyössä, sairaalatyössä sekä teollisuuden ja elinkeinoelämän palveluksessa useilla eri 
sektoreilla.

Tohtoriohjelmassa opetus ja tutkimus keskittyvät lääketieteelliseen kuvantamiseen, biosig-
naalien analyysimenetelmiin sekä biologisten kudosten biomekaniikkaan. Fysiologinen ja 
biomekaaninen mallinnus, biomateriaalien nanoteknologinen valmistaminen, fysikaalinen ka-
rakterisointi ja pinnoittaminen ovat myös keskeisiä tutkimuskohteita. Tohtoriohjelma synnyttää 
tutkimusjatkumon luonnontieteellisestä perustutkimuksesta kliinisen lääketieteen sovellutuk-
siin. Uusien fysikaalisten diagnostiikka- ja hoitomenetelmien kehityksellä on keskeinen rooli. 
Tavoitteena on myös kehittää innovatiivisia ja kustannustehokkaita instrumentteja ja materi-
aaleja terveydenhuollon tarpeisiin. Tutkimus- ja kehitystyön tukena on yliopiston ja sairaalan 
monipuolinen infrastruktuuri sekä erinomainen mahdollisuus validoida uusia teknologioita 
kliinisessä testausympäristössä.
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Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan tohtoriohjelma on Luonnontieteiden ja metsätieteiden 
sekä Terveystieteiden tiedekunnan yhteinen tohtoriohjelma, joka kouluttaa laaja-alaiseen ym-
märtämiseen	 ja	 tutkimustyöhön	 kykeneviä	 filosofian	 ja	 lääketieteen	 tohtoreita	 akateemisen	
maailman, julkishallinnon ja elinkeinoelämän palvelukseen.

Tohtoriohjelmassa suoritettavat tutkinnot

Tohtoriohjelmassa	voi	suorittaa	filosofian	lisensiaatin	(FL),	filosofian	tohtorin	(FT)	ja	lääketie-
teen (LT)  tai hammaslääketieteen tohtorin (HLT) tutkinnot. 

Jatko-opintokelpoisuus ja valintaperusteet

Kelpoisuus jatko-opintoihin on esitetty kappaleessa 1.4. Hakijalla tulee olla soveltuva yliopis-
totasoinen perustutkinto (FM, DI, LL, HLL tai vastaava ulkomainen tutkinto, esimerkiksi MSc). 
Perustutkinto voi olla esimerkiksi fysiikasta, materiaalitieteistä, lääketieteestä, hammaslääketie-
teestä, matematiikasta, informaatiotieteistä tai näitä lähellä olevista tieteenaloista.  Keskusteltuaan 
jatkotutkinnon ohjaajien kanssa, johtoryhmä päättää perustutkinnon soveltuvuudesta tohtorioh-
jelmaan. Mikäli opiskelijan perustutkinto ei vastaa tohtoriohjelman tutkimusaloja, johtoryhmällä 
on oikeus määrätä opiskelijalle täydentäviä opintoja maksimissaan 20 opintopistettä. 

Opiskelijat valitaan tohtoriohjelmaan hakemusten ja mahdollisen haastattelun perusteella. 
Ulkomaalaisilta opiskelijoilta vaaditaan lisäksi riittävä englanninkielen taito, katso luku  2.2.2. 

Tohtoriohjelmaan hakeminen

Jatko-opinto-oikeuden hakemismenettely on kuvattu kappaleessa 1.5.  Tohtoriohjelmaan on 
haku neljä kertaa vuodessa. Lukuvuoden aikana hakuajat ovat 31.8., 30.11, 28.2. ja 30.4.  
Hakemuksen liitteenä on oltava tiedekunnan ohjeiden mukaisesti laadittu tutkimussuunnitel-
ma ja ansioluettelo.

Jatkotutkinnon vaatimukset

Filosofian	tohtori	(FT)	ja	filosofian	lisensiaatti	(FL):	30	op	opinnot,	josta	yleiset	valmiustaito-
opinnot 8-10 op ja tieteen- ja tutkimusalan opinnot 20-22 op, sekä hyväksytty opinnäyte (lisen-
siaatintutkimus tai tohtorinväitöskirja).

Hammaslääketieteen tohtorin (HLT) tutkinto ja lääketieteen tohtorin (LT) tutkinto: 30 op opin-
not, josta yleiset valmiustaito-opinnot 5-15 op ja tieteen- ja tutkimusalan opinnot 15-25 op, 
sekä hyväksytty opinnäyte (tohtorinväitöskirja).

Yleisiin valmiustaito-opintoihin suositellaan sisällytettävän pääosin Itä-Suomen yliopiston 
tarjoamia valmiustaito-opintoja. Opintojaksot löytyvät opinto-oppaasta ja yliopiston verkko-
sivuilta.

Jatko-opintosuunnitelma laaditaan yhteistyössä väitöskirjatyön ohjaajien kanssa. Suunni-
telman tutkimusalakohtaiset kurssit valitaan aine- tai syventävien opintojen tasoisista oman 
tieteenalan kursseista. LT- tai HLT-tutkintoa suorittavilla opinnot koostuvat oman tutkimusalan 
ja sitä tukevien tieteenalojen opinnoista. Seuraavassa lista suositeltavista oman tieteenalan 
opinnoista.
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Tieteen ja tutkimusalan opinnot:
3352571 Biomaterials, 5 op 
3352575 Biomechanics, 5 op 
3352573 Characterization of Materials, 5 op 
3351552 Data Analysis, 5 op 
3356509 Differentiaaliyhtälöt a, 4-5 op 
3356510 Differentiaaliyhtälöt b, 4 op 
3352541 Digital Image Processing, 5 op 
3352610 Estimation Theory, 5 op 
3352603 Finite Element Methods, 5 op 
3356503 Fourier analyysi, 6 op 
3352612 Image Analysis, 5 op 
3352604 Inverse Problems, 5 op 
3352577 X-ray power diffraction, 5 op 
3352607 Light interaction with matter, 5 op 
3352545 Magnetic Resonance Imaging, 5 op 
3352572 Material techniques, 5 op 
3352576 Medical Approval Process, 5 op 
3352543 Medical Signal Analysis, 5 op 
3351554 Modelling I,5 op 
3352574 Nanoparticle technology, 5 op 
3352503 Nuclear Medicine Physics, 5 op 
3356504 Numerical methods, 5 op 
3352601 Optimization, 5 op 
3356512 Partial Differential Equations, 5 op 
3352615 Physical Acoustics,  5 op 
3352501 Physics in Clinical Radiology, 5 op 
3352502 Physics in Radiotherapy, 5 op 
3353311 Research seminars on Medical Physics and Technology, 2 op
3351703	Scientific	Computing,	4	op	
3352542 Signal Analysis, 5 op 
3351555 Transport Phenomena, 5 op 
3352609 Statistical Inverse Problems, 5 op 
3352611 Time Series Analysis, 5 op 
3352544 Ultrasound Techniques in Medicine, 5 op 
4487104 In vitro and in vivo imaging, 4 op
4138120 Book Exam, Biomedical NMR, 1-8 op
4138102 Biomedical NMR Research Seminars, 2-4 op
4138112 MRI Workshops, 1-3 op
4138113 Optical Imaging Workshops, 1-3 op

Tohtoriohjelman johtoryhmä

Tohtoriohjelman johtaja professori Vesa-Pekka Lehto (Sovelletun fysiikan laitos), professori 
Pasi Karjalainen (Sovelletun fysiikan laitos), professori Juha Töyräs (Sovelletun fysiikan lai-
tos), professori Olli Gröhn (A.I. Virtanen -instituutti), professori Heikki Kröger (Lääketieteen 
laitos), yliopistotutkija Mika Tarvainen (sihteeri)
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2.2.2.8 Matemaattisen analyysin ja tieteellisen laskennan tohtoriohjelma

Matemaattisen analyysin ja sitä soveltavan tieteellisen laskennan tarve ja sovellusalueet 
ovat viime vuosina laajentuneet merkittävästi. Matematiikan ja tieteellisen laskennan osaa-
jia tarvitaan sekä akateemisessa tutkimusympäristössä, että teollisuuden ja elinkeinoelämän 
palveluksessa useilla eri sektoreilla. Matemaattinen analyysi on osa matemaattista perus-
tutkimusta kun taas tieteellinen laskenta soveltaa ja kehittää uusia menetelmiä eri sovellu-
salueiden tarpeisiin. Tässä tohtoriohjelmassa matemaattinen analyysi keskittyy erityisesti 
kompleksianalyysiin sekä differentiaali- ja osittaisdifferentiaaliyhtälöihin ja niiden sovelluksiin 
eri matematiikan aloille. Tieteellisen laskennan pääpaino on inversio-ongelmiin liittyvien las-
kentamenetelmien sekä niihin kytkeytyvien matemaattisten mallien ja eri sovelluskohteiden 
tutkimuksessa.  

Matemaattisen analyysin ja tieteellisen laskennan tohtoriohjelma on kahden laitoksen yhtei-
nen tohtoriohjelma, joka kouluttaa itsenäiseen tutkimustyöhön kykeneviä matemaattisen ana-
lyysin (Joensuun kampus) ja tieteellisen laskennan (Kuopion kampus) tohtoreita akateemisen 
maailman, julkishallinnon ja elinkeinoelämän palvelukseen.

Tohtoriohjelmassa suoritettavat tutkinnot

Tohtoriohjelmassa	voi	suorittaa	filosofian	tohtorin	(FT)	ja,	filosofian	lisensiaatin	(FL)	tutkinnot.	

Jatko-opintokelpoisuus ja valintaperusteet

Kelpoisuus jatko-opintoihin on esitetty kappaleessa 1.4.  Hakijalla tulee olla soveltuva yli-
opistotasoinen perustutkinto (FM tai DI tai vastaava ulkomainen tutkinto, esimerkiksi MSc). 
Perustutkinto voi olla esimerkiksi matematiikasta, fysiikasta, tietojenkäsittelytieteestä, infor-
maatiotieteistä tai näitä lähellä olevista tieteenaloista. Keskusteltuaan jatkotutkinnon ohjaajien 
kanssa, johtoryhmä päättää perustutkinnon soveltuvuudesta tohtoriohjelmaan. Jos opiskeli-
jan perustutkinto ei vastaa tohtoriohjelman tutkimusaloja (matemaattinen analyysi, erityisesti 
kompleksianalyysi ja differentiaali- ja osittaisdifferentiaaliyhtälöt, tai tieteellinen laskenta, eri-
tyisesti inversio-ongelmat ja matemaattinen mallintaminen), johtoryhmällä on oikeus määrätä 
opiskelijalle täydentäviä opintoja maksimissaan 20 opintopistettä. 

Ulkomaalaisilta opiskelijoilta vaaditaan lisäksi riittävä englanninkielen taito, katso luku  2.2.2). 
Opiskelijat valitaan tohtoriohjelmaan hakemusten ja mahdollisen haastattelun perusteella. 

Tohtoriohjelmaan hakeminen

Jatko-opinto-oikeuden hakemismenettely on kuvattu kappaleessa 1.5.  Tohtoriohjelmaan on 
haku neljä kertaa vuodessa. Lukuvuoden aikana hakuajat ovat 31.8., 30.11, 28.2. ja 30.4.      
Hakemuksen liitteenä on oltava tiedekunnan ohjeiden mukaisesti laadittu tutkimussuunnitel-
ma ja ansioluettelo.

Jatkotutkinnon vaatimukset

Jatkotutkinto koostuu seuraavista osista:
• Väitöskirja tai lisensiaatintutkimus
• Jatko-opinnot:

 ◦ Valmiustaito-opinnot (8 - 10 op)
 ◦ Tieteen- ja tutkimusalan opinnot (20 - 22 op)
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Jatko-opintosuunnitelma laaditaan yhteistyössä väitöskirjatyön ohjaajien kanssa. Suunnitelman 
tutkimusalakohtaiset kurssit valitaan aine- tai syventävien opintojen tasoisista oman tieteen-
alan kursseista. Alla on lista suositeltavista oman tieteenalan opinnoista.  

Tieteen ja tutkimusalan opinnot:

Joensuussa luennoitavat kurssit, erityisesti Matemaattisen analyysin tutkimusalalta:
3318217 Ahlforsin teoria (2-10 ECTS)
3318218 Bergmanin avaruudet (2-10 ECTS)
3318219 Blaschke -tulot (2-10 ECTS)
3318220 Blochin avaruudet ja normaalit funktiot (2-10 ECTS)
3318221 Epälineaarinen potentiaaliteoria (2-10 ECTS)
3318236 Funktionaalianalyysi (8 ECTS)                      
3318222 Funktionaalianalyysin jatkokurssi (2-10 ECTS)
3318223 Hardy-avaruudet (2-10 ECTS)
3318224 Hilbertin avaruuksien ydinfunktiot (2-10 ECTS)
3318225	Holomorfiset	käyrät	projektiivisessa	avaruudessa	(2-10	ECTS)
3318213 Kompleksianalyysin erikoiskurssi (8 ECTS)
3318226 Kompleksiset differenssiyhtälöt (2-10 ECTS)
3318227 Kompleksiset differentiaaliyhtälöt (2-10 ECTS)
3318214 Kokonaiset funktiot (8 ECTS)
3318228 Lakunaariset sarjat (2-10 ECTS)
3318235 Matemaattisen analyysin kesäkoulu (2-4 ECTS)
3318412 Matematiikan tutkimusseminaari (2-8 ECTS)
3318229	Meromorfifunktioden	normaaliperheet	(2-10	ECTS)
3318215 Nevanlinnan teoria (4 ECTS)
3318230 Subharmoniset funktiot (2-10 ECTS)
3318231 ODY, variaatiomenetelmät ja Sobolev-avaruudet (2-10 ECTS)
3318232 Operaattoriteoria funktioavaruuksissa (2-10 ECTS)
3318233 p-adinen analyysi (2-10 ECTS)
3318216 Riemannin kuvauslause ja Dirichlet-ongelma ( 8 ECTS)
3318234 Univalentit funktiot (2-10 ECTS)

Kuopiossa luennoitavat, erityisesti Tieteellisen laskennan tutkimusalalta:
3353312 Research Seminar on Computational Physics (2 op)
3356504 Numerical methods, Numeeriset menetelmät (5 op)
3356512 Osittaisdifferentiaaliyhtälöt, Partial Differential Equations (5op)
3352603 Elementtimenetelmät, Finite Element Methods (5 op)
3352604 Käänteisongelmat, Inverse Problems (5 op)
3352601 Optimointi, Optimization (5 op)
3352609 Tilastolliset inversio-ongelmat, Statistical Inverse Problems (5 op)
3350552 Data-analyysi, Data Analysis (5 op)
3356507 Todennäköisyyslaskenta a, Probability Theory a (4 op)
3356508 Todennäköisyyslaskenta b, Probability Theory b (4 op)
3352610 Estimointiteoria, Estimation Theory (5 op)
3352611 Aikasarja-analyysi, Time Series Analysis (5 op)
3352542 Signaalianalyysi, Signal Analysis (5 op)
3352541 Digitaalinen kuvankäsittely, Digital Image Processing (5 op)
3352612 Kuva-analyysi, Image Analysis (5 op)
3352615 Fysikaalinen akustiikka, Physical Acoustics (5 op)
3351555 Siirtoilmiöt (5 op)
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Matemaattisen mallinnuksen verkkokurssit:
3317394 Datan analyysimenetelmät mallinnuksessa 4 op
3317392 Mallinnus ja optimointi 4 op
3317393 Osittaisdifferentiaaliyhtälöt matemaattisessa mallinnuksessa 4 op
3317396 Satunnaisuus mallintamisessa 4 op
3317395 Tilastolliset mallit 4 op
3317397 Jatkuvat mallit 4 op

Valmiustaito-opintoina hyödynnetään pääosin Itä-Suomen yliopiston tarjoamia valmiustaito-
opintoja. Opintojaksot löytyvät opinto-oppaista ja yliopiston verkkosivuilta.

Tohtoriohjelman johtoryhmä

Tohtoriohjelman johtaja professori Marko Vauhkonen, yliopistotutkija Ville Kolehmainen, pro-
fessori Risto Korhonen, apulaisprofessori Jouni Rättyä, 1-2 opiskelijajäsentä. 

2.2.2.9 Metsätieteiden tohtoriohjelma

Metsätieteiden tohtoriohjelmassa perehdytään syvällisten ja systemaattisten opintojen ja 
oman tutkimuksen avulla tieteellisen tutkimuksen menetelmiin ja käytäntöihin metsätieteiden 
alalla. 

Metsätieteiden tohtoriohjelma kattaa kaikki metsätieteiden alat. Metsätieteillä on läheiset yh-
teydet mm. biologiaan, ympäristötieteisiin, fysiikkaan, kemiaan, tilastotieteisiin, taloustieteisiin 
ja yhteiskuntatieteisiin sekä teknologisiin tieteisiin. Tohtoriohjelmassa opiskelija voi kehittää ja 
soveltaa erilaisia tutkimusmenetelmiä metsiin ja niiden tarjoamiin uusiutuviin luonnonvaroihin 
liittyvissä kysymyksissä.

Tutkimustyöhön harjaannutaan ohjatusti. Jokaisella tohtoriohjelman opiskelijalla on vähintään 
yksi henkilökohtainen jatko-opintojen ja tutkimustyön ohjaaja. Jatko-opiskelijoiden työskentely 
tutkimusryhmissä, joissa on useita saman alan tohtorikoulutettavia ja ohjaajia, tukee tehokas-
ta ja laadukasta tohtorikoulutusta.

Jatkokoulutuksen tavoitteena on kansainvälisesti korkeatasoinen osaaminen sekä kyky itse-
näisesti suunnitella ja toteuttaa tieteellisesti laadukasta tutkimusta. Tohtorintutkinnon suoritet-
tuaan opiskelija kykenee työskentelemään vaativissa metsätieteen tutkimus- ja asiantuntija-
tehtävissä kotimaassa ja ulkomailla. 

Metsätieteiden tohtoriohjelman opiskelijat edustavat useita kansallisuuksia, ja ohjelman pää-
asiallinen työskentelykieli on englanti.

Tohtoriohjelmassa suoritettavat tutkinnot

Ohjelmassa voi suorittaa maatalous- ja metsätieteiden tohtorin (MMT) sekä maatalous- ja 
metsätieteiden	lisensiaatin	(MML)	tutkinnon,	joiden	pääaine	on	metsätiede,	tai	filosofian	toh-
torin (FT) tutkinnon pääaineena metsätiede.

Jatko-opintokelpoisuus ja valintaperusteet

Kelpoisuus jatko-opintoihin on esitetty kappaleessa 1.4. Metsätieteiden tohtoriohjelmaan ha-
kevalla tulee olla (1) soveltuva taustakoulutus. Lisäksi hakijalla tulee olla (2) tutkimus- ja opin-
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tosuunnitelma ja (3) riittävän hyvät perustiedot jatko-opintojen tueksi. Lisäksi edellytetään, 
että hakijalla on jo hakemusvaiheessa esittää työlleen (4) ohjaaja/ohjaajat, joista ainakin yksi 
on Metsätieteiden osaston opettajana toimiva professori tai  yliopistotutkija, jolla on dosentin 
pätevyys.

Metsätieteiden tohtoriohjelmaan voi hakea, jos on suorittanut soveltuvan kotimaisen tai ulko-
maisen maisterin tutkinnon ja jos tohtoriohjelma toteaa hakijalla olevan opintoja varten riittävät 
tiedolliset ja menetelmälliset perusvalmiudet tieteellisen jatkotutkinnon suorittamiseksi met-
sätieteiden alalla. Perustutkintona olevan maisterin tutkinnon koulutusalaa ei ole rajoitettu. 
Lisäksi edellytetään riittävää englannin kielen taitoa (ks. 2.2.2).

Tohtoriohjelmaan voi hakea henkilö:
1. joka on suorittanut maatalous-metsätieteellisen koulutusalan maisterin tutkinnon tai 

sitä vastaavan ulkomaisen tutkinnon tai
2. joka on suorittanut muun tasoltaan maisterin tutkintoa vastaavan kotimaisen tai 

ulkomaisen tutkinnon ja jolla todetaan olevan opintoja varten riittävät tiedolliset ja 
menetelmälliset valmiudet tai

3. joka on suorittanut metsätieteen alan soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulutut-
kinnon ja jolla todetaan olevan tohtoriohjelman opintoja varten riittävät tiedolliset ja 
menetelmälliset valmiudet.

4. joka on suorittanut soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maas-
sa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin ja jolla tohtoriohjelma tote-
aa olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet

Kohdissa 2, 3 ja 4 aiemman tutkinnon sisällöllisen kelpoisuuden sekä tiedollisten ja mene-
telmällisten valmiuksien riittävyyden tarkastavat ja hyväksyvät sekä metsätieteiden osaston 
ohjaajana toimiva opettaja että tohtoriohjelman johtoryhmä tai johtaja. 

Tohtoriohjelmaan voidaan hyväksyä hakija vain, jos esitetty väitöskirjatyö/lisensiaatintutkiel-
ma kuuluu tohtoriohjelman alaan ja jos hakemusta puoltaa ja tutkimussuunnitelman mukaista 
työtä ohjaa metsätieteiden osaston opetushenkilökuntaan kuuluva työn ohjaaja. Hakijoiden on 
syytä sopia hyvissä ajoin ohjausjärjestelystä suoraan opettajien kanssa.

Tohtoriohjelmaan hakeminen

Jatko-opinto-oikeuden hakemismenettely on kuvattu kappaleessa 1.5.  Lisätietoja hakemi-
sesta	 ja	 ohjelmasta	 on	 ohjelman	 verkkosivuilla	 www.uef.fi/fi/metsa/doctoral-programme-in-
forest-sciences. Ulkomaalaisilta opiskelijoilta vaaditaan lisäksi riittävä englanninkielen taito, 
katso luku  2.2.2. Tohtoriohjelmaan on haku neljä kertaa vuodessa. Lukuvuoden aikana haku-
ajat ovat 31.8., 30.11, 28.2. ja 30.4.

Hakemukseen liitetään englanninkielinen tutkimussuunnitelma, jonka allekirjoittavat opiskelija 
ja ohjaajat. Tutkimussuunnitelmaan tulee sisältyä myös rahoitussuunnitelma. Henkilökohtaisen 
jatko-opintosuunnitelman laadintaa varten on käytössä lomake, joka löytyy ohjelman verkko-
sivuilta. Henkilökohtainen opintosuunnitelma toimitetaan tiedekunnan hallintopalvelukeskuk-
seen viimeistään 3 kuukauden kuluttua opinto-oikeuden saamisesta.

Hakemukseen tulee liittää allekirjoitettu ohjaussopimus, joka noudattaa tohtoriohjelman laa-
timaa sopimuspohjaa. Ohjaussopimus astuu voimaan, mikäli hakija hyväksytään tohtoriohjel-
maan jatko-opiskelijaksi. 
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Jatkotutkinnon vaatimukset

Jatkotutkinto koostuu seuraavista osista:
• Väitöskirja tai lisensiaatintutkielma 
• Jatko-opinnot:

 ◦ Valmiustaito-opinnot (8 op)
 ◦ Tieteen- ja tutkimusalan opinnot (32 op)

Jatko-opintojen lisäksi opiskelijalta voidaan tarvittaessa vaatia täydentäviä opintoja, mitä kos-
keva ohjeistus esitetään tohtoriohjelman opiskelijavalinnan perusteissa. 

Täydentävät opinnot
Jatko-opintojen (40 op) lisäksi voidaan edellyttää täydentäviä opintoja. Täydentäviä opintoja 
voidaan edellyttää enintään 60 op sen mukaan, mikä on opiskelijan perustutkinto ja muut tie-
dolliset ja menetelmälliset valmiudet jatko-opintoihin. Täydentävien opintojen tavoitteena on 
antaa opiskelijalle riittävät valmiudet väitöskirjatyön/lisensiaatintutkielman tekemiseen metsä-
tieteiden alalta. Täydentävät opinnot ilmoitetaan erikseen jatko-opintosuunnitelman liitteenä. 
Täydentävien opintojen suunnitelmassa tulee olla tohtoriopiskelijaa ohjaavan metsätieteiden 
osaston opettajan puolto.

AHOT-käytännöt jatkokoulutuksessa
Metsätieteiden tohtoriohjelman jatko-opinnoissa sovelletaan AHOT-käytäntöjä. AHOT-
suoritteina voi tohtoriohjelman opintoihin sisällyttää vain (1) syventävien opintojen tasoisia 
opintosuorituksia kotimaisissa ja ulkomaisissa yliopistoissa ja korkeakouluissa tai (2) tieteelli-
sen tutkimustoiminnan yhteydessä syntyneitä taitoja ja valmiuksia. Suoritteiksi voidaan hyväk-
syä sekä tieteen- ja tutkimusalan opintoja että valmiustaito-opintoja. Myös täydentäviä opin-
toja voidaan suorittaa AHOT-käytännön mukaisesti. AHOT-suoritteiksi ei voida kuitenkaan 
hyväksyä sellaisia aiempia opintoja, jotka ovat jo hakijan perustutkinnossa. AHOT-suoritteet 
merkitään jatko-opintosuunnitelmaan. Väitöskirjatyötä/lisensiaatintutkielmaa ohjaava metsä-
tieteiden osaston opettaja hyväksyy hyväksi luettavat suoritteet.

Valmiustaito-opinnot (8 op)
Yleisiin valmiustaito-opintoihin tulee sisältyä (1) tieteen etiikan ja (2) tutkimusprojektin johtami-
sen opintoja Lisäksi valmiustaito-opintoihin voi sisältyä esimerkiksi tieteellisen kommunikaa-
tion ja viestinnän sekä immateriaalioikeuden opintoja, tai muita UEF:n tohtorikoulu tarjoamia 
yleisiä valmiustaito-opintoja. Vuosittain tarjolla olevat opintojaksot on kuvattu UEF:n tohtori-
koulun opetussuunnitelmassa (esim. Tutkimusetiikka ja Tutkimusprojektin hallinta).

Tieteen- ja tutkimusalan opinnot (32 op)
Tieteen- ja tutkimusalan opinnot ovat pääosin vapaasti valittavissa. Vapaasti valittavien tie-
teen- ja tutkimusalan opintojen tulee tukea opiskelijan väitöskirjatyön / lisensiaatintutkimuksen 
tekoa. Niihin tulee kuitenkin sisältyä osallistuminen metsätieteen tutkimusseminaariin tai alan 
tieteellisiin kansainvälisiin kokouksiin (2 op), johon sisältyy englanninkielinen esitelmä omasta 
väitöskirjatyöstä/lisensiaatintutkielmasta tai sen osasta.  Metsätieteiden tohtoriohjelma jär-
jestää vuosittain tutkimusseminaarin (3514001 Tutkimusseminaari, metsätiede, 2 op), jossa 
opiskelija esittelee väitöskirjatyöhönsä tai lisensiaatintutkielmaansa liittyvää tutkimusta. 

Tieteen- ja tutkimusalan opintoihin voi sisältyä esim. seuraavia opintomuotoja:
• Tieteen teorian ja metodologian kurssien suorittaminen luentoineen ja harjoitustöineen.
• Perehtyminen väitöskirjatyön/lisensiaatintutkielman alan tieteellisiin tutkimuksiin ja 

metodologiaan, ja niistä laadittavat kirjalliset tiivistelmät tai teosten tenttiminen työn 
ohjaajalle.
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• Syventävän opetuksen valmistaminen ja opettaminen väitöskirjatyön tai lisensiaatin 
tutkielman alalta.

Sekä valmiustaito- että tieteen- ja tutkimusalan opinnoiksi voidaan hyväksyä UEF:n tarjoamien 
opintojen lisäksi vastaavia muiden kotimaisten ja ulkomaisten yliopistojen (ja korkeakoulujen) 
järjestämiä kursseja. Lisäksi jatko-opinnoiksi soveltuvia opintojaksoja on tarjolla myös mm. 
Pohjoismaiden yhteisen NOVA-yliopistoverkoston kautta, ks. http://www.nova-university.org/.  

Tohtoriohjelman johtoryhmä

Tohtorikoulun johtaja professori Jari Kouki (metsäekologia), prof. Petri Kärenlampi (puutekno-
logia), prof. Matti Maltamo (metsänarvioimistiede), yliopistotutkija Jukka Malinen (metsätek-
nologia), prof. Ari Pappinen (metsänsuojelu), prof. Heli Peltola (metsänhoitotiede), prof. Timo 
Pukkala (metsätalouden suunnittelu), prof. Jouni Pykäläinen (metsäekonomia ja metsäpolitiik-
ka), prof. Timo Tokola (metsätietojärjestelmät), prof. Eeva-Stiina Tuittila (metsämaatiede), 1-2 
opiskelijajäsentä. Sidosryhmien edustajat: prof. Pasi Puttonen (Helsingin yliopisto), tutkimus-
johtaja Taneli Kolström (Metla).

2.2.2.10 Ympäristömuutoksen biologian tohtoriohjelma

Ympäristönmuutoksen biologian tohtoriohjelma kuuluu Itä- Suomen yliopiston tohtorikouluun 
ja edustaa laaja-alaisesti ympäristöön ja sen tilan muutokseen liittyvää luonnontieteellistä kou-
lutusalaa, johon kuuluvat biologisten, ekologisten ja evolutiivisten prosessien tutkimus, sekä 
varsinainen ympäristöntutkimus mukaan lukien ekotoksikologia. Tutkimuskohteina voivat olla 
ilmakehä, terrestriset ja/tai akvaattinen ympäristöt. Ohjelman tavoitteena on antaa valmiudet 
toimia tutkijana ja laaja-alaisena asiantuntijana ympäristönmuutoksen eri osa-alueilla sekä ko-
timaassa että ulkomailla. Tohtoriohjelma antaa valmiudet tiedonhankintaan, tiedon ja tutkimus-
aineistojen käsittelyyn ja analysointiin, tiedon julkaisemiseen, viestintään, projektinhallintaan, 
sekä oman alan keskeisten menetelmien hallintaan ja tutkimusongelmien ratkaisemiseen. 

Tohtoriohjelmassa suoritettavat tutkinnot

Ympäristönmuutoksen	 biologia	 tohtoriohjelmassa	 suoritettava	 tutkinto	 on	 filosofian	 tohtorin	
(FT)	tutkinto	tai	filosofian	lisensiaatin	tutkinto	(FT),	jonka	pääaineena	on	joko	biologia	tai	ym-
päristötiede.

Jatko-opintokelpoisuus ja valintaperusteet

Kelpoisuus jatko-opintoihin on esitetty kappaleessa 1.4. Soveltuvalla hakijalla on ylempi kor-
keakoulututkinto	(filosofian	maisterin	(FM),	maatalous-	ja	metsätieteiden	maisterin	(MMM)	tai	
vastaava ulkomainen tai ylempi AMK-tutkinto (tarvittavine lisäopintoineen) soveltuvalta alalta, 
kuten biologia, ympäristötiede, metsätiede. 

Ulkomaalaisilta opiskelijoilta vaaditaan lisäksi riittävä englanninkielen taito, katso 2.2.2.

Hakeminen

Jatko-opinto-oikeuden hakemismenettely on kuvattu kappaleessa 1.5.  Tohtoriohjelmaan on 
haku neljä kertaa vuodessa. Lukuvuoden aikana hakuajat ovat 31.8., 30.11, 28.2. ja 30.4.  
Hakemukseen liitetään myös tutkintotodistukset ja muut mahdolliset selvitykset hakijan 
tausta koulutuksesta.



52     Itä-Suomen yliopisto

Jatkotutkinnon vaatimukset

Jatkotutkinto koostuu seuraavista osista:
• Väitöskirja tai lisensiaatintutkimus 
• Jatko-opinnot:

 ◦ Valmiustaito-opinnot (10 op)
 ◦ Tieteen- ja tutkimusalan opinnot (20 op)

A. Yleiset valmiustaito-opinnot (10 op) sisältäen esim. seuraavia Itä-Suomen yliopiston tohto-
rikoulun järjestämiä kursseja:

• Tutkimuksen arvioinnin ja bibliometriikan perusteet, 1 op
• Business for PhD students, 2 op
• Conference English, 3 op
• English for Postgraduate Students, 4 op
• Julkaisutoiminnan ja tutkimuksen arvioinnin perusteet, 1 op
• Mediaviestintä jatkokoulutettaville, 2 op
• Orientaatio jatko-opintoihin, 0 op
• Puheviestintä jatkokoulutettaville, 2 op
• Scientific	Presentation	Skills/	Scientific	Writing	Skills,	op
• The Qualitative Thesis, 6 op
• The Quantitative Thesis, 3 op
• Tieteellinen kirjoittaminen jatkokoulutettaville, 2 op
• Tiedonhaun kurssi jatkokoulutettaville, 2 op
• Tutkimuksen metodologia ja historia, 1,5 op
• Tohtoriorientaatio, 0 op
• Tutkimusetiikan perusteet, 1 op
• Tutkimusprojektin hallinta, 2 op
• Yliopistopedagoginen PD-koulutusohjelma, 30 op

B. Tieteen- ja tutkimusalanalan opinnot (20 op) sisältäen seuraavia opintoja:

Oman erikoistumisalan metodiopinnot ja –kurssit (8-16 op)
Kansainväliset opinnot (max  8 op, suositeltava) 
Väitöskirjaan tai lisensiaatintutkimukseen kuulumattomat julkaisut (max 5 op, valinnainen)
Kirjatentti, (max 8 op, valinnainen)
Jatkokoulutusseminaari, (pakollinen, laajuus 1-4 op) 

Ympäristötieteiden laitos:
• 3710407 Applied Entomology, 5 op
• 3710419 Biogeochemistry, 6 op 
• 3710418 Design of Ecological and Environmental Experiments, 4 op
• 3710406 Ecological Risk Assessment, 4 op 
• 3710405 Ecological Stress Physiology of Plants, 6 op
• 3710300 Journal Club in Biogeochemistry, 2 – 4 op
• 3129406 Journal Club in Plant Biology, 2 – 4 op 
• 3710468 Methods in Microbial Biogeochemistry, 5 op
• 3710455 Stable Isotopes in Environmental Research, 5 op
• 3710466 Urban Ecology, 5 op



Jatko-opinto-opas lukuvuosi 2014-2015   53

Biologian laitos:
• 3710406 Ecological Risk Assessment, 4 op 
• 3123173 Introduction to Metabolomics, 2 op (available in the next semester)
• 3129406 Journal Club in Plant Biology, 2 – 4 op
• 3123124 Mechanisms in Plant Development, 5 op (available in the next semester)
• n.n. Advanced experimental design and statistical analysis of biological data, 6 op 

(available in the next semester)
• n.n. Plant imaging techniques and related data processing (available in the next se-

mester)

Opintoihin voi sisällyttää myös muita jatko-opintojen kannalta tarpeellisia englanninkielisiä 
syventävien opintojen opintojaksoja.

Koulutuksen, erityisesti erikoiskurssien, osalta tohtoriohjelma toimii yhteistyössä alan kansal-
listen verkosto-ohjelmien, kuten Kasvibiologian kansallisen tohtoriohjelman,  metsätieteiden 
tohtoriohjelman (Graduate School in Forest Sciences), EnSTe (Finnish Doctoral Programme 
in Environmental Science and Technology), BIOINT (The Biological Interactions Doctoral 
Programme), LUOVA (The Finnish School in Wildlife Biology, Conservation and Management) 
ja VALUE (Doctoral Program in Integrated Catchment and Water Resources Management) 
tohtoriohjelmien kanssa.

Tohtoriohjelman johtoryhmä

Tohtoriohjelman johtaja professori Matti Vornanen (biologian laitos), prof. Riitta Julkunen-
Tiitto (biologian laitos), yliopistotutkija Markku Keinänen (biologian laitos), prof. Raine Kortet 
(biologian laitos), prof. Elina Oksanen (biologian laitos), prof Heikki Roininen (biologian laitos), 
apulaisprofessori Anssi Vainikka (biologian laitos), apulaisprofessori Tommi Nyman (biologian 
laitos), yliopistotutkija Christina Biasi (ympäristötieteen laitos), prof. Toini Holopainen (ympä-
ristötieteen laitos), prof. Jarmo Holopainen (ympäristötieteen laitos), prof. Pertti Martikainen 
(ympäristötieteen laitos), yliopistotutkija Jouni Sorvari (ympäristötieteen laitos), tohtoriopis-
kelija Richard Lamprecht (ympäristötieteen laitos), tohtoriopiskelija Tendry Randriamanana 
Rapatsalahy (biologian laitos). Koordinaattorina toimii Merja Lyytikäinen (biologian laitos)

2.2.2.11 Ympäristöterveyden tohtoriohjelma

Ympäristöterveyden tohtoriohjelman tavoitteena on kouluttaa asiantuntijoita, jotka kykenevät 
ratkaisemaan ympäristöterveyden monitieteisiä ongelmia. Ohjelman teoreettinen viitekehys 
on ympäristöterveydellinen riskianalyysi, jota sovelletaan erilaisiin ympäristöterveyskysy-
myksiin. Ohjelman koulutus koostuu 1) yleisestä tieteellisestä jatkokoulutuksesta (esimerkik-
si tiedonhankinta, viestintä, projektinhallinta), 2) ympäristöterveyden yleisistä opinnoista ja 
3) omaan tutkimusalaan ja eri ympäristöriskeihin (esimerkiksi ulkoilma, sisäilma, kemikaalit, 
säteily) liittyvistä syventävistä opinnoista. Ohjelmasta valmistuvalla opiskelijalla on valmius 
toimia tutkijana ja asiantuntijana ympäristöterveyden eri osa-alueilla myös kansainvälisesti. 

Tohtoriohjelmassa suoritettavat tutkinnot

Ympäristöterveyden	tohtoriohjelmassa	suoritettavat	tutkinnot	ovat	filosofian	tohtori	(FT)	ja	li-
sensiaatti (FL), terveystieteiden tohtori (TtT) ja lisensiaatti (TtL), farmasian tohtori (FaT) ja 
lisensiaatti (FaL) sekä lääketieteen tohtori (LT). 
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Jatko-opintokelpoisuus ja valintaperusteet

Kelpoisuus jatko-opintoihin on esitetty kappaleessa 1.4. Hakijalla on oltava suoritettuna ylem-
pi korkeakoulututkinto soveltuvalta alalta. Tällaisia ovat:

• filosofian	maisterin	 tutkinto	 ympäristötieteissä,	 biologiassa,	 biotieteissä,	 kemiassa,	
fysiikassa

• diplomi-insinööri	tutkinto	sopivilta	aloilta	(vrt.	filosofian	maisterin	tutkinto)
• terveystieteiden maisterin tutkinto
• lääketieteen lisensiaatin tutkinto
• proviisorin tutkinto
• eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto
• yllä olevia vastaava ulkomainen tutkinto tai ylempi AMK-tutkinto (tarvittavine lisäopin-

toineen, jotka kirjataan jatko-opinto-oikeuspäätökseen)

Ulkomaalaisilta opiskelijoilta vaaditaan lisäksi riittävä englanninkielen taito, joka osoitetaan 
erikseen ilmoitetulla tavalla (ks. kappale 2.2.2).

Hakeminen

Jatko-opinto-oikeuden hakemismenettely on kuvattu kappaleessa 1.5.  Tohtoriohjelmaan on 
haku neljä kertaa vuodessa. Lukuvuoden aikana hakuajat ovat 31.8., 30.11., 28.2. ja 30.4.

Jatkotutkinnon vaatimukset

Filosofian	tohtorin	(FT),	filosofina	lisensiaatin	(FL)	ja	terveystieteiden	tohtorin	(TtT)	ja	terveys-
tieteiden lisensiaatin (TtL) tutkinnon vaatimukset:

• Väitöskirja tai lisensiaatintutkimus
• Jatko-opinnot (yhteensä 30 op):

 ◦ Valmiustaito-opinnot (8 - 10 op)
 ◦ Tieteen- ja tutkimusalan opinnot (20-22 op)

Farmasian tohtorin ja lisensiaatin tutkinnon vaatimukset: 
• Väitöskirja tai lisensiaatintutkimus
• Jatko-opinnot (yhteensä 40 op):

 ◦ Valmiustaito-opinnot (10 – 20 op)
 ◦ Tieteen- ja tutkimusalan opinnot (20-30 op)

Lääketieteen tohtorin tutkinnon vaatimukset: Väitöskirja tai lisensiaatintutkimus
• Jatko-opinnot (yhteensä 30 op):

 ◦ Valmiustaito-opinnot (5 - 15 op)
 ◦ Tieteen- ja tutkimusalan opinnot (15-25 op)

Yleiset valmiustaito-opinnot (8–10 op) 

Yleiset valmiustaito-opinnot sisältävät esimerkiksi seuraavia Itä-Suomen yliopiston tohtori-
koulun järjestämiä opintojaksoja:

• Conference English (8010061), 3 op
• English for Postgraduate Students (8010060), 4 op
• Mediaviestintä jatkokoulutettaville (8010051), 2 op
• Orientaatio jatko-opintoihin (1145005) tai Tohtoriorientaatio, 0 op
• Puheviestintä jatkokoulutettaville (8010053), 2 op
• Tiedonhaun kurssi jatkokoulutettaville (8020240), 2 op
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• Tieteellinen kirjoittaminen jatkokoulutettaville (8010052), 2 op
• Scientific	Thought	and	the	History	of	Science	(1145004),	1,5	op
• Tutkimusetiikan perusteet (1145003), 1 op
• Tutkimusprojektin hallinta (1145006), 2 op
• Qualitative thesis, 6 op
• Yliopistopedagoginen PD-koulutusohjelma, 30 op

Lisäksi yleisiin valmiustaito-opintoihin voidaan sisällyttää tutkimusmenetelmien käyttöön 
opettavia opintojaksoja, esimerkiksi:

• Introduction to Epidemiology (INEP, 4455040), 2 op
• Ympäristösolubiologia (YSB, 3710434), 5 op
• Eläinten käyttö tutkimuksessa: kurssi toimenpiteiden suorittajille (KTS4, 510031), 

2,5–3 op  

Tieteen- ja tutkimusalan opinnot (20-22 op)

Ympäristöterveystieteen perusteet
Ympäristöterveystieteen perusteet sisältävät opintoja, jotka takaavat kaikille tohtoriohjel-
man opiskelijoille perusymmärryksen ympäristöterveyden tieteenalasta ja sen metodeista. 
Kursseihin voi sisältyä opiskelijan taustasta riippuen kursseja ympäristöterveyden perusteista 
tai syventäviä opintoja niille, joilla on ympäristöterveyden perusteet aiemmassa tutkinnossa. 
Soveltuvia Itä-Suomen yliopistossa järjestettäviä opintojaksoja ovat:

• Environmental Health for International Students (EHIS, 3710453) 5 op tai 
• Ympäristöterveys (YMT, 3710105), 6 op (ei molempia opintojaksoja samaan tutkin-

toon)
• Toxicological and Environmental Risk Assessment and Risk Communication 

(TOXENRI, 4219512), 3 op
• Environmental Health Risk Assessment (EHRA, 3710429), 4 op (edellytetään 

TOXENRI:n suorittamista ensin)
• Exposure Assesment (EXA, 3710435), 3 op
• Exposure Measurements (EXM, 3710436), 3 op tai 
• Sisä- ja työympäristön mittaukset ja riskien arviointi (SMR, 3710441) 5 op (ei molem-

pia opintojaksoja samaan tutkintoon)
• Modelling in Exposure Assessment (MEX, 3710437), 3 op
• Environmental Epidemiology (ENEPI, 4455703), 3 op (edellyttää jotain epidemiologi-

an peruskurssia, esim. INEP, joka voidaan sisällyttää yleisiin valmiustaito-opintoihin) 
• Decision Analysis and Risk Management (DARM, 3710439), 6 op
• Toxicology of Compounds (TOXCOM, 4219214), 4 op
• Toxicity Testing (TOTE, 4219211), 3 op
• muita toksikologian kursseja, jos sillä puolella syventämisen tarvetta 

Ympäristöterveyden osa-alueiden ja spesifiset tutkimusaiheen opinnot 
Tämä kokonaisuus sisältää ympäristöterveyden eri osa-alueiden (esim. sisäilma, ulkoilma, ke-
mikaalit, säteily, melu) sekä oman tutkimusaiheen syventävää koulutusta. Itä-Suomen yliopis-
tossa on tarjolla esimerkiksi seuraavia tähän sopivia säännöllisesti toistuvia opintojaksoja:

• Health Effects of Air Pollutants (HAP, 3710442), 6 op
• Radiation Biology (SÄB, 3710404) 5 op
• Measurements and Dosimetry of Electromagnetic Fields (3710447) , 3 op
• Measurements of Optical Radiation (3710448) , 3 op
• Chemicals, Environment and Health (3710461) , 3 op
• Syventävä työhygienia (STH, 3710402), 3 op
• Occupational Toxicology (4219507), 3 op
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• Sisäilman epäpuhtauksien hallinta ja ilmanvaihto (SEH, 3710443), 5 op
• Melun vaikutusten arviointi (ME3, 3710449), 4 op  

Tohtoriohjelman säännöllisesti järjestämiä opintojaksoja ovat:
• Valamo Conference on Environmental Health 2 op (vaihtuvasisältöinen, voi sisältyä 

useammin kuin kerran saman opiskelijan tutkintoon)
• Annual Seminar of the Doctoral Program in Environmental Health 1 op (vaihtuvasisäl-

töinen, voi sisältyä enintään kaksi kertaa saman opiskelijan tutkintoon)
Lisäksi kokonaisuuteen voidaan sisällyttää tohtoriohjelman kertaluonteisia tai epäsäännölli-
sesti järjestämiä opintojaksoja, muualla suoritettuja soveltuvia opintojaksoja ja kirjatenttejä.

Tohtoriohjelman johtoryhmä

Tohtoriohjelman johtaja prof. Jukka Juutilainen (Ympäristötieteen laitos), prof. Maija-Riitta 
Hirvonen, (Ympäristötieteen), tutkimusjohtaja Pertti Pasanen (Ympäristötieteen), prof. Kimmo 
Räsänen (Lääketieteen laitos), prof. Tomi-Pekka Tuomainen (Lääketieteen laitos), professori 
Matti Viluksela (Ympäristötieteen laitos) sekä 1-2 opiskelijajäsentä. Sidosryhmien edustajat 
ovat tutkimusprofessori Maila Hietanen (TTL), johtava tutkija Anne Hyvärinen (THL), tutkimus-
professori Hannu Komulainen (THL) ja tutkimusprofessori Kai Savolainen (TTL).

2.2.3 Terveystieteiden tiedekunta

2.2.3.1 Elämänkulku kontekstissa - tohtoriohjelma 

Tohtoriohjelman kuvaus on esitetty kappaleessa 2.2.1.1. Terveystieteiden tiedekunnan jatko-
opiskelijat voivat tehdä opintojaan Elämänkulku kontekstissa -tohtoriohjelmassa mikäli heidän 
tutkimuksensa kuuluu ohjelman tutkimusalueeseen.

2.2.3.2 Hoitotieteen tohtoriohjelma

Hoitotieteen tieteenalakohtaista jatkokoulutusta järjestetään terveystieteiden tiedekunnan 
Hoitotieteen tohtoriohjelmassa.  Itä-Suomen yliopiston Hoitotieteen tohtoriohjelman tavoit-
teena on kouluttaa korkeatasoisia ja kansainvälisesti orientoituneita hoitotieteen tutkijoita ja 
tohtorikoulutuksen saaneita asiantuntijoita erilaisiin kansallisiin ja kansainvälisiin tehtäviin.  
Lisäksi tavoitteena on monitieteisen tutkimuksen vahvistaminen.  Tohtoriohjelma toimii kiinte-
ässä yhteistyössä Hoitotieteen valtakunnallisen tohtorikoulutusverkoston kanssa (Itä-Suomen 
yliopiston lisäksi verkostossa on mukana Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot sekä Åbo 
Akademi). Tohtorikoulutukseen liittyy monipuolinen yhteistyö tieteenalojen välisissä tohtorioh-
jelmissa. Opiskelijat voivat käyttää myös kansainvälisten verkostojen tarjoamaa koulutusta ja 
muita yhteisten tohtoriohjelmien tarjoamia mahdollisuuksia.

Tohtoriohjelmassa suoritettavat tutkinnot

Hoitotieteen tohtoriohjelmassa voi suorittaa seuraavat jatkotutkinnot: terveystieteiden lisen-
siaatin	(TtL)	ja	terveystieteiden	tohtorin	(TtT)	tutkinto,	filosofian	lisensiaatin	(FL)	ja	filosofian	
tohtorin (FT) tutkinto.
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Jatko-opintokelpoisuus ja valintaperusteet

Kelpoisuus jatko-opintoihin on esitetty kappaleessa 1.4. Hoitotieteen tohtoriohjelmaan voi-
daan hyväksyä jatko-opiskelijaksi henkilöt, jotka ovat suorittaneet hoitotieteen tieteenalan 
syventävät opinnot. Lisäksi valinnassa huomioidaan aikaisemmin suoritettujen tutkimusme-
netelmien aine- ja syventävien opintojen (kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät, 
tilastotieteen opinnot) määrä ja laatu tai muuten osoitettu menetelmäosaaminen.

Terveystieteiden tiedekunnan tohtoriohjelmille jatko-opiskelijaksi hakevan, kelpoisuusehdot 
täyttävän hakijan valmiuksia ja sitoutumista jatko-opintojen menestykselliseen suorittamiseen 
arvioidaan seuraavilla yhteisillä kriteereillä, joista valintaperusteet muodostuvat:

• tutkimussuunnitelman laatu: tutkimusaiheen innovatiivisuus, tutkimussuunnitelman 
realistisuus, selkeys ja toteutustapa sekä sen soveltuminen tutkimuksen suorituspai-
kan	(laitos,	yksikkö)	tutkimusprofiiliin	ja	–strategiaan;

• tutkimusaiheen tieteellinen ja käytännöllinen relevanssi; 
• hakijan näytöt aikaisemmasta tutkimustyöstä, esim. työskentely tutkijana, hankittu 

tutkimusrahoitus; 
• menestyminen maisteriopinnoissa tai niitä vastaavissa opinnoissa; 
• kansainvälinen orientaatio ja opintojen edellyttämä kielitaito 

Valintoja tehtäessä huomioidaan myös ohjauksen riittävyys ja asiantuntevuus. Hakijoiden val-
miuksia, motivaatiota ja sitoutumista jatkokoulutukseen voidaan arvioida myös haastatteluin.

Tohtoriohjelmaan hakeminen

Jatko-opinto-oikeuden hakemismenettely on kuvattu kappaleessa 1.5.  Hoitotieteen tohtorioh-
jelmaan on haku kaksi kertaa vuodessa (30.4. ja 30.11).

Hakemukset tulee toimittaa määräaikaan mennessä Terveystieteiden tiedekunnan kirjaa-
moon (Itä-Suomen yliopisto, Terveystieteiden tiedekunnan kirjaamo, Henkilöstösihteeri Jari 
Koponen, PL 1627, Yliopistonranta 1 C, 70211 Kuopio). Käyntiosoite: Canthia, A/H-rappu, 
huone 1016.

Hoitotieteen tohtoriohjelmalle hakevilta edellytetään tutkimussuunnitelmaa, joka on lähtei-
neen ja liitteineen enintään 5-10 sivuinen ja laadittu Suomen Akatemian tutkimussuunnitel-
man laadinnasta ohjeistaman mukaan (ks. www.aka.fi). Lisäksi Hoitotieteen tohtoriohjelmaan 
hakevilta edellytetään:

• voimavarasuunnitelma: suunnitelma opiskelusta työn ohella/kokopäiväisesti, hakijan 
realistinen etenemissuunnitelma tohtoriopinnoissaan, rahoitusmahdollisuudet ja mi-
ten aikoo hyödyntää tohtoritutkintoaan; 

• arvio hakijan englannin kielen taidosta (kirjoittaminen, puhuminen, kuullun ja tekstin 
ymmärtäminen; maisteritutkinnon kieliopintojen arvosana tai joku muu kielitaitoa ku-
vaava testitulos).

Opiskelijat valitaan laitoksen ja laitoksen ohjaajaresurssien arvioinnin perusteella. Tietoa 
tutkimushankkeista	 löytyy	 laitoksen	 verkkosivuilta	 (www.uef.fi/hoitot),	 laitoksen	 profes-
soreilta ja tohtoriohjelmasta vastaavalta professorilta Katri Vehviläinen-Julkuselta (Katri.
VehvilainenJulkunen@uef.fi).	Tohtoriohjelma	voi	halutessaan	pyytää	hakijat	haastatteluun	tai	
videohaastatteluun.

http://www.aka.fi
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Jatkotutkinnon vaatimukset

Tohtoriohjelman jatko-opinnot muodostuvat yleisistä valmiustaito-opinnoista ja tieteen ja tut-
kimusalan jatko-opinnoista. Jatko-opinnot suunnitellaan yhteistyössä opiskelijan ja ohjaajien 
kanssa sekä laaditaan henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelma. Henkilökohtainen jatko-
opintosuunnitelma tulee toimittaa Terveystieteiden tiedekuntaan 3 kuukauden kuluessa jatko-
opinto-oikeuden myöntämisestä. Tohtoritutkinnolle varataan noin neljän vuoden aika, mikäli 
opiskelu tapahtuu päätoimisesti.  

Hoitotieteen tohtoriohjelman teoreettisten opintojen laajuus on 50 op. Se sisältää 10–20 op 
yleisiä	valmiustaito-opintoja	(mm.	tieteen	teoria	ja	filosofia,	hyvä	tieteellinen	käytäntö,	viestin-
tätaidot, ryhmätyötaidot), 30–40 op tieteen- ja tutkimusalan opintoja (mm. tutkimusmetodolo-
gia, hoidon eettiset kysymykset, ikääntyvien, terveysalan koulutuksen tutkimus, perhehoitotie-
de, terveyden edistäminen, terveyspalvelujärjestelmätutkimus, tulostutkimus) ja tutkimustyön 
eli väitöskirjan/lisensiaattitutkimuksen. 

Yleiset valmiustaito-opinnot 10-20 op
Yleiset valmiustaito-opinnot sisältävät Itä-Suomen yliopiston tohtorikoulun tarjoamia opinto-
kokonaisuuksia.

Itä-Suomen yliopiston tohtorikoulu tarjoaa yleisiä valmiustaito-opintoja, joiden tavoitteena on, 
että jatkokoulutettava:

• perehtyy	yleiseen	tieteen	teoriaan	ja	filosofiaan
• omaksuu hyvän tutkimusetiikan ja oppii siihen liittyvän lainsäädännön ja hyvät tie-

teelliset käytännön
• saa valmiuden tutkimuksen suunnitteluun ottaen huomioon ongelmanasettelun, me-

netelmät, resurssit ja aikataulut
• hankkii opintojen kuluessa hyvät viestintätaidot ja pystyy kriittiseen tieteelliseen kom-

munikointiin suullisesti ja kirjallisesti sekä asiansa esittämiseen yleisluonteisesti
• oppii johtamis- ja ryhmätyötaitoja
• saa perusvalmiuden tieteelliseen koulutustehtävään ja muihin alan asiantuntijateh-

täviin
• saa valmiuden toimia kansainvälisessä ympäristössä

Tieteen ja tutkimusalan opinnot (30-40 op)
Oman tutkimusalan ja sitä tukevien tieteenalojen opintojen tulee kattaa tutkimustyön kannalta 
oleelliset tiedot. Opintojen laajuus ja keskinäinen painotus riippuvat tutkimuksen aiheesta ja 
jatkokoulutuksen tavoitteista. Tieteen ja tutkimusalan opintokokonaisuuksien tulee kuitenkin 
olla riittävän laajoja. 

Tieteen ja tutkimusalan jatko-opinnot voidaan Hoitotieteen tohtoriohjelmassa muodostaa Itä-
Suomen yliopiston jatkokoulutuksen opintojaksoista ja muiden yliopistojen ja tutkijakoulujen 
opintojaksoista. 

1. Hoitotieteen valtakunnallisen tohtoriohjelman kurssit (tarjolla n. 6–8 vuodessa)
2. PhD -symposium 6 op
3. Kliinisen tutkijakoulun (KYS, UEF) opetustarjonta (esim: Kliinisen tutkijan peruskurs-

si 5 op)

Ks. jatko-opinto-opas WebOodissa.
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Lisäksi jatko-opintoihin voidaan terveystieteiden tiedekunnassa sisällyttää myös muita (kuin 
jatko-opintojaksoista myönnettäviä) suorituksia seuraavan yleisperiaatteen mukaan: 
seminaareista enintään 8 op

• koti- ja ulkomaisista tieteellisistä kongresseista enintään 8 op
• työskentelystä tutkimuslaitoksissa tai vastaavissa enintään 8 op
• tieteellisistä artikkeleista, jotka liittyvät tutkimusalaan, mutta eivät sisälly väitöskir-

jatyöhön tai muuhun opintokokonaisuuteen (enintään 1/10 tutkinnon laajuudesta). 
Mahdollisista tieteellisistä artikkeleista myönnettävä opintopistemäärä perustuu jat-
ko-opiskelijan pääohjaan antamaan lausuntoon.

• kirjakuulusteluista enintään 1/5 tutkinnon laajuudesta (Oppikirjat: 100 sivua = 1,5 op)
• erillisarvosanoista (soveltuvin osin)

Lisäksi tohtorin tutkintoon vaaditaan väitöskirjatyö.

Lisätietoa tohtoriohjelmasta ja yhteyshenkilöistä löytyy ohjelman Internet- sivuilta osoitteesta: 
http://www.uef.fi/fi/dpnursing

2.2.3.3 Hyvinvoinnin ja terveyden tutkimuksen tohtoriohjelma 

Hyvinvoinnin ja terveyden tutkimuksen tohtoriohjelma on kuvattu kappaleessa 2.2.4.3. 
Terveystieteiden tiedekunnan jatko-opiskelijat voivat tehdä opintojaan Hyvinvoinnin ja tervey-
den tutkimuksen tohtoriohjelmassa, mikäli heidän tutkimuksensa kuuluu ohjelman tutkimus-
alueeseen.

2.2.3.4 Kansanterveystieteen tohtoriohjelma ml. ergonomia ja liikuntalääketiede

Kansanterveystieteen tohtoriohjelma tuottaa terveystieteiden yliopistollisia jatkotutkintoja Itä-
Suomen yliopistossa. Tohtoriohjelma on tieteenalakohtainen sillä perusteella, että sen tuot-
tamat jatkotutkinnot liittyvät laajasti ottaen terveystieteisiin. Samalla se on monitieteinen, sillä 
sekä teoreettiset tohtoriopinnot että väitöskirjaan tähtäävä tutkimustyö menetelmineen voivat 
osin liittyä useisiin eri tieteenaloihin. Päätavoitteena on kouluttaa kansainvälisen tason aka-
teemisia ammattilaisia tutkimuksen, opetuksen, hallinnon, yritysten sekä kansallisen ja kan-
sainvälisen terveysalan yhteistoiminnan (NGO ym.) tarpeisiin.

Tohtoriohjelmassa suoritettavat tutkinnot

Kansanterveystieteen	 tohtoriohjelmassa	 voi	 suorittaa	 seuraavat	 jatkotutkinnot:	 filosofian	 li-
sensiaatin	(FL)	ja	filosofian	tohtorin	(FT)	tutkinto,	terveystieteiden	lisensiaatin	(TtL)	ja	terve-
ystieteiden tohtorin (TtT) tutkinto, hammaslääketieteen tohtorin (HLT) tutkinto, lääketieteen 
tohtorin (LT) tutkinto.

Jatko-opintokelpoisuus ja valintaperusteet

Kelpoisuus jatko-opintoihin on esitetty kappaleessa 1.4. Kansanterveystieteen tohtoriohjel-
malle soveltuvan koulutustaustan antavat mm. lääketieteen, hammaslääketieteen tai eläin-
lääketieteen lisensiaatin tutkinto, terveystieteiden (ravitsemustiede, hoitotiede, terveyshallin-
totiede jne.) maisterin tai lisensiaatin tutkinto tai ylempi korkeakoulututkinto, joka on suoritettu 
esim. yhteiskuntatieteissä, käyttäytymistieteissä, luonnontieteissä, tilastotieteessä (täydentä-
vien opintojen suoritustarve arvioidaan kussakin tapauksessa erikseen). 
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Terveystieteiden tiedekunnan tohtoriohjelmille jatko-opiskelijaksi hakevan, kelpoisuusehdot 
täyttävän hakijan valmiuksia ja sitoutumista jatko-opintojen menestykselliseen suorittamiseen 
arvioidaan seuraavilla yhteisillä kriteereillä, joista valintaperusteet muodostuvat:

• tutkimussuunnitelman laatu: tutkimusaiheen innovatiivisuus, tutkimussuunnitelman 
realistisuus, selkeys ja toteutustapa sekä sen soveltuminen tutkimuksen suorituspai-
kan	(laitos,	yksikkö)	tutkimusprofiiliin	ja	–strategiaan;

• tutkimusaiheen tieteellinen ja käytännöllinen relevanssi; 
• hakijan näytöt aikaisemmasta tutkimustyöstä, esim. työskentely tutkijana, hankittu 

tutkimusrahoitus; 
• menestyminen maisteriopinnoissa tai niitä vastaavissa opinnoissa; 
• kansainvälinen orientaatio ja opintojen edellyttämä kielitaito 

Valintoja tehtäessä huomioidaan myös ohjauksen riittävyys ja asiantuntevuus. Hakijoiden val-
miuksia, motivaatiota ja sitoutumista jatkokoulutukseen voidaan arvioida myös haastatteluin.

Tohtoriohjelmaan hakeminen

Jatko-opinto-oikeuden hakemismenettely on kuvattu kappaleessa 1.5.  Kansanterveystieteen 
tohtoriohjelmaan voi hakea 31.8., 30.11., 28.2. ja 30.4. mennessä.

Hakemukset tulee toimittaa määräaikaan mennessä Terveystieteiden tiedekunnan kirjaamoon 
(Itä-Suomen yliopisto, Terveystieteiden tiedekunnan kirjaamo, Henkilöstösihteeri Jari Koponen, 
PL 1627, Yliopistonranta 1 C, 70211 Kuopio). Käyntiosoite: Canthia, A/H-rappu, huone 1016.

Lomakkeessa mainittujen liitteiden lisäksi hakijoiden tulee toimittaa CV ja motivaatiokirje. 
Hakukohtaiset ohjeet tulee tarkistaa Kansanterveystieteen tohtoriohjelman Internet- sivuilta: 
http://www.uef.fi/fi/dpph/etusivu

Jatkotutkinnon vaatimukset

Filosofian	tohtori	(FT)	ja	filosofian	lisensiaatti	(FL),	terveystieteiden	tohtori	(TtT)	ja	terveystie-
teiden lisensiaatti (TtL): 40 op opinnot, josta yleiset valmiustaito-opinnot 5-15 op ja tieteen- ja 
tutkimusalan opinnot 25-35 op, sekä hyväksytty opinnäyte (lisensiaatintutkimus tai tohtorin-
väitöskirja).

Hammaslääketieteen tohtorin (HLT) tutkinto ja lääketieteen tohtorin (LT) tutkinto: 30 op opin-
not, josta yleiset valmiustaito-opinnot 5-15 op ja tieteen- ja tutkimusalan opinnot 15-25 op, 
sekä hyväksytty opinnäyte (tohtorinväitöskirja).

Opinnot jaotellaan yleisten valmiustaitojen jatkokoulutukseen sekä tieteen ja tutkimusalan 
jatkokoulutukseen. Yleisten valmiustaitojen jatkokoulutuksen ja tieteen- ja tutkimusalan jatko-
koulutuksen keskinäinen painotus voi vaihdella. Niiden jakautuminen arvioidaan yhdessä opis-
kelijan ja ohjaajien kanssa opiskelijan koulutustaustasta, tutkimussuunnitelmasta ja urasuun-
nitelmasta riippuen henkilökohtaista jatko-opintosuunnitelmaa tehtäessä. Henkilökohtainen 
jatko-opintosuunnitelma tulee toimittaa Terveystieteiden tiedekuntaan 3 kuukauden kuluessa 
jatko-opinto-oikeuden myöntämisestä.

Kansanterveystieteen tohtoriohjelmalla opiskelevan jatko-opintoihin tulee sisällyttää seuraa-
via yleisiä valmiustaito-opintoja:

• English for postgraduate students, Conference English tai vastaava
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• Research Ethics tai vastaava kurssi
• Tiedonhaun kurssi jatkokoulutettaville tai vastaava
• Tutkimusprojektin hallinta tai mediaviestintä 
• Loppuosa vapaavalintaisena

Tieteen ja tutkimusalan opintoihin tulee kuulua:
• Epidemiologiaa ja sen sovelluksia, min. 4 op
• Muut tilastomenetelmät (esim. bioinformatiikka, kvalitatiiviset menetelmät tms.), min. 

2 op
• Terveyspalvelujärjestelmään/rahoitukseen liittyvät kurssit, min. 2 op
• Global health/international health,  min. 2 op
• Loput suoritukset yksilöllisen opintosuunnitelman mukaan aiempien opintojen, tutki-

musalueen yms. perusteella

Edellä mainitun lisäksi tiedekunnan käytännön mukaan voidaan jatko-opintoihin hyväksyä 
muita (kuin jatko-opintoihin tarkoitettuja opintojaksoja) suorituksia seuraavasti: 

• seminaareista enintään 8 op
• koti- ja ulkomaisista tieteellisistä kongresseista enintään 8 op
• työskentelystä tutkimuslaitoksissa tai vastaavissa enintään 8 op
• tieteellisistä artikkeleista, jotka liittyvät tutkimusalaan, mutta eivät sisälly väitöskir-

jatyöhön tai muuhun opintokokonaisuuteen (enintään 1/10 tutkinnon laajuudesta). 
Mahdollisista tieteellisistä artikkeleista myönnettävä opintopistemäärä perustuu jat-
ko-opiskelijan pääohjaan antamaan lausuntoon.

• kirjakuulusteluista enintään 1/5 tutkinnon laajuudesta (Oppikirjat: 100 sivua = 1,5 op)
• erillisarvosanoista (soveltuvin osin)
• suoritetusta erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin tutkinnosta (8 op)

Jatko-opiskelijan ja ohjaajan tulee jatko-opintosuunnitelmaa laatiessaan tarkoin harkita mui-
den suoritusten osuutta tutkinnossa niin, että tutkinnon sisältö täyttää tieteellisen jatkotutkin-
non vaatimukset ja tukee jatkotutkinnon suorittamista.

Lisätietoa tohtoriohjelmasta ja yhteyshenkilöistä löytyy ohjelman Internet- sivuilta osoitteesta: 
http://www.uef.fi/fi/dpph

2.2.3.5 Kasvatusalan tieteidenvälinen tohtoriohjelma

Tohtoriohjelman kuvaus on esitetty kappaleessa 2.2.1.2. Tohtoriohjelmassa voivat olla muka-
na myös farmasian (sosiaalifarmasia) tohtorintutkintoon tähtäävät jatko-opiskelijat silloin kun 
lisensiaatin työn tai väitöskirjan teema liittyy tohtoriohjelman tutkimusteemoihin.    

2.2.3.6 Kliininen tohtoriohjelma ml. hammaslääketiede

Kliininen	 tohtoriohjelma	 (http://www.uef.fi/fi/dpcr)	 on	 monitieteinen	 kattaen	 kaikki	 kliinisen	
lääketieteen erikoisalat. Tohtoriohjelman tarjoama tutkijakoulutus järjestetään ensisijaisesti 
Kuopion yliopistollisessa sairaalassa (KYS) ja verkko-opetuksena. Tohtoriohjelman tarkoituk-
sena on tukea ja nopeuttaa erityisesti kliiniseen tutkimukseen tai kliinisiin aineistoihin liittyvän 
väitöskirjatyön tekemistä. Se palvelee tutkijoita kaikissa KYSin erityisvastuualueen terveyden-
huollon yksiköissä ja tekee yhteistyötä Valtakunnallisen kliinisen tutkijakoulun (VKTK) kanssa. 
Tohtoriohjelman koulutustavoitteena on tuottaa omatoimiseen ja ryhmässä tehtävään kliini-
seen tutkimukseen kykeneviä ammattilaisia.

http://www.uef.fi/fi/dpph
http://www.uef.fi/fi/dpcr
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Tohtoriohjelmassa suoritettavat tutkinnot

Kliinisen lääketieteen tohtoriohjelmassa voi suorittaa seuraavat jatkotutkinnot: lääketieteen 
tohtorin	(LT)	tutkinto,	hammaslääketieteen	tohtorin	(HLT)	tutkinto,	filosofian	lisensiaatin	(FL)	ja	
filosofian	tohtorin	(FT)	tutkinto,	farmasian	lisensiaatin	(FaL)	ja	farmasian	tohtorin	(FaT),	sekä	
terveystieteiden lisensiaatin (TtL) ja terveystieteiden tohtorin (TtT) tutkinto.

Jatko-opintokelpoisuus ja valintaperusteet

Kelpoisuus jatko-opintoihin on esitetty kappaleessa 1.4. Kliiniseen tohtoriohjelmaan hakevalla 
henkilöllä tulee olla valmis tai tekeillä oleva Kliiniseen tohtoriohjelmaan soveltuva korkeakou-
lututkinto, käynnissä tai suunnitteilla oleva väitöskirjatyöksi soveltuva tutkimusprojekti, johon 
liittyen on soveltuvan pääohjaajan hyväksymä tutkimussuunnitelma sekä väitöskirjatyölle so-
vitut ohjaajat.

Kliininen tohtoriohjelma arvioi hakijan tutkinnon soveltuvuuden ja opiskelijaksi valitulle voi-
daan määrätä täydentäviä opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. 
Terveystieteiden tiedekunnan tohtoriohjelmille jatko-opiskelijaksi hakevan, kelpoisuusehdot 
täyttävän hakijan valmiuksia ja sitoutumista jatko-opintojen menestykselliseen suorittamiseen 
arvioidaan seuraavilla yhteisillä kriteereillä, joista valintaperusteet muodostuvat:

• tutkimussuunnitelman laatu: tutkimusaiheen innovatiivisuus, tutkimussuunnitelman 
realistisuus, selkeys ja toteutustapa sekä sen soveltuminen tutkimuksen suorituspai-
kan	(laitos,	yksikkö)	tutkimusprofiiliin	ja	–strategiaan;

• tutkimusaiheen tieteellinen ja käytännöllinen relevanssi; 
• hakijan näytöt aikaisemmasta tutkimustyöstä, esim. työskentely tutkijana, hankittu 

tutkimusrahoitus; 
• menestyminen maisteriopinnoissa tai niitä vastaavissa opinnoissa; 
• kansainvälinen orientaatio ja opintojen edellyttämä kielitaito 

Valintoja tehtäessä huomioidaan myös ohjauksen riittävyys ja asiantuntevuus. Hakijoiden val-
miuksia, motivaatiota ja sitoutumista jatkokoulutukseen voidaan arvioida myös haastatteluin.

Tohtoriohjelmaan hakeminen

Jatko-opinto-oikeuden hakemismenettely on kuvattu kappaleessa 1.5. Kliiniseen tohtoriohjel-
maan voi hakea 4 kertaa vuodessa, 31.8., 30.11., 28.2. ja 30.4. mennessä. 

Mikäli hakijan perustutkinto ei ole vielä valmis, on Kliinisen lääketieteen tohtoriohjelmalle 
hakevan toimitettava tutkintotodistuksen sijaan opintorekisteriote sekä suunnitelma perustut-
kinnon opintojen suorittamiseksi (HOPS). Lisäksi pyydetään Eettisen toimikunnan puoltava 
lausunto tutkimussuunnitelmasta ja organisaatiolupa.

Hakemukset tulee toimittaa määräaikaan mennessä Terveystieteiden tiedekunnan kirjaa-
moon (Itä-Suomen yliopisto, Terveystieteiden tiedekunnan kirjaamo, Henkilöstösihteeri Jari 
Koponen, PL 1627, Yliopistonranta 1 C, 70211 Kuopio). Käyntiosoite: Canthia, A/H-rappu, 
huone 1016.

Edellä mainittujen lisäksi voidaan Kliiniseen tohtoriohjelmaan hakevalta henkilöltä pyytää ha-
kukohtaisesti myös muita dokumentteja, jotka nähdään tarpeellisiksi valinnan suorittamiseen. 
Hakukohtaiset	ohjeet	tulee	tarkistaa	ohjelman	Internet-	sivuilta:	http://www.uef.fi/fi/dpcr
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Tutkintorakenne ja vaatimukset

Lääketieteen tohtorin (LT) tutkinto ja hammaslääketieteen tohtorin (HLT) tutkinto: 30 op opin-
not, josta yleiset valmiustaito-opinnot 5 – 15 op ja tieteen ja tutkimusalan opinnot 15 – 25 op, 
sekä hyväksytty opinnäyte (väitöskirja).

Filosofian	 lisensiaatin	(FL)	 ja	filosofian	tohtorin	(FT)	 tutkinto,	 farmasian	 lisensiaatin	(FaL)	 ja	
farmasian tohtorin (FaT), sekä terveystieteiden lisensiaatin (TtL) ja terveystieteiden tohtorin 
(TtT) tutkinto: 40 op opinnot, josta yleiset valmiustaito-opinnot 10 – 20 op ja tieteen ja tutki-
musalan opinnot 20 – 30 op, sekä hyväksytty opinnäyte (lisensiaatintutkimus tai väitöskirja).

Jatko-opintojen jakautuminen yleisiin valmiustaito-opintoihin sekä tieteen- ja tutkimusalan 
jatko-opintoihin arvioidaan henkilökohtaista jatko-opintosuunnitelmaa laadittaessa yhdessä 
opiskelijan ja ohjaajien kanssa perustuen opiskelijan koulutustaustaan ja tutkimussuunnitel-
maan. Henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelma tulee toimittaa Terveystieteiden tiedekun-
taan 3 kuukauden kuluessa jatko-opinto-oikeuden myöntämisestä.

Yleiset valmiustaito-opinnot 

Itä-Suomen yliopiston tohtorikoulu tarjoaa yleisiä valmiustaito-opintoja, joiden tavoitteena on, 
että jatkokoulutettava:

• perehtyy	yleiseen	tieteen	teoriaan	ja	filosofiaan	
• omaksuu hyvän tutkimusetiikan ja oppii siihen liittyvän lainsäädännön ja hyvät tie-

teelliset käytännöt
• saa valmiuden tutkimuksen suunnitteluun ottaen huomioon ongelmanasettelun, me-

netelmät, resurssit ja aikataulut
• hankkii opintojen kuluessa hyvät viestintätaidot ja pystyy kriittiseen tieteelliseen kom-

munikointiin suullisesti ja kirjallisesti sekä asiansa esittämiseen yleisluonteisesti
• oppii johtamis- ja ryhmätyötaitoja
• saa perusvalmiuden tieteelliseen koulutustehtävään ja muihin alan asiantuntijateh-

täviin
• saa valmiuden toimia kansainvälisessä ympäristössä.

Yleisiksi valmiustaito-opinnoiksi voidaan soveltuvin osin sisällyttää myös Kliinisen tohtorioh-
jelman ja KYSin Tutkimusyksikön järjestämiä koulutuksia (ks. Opintojen sisältö). 

Tieteen ja tutkimusalan opinnot

Oman tutkimusalan ja sitä tukevien tieteenalojen opintojen tulee kattaa tutkimustyön kannalta 
oleelliset tiedot. Opintojen laajuus ja keskinäinen painotus riippuvat tutkimuksen aiheesta ja 
jatkokoulutuksen tavoitteista. Tieteen ja tutkimusalan opintokokonaisuuksien tulee kuitenkin 
olla riittävän laajoja.

Muiden kuin Itä-Suomen yliopiston, Kliinisen tohtoriohjelman ja KYSin järjestämien opintojak-
sojen, kongressien, erillisjulkaisujen sekä kirjakuulustelujen osalta on suorituksesta esitettävä 
todistus ja pääohjaajan lausunto suorituksen soveltuvuudesta henkilökohtaiseen jatko-opinto-
suunnitelmaan sekä suorituksesta annettavasta opintopistemäärästä. Ulkomailla suoritettujen 
opintojen osalta on opintopistemäärä yhdenmukaistettava Suomessa käytettävän opintopis-
temäärittelyn kanssa.
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Opintojen sisältö

Kaikille Kliinisen tohtoriohjelman jatkokoulutettaville suositellaan Kliinisen tohtoriohjelman 
järjestämiä Johdatus kliiniseen tutkimukseen -kurssia (1 op) ja Kliinisen tohtoriohjelman se-
minaaria (2 op) sekä KYSin Tutkimusyksikön vuosittain järjestämää Kliinisen tutkijan perus-
kurssia (5 op, verkkokurssi). Kaikille jatkokoulutettaville suositellaan lisäksi osallistumista vä-
hintään yhteen tieteelliseen kongressiin, jossa opiskelijan tulisi pitää oma esitys.

Kliinisen tohtoriohjelman jatkokoulutettavien opinnot voivat koostua esimerkiksi seuraavista 
kokonaisuuksista:

1. Itä-Suomen tohtorikoulun tarjoamat yleiset valmiustaito-opinnot 
    (opintojaksokuvaukset internetissä: http://www.uef.fi/uef/valmiustaito-opinnot)
2. Tieteen ja tutkimusalan opinnot 

a)  Suoritettu erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin tutkinto (8 op)
b)  Kliinisen tohtoriohjelman, KYSin ja Itä-Suomen yliopiston järjestämät opintojaksot 

(opintojaksokuvaukset	WebOodissa:	https://wiola.uef.fi/weboodi/)
c)  Muut erikseen sovittavat ohjaajien hyväksymät opintojaksot kuten seminaarisarjat 

(enintään 8 op)  ja vastaavat kurssit, muiden tohtoriohjelmien tarjoamat kurssit, muis-
sa yliopistoissa suoritetut opinnot ja kansainväliset kurssit soveltuvuuden mukaan.

d)  Tutkimussuunnitelman puolustus (3 op) 
    Tutkimussuunnitelman puolustuksen tavoitteena on, että jatkokoulutettava osaa 

arvioida kriittisesti tutkimusaihetta, suunnitella väitöskirjaan vaadittavan tutkimus-
kokonaisuuden ja vastata raadin hänelle esittämiin kysymyksiin (opintojaksokuvaus 
WebOodissa).

e)  Tieteelliset kongressit (korkeintaan 8 op: kongressin kesto 1 – 2 pv, 1 op; 3 – 4 pv, 2 
op; oma esitys, 1 op)

f)  Väitöskirjakokonaisuuteen tai muuhun opintokokonaisuuteen kuulumattomat erillis-
julkaisut (korkeintaan 3 – 4 op, enintään 1/10 tutkinnon laajuudesta)

g)  Kirjakuulustelut (enintään 1/5 tutkinnon laajuudesta) (Oppikirjat: 100 sivua = 1,5 op)

Lisäksi tohtorin tutkintoon vaaditaan väitöskirjatyö. Väitöskirjalle asetetut vaatimukset on esi-
tetty kappaleessa 2.3.3.

Lisätietoa tohtoriohjelmasta ja yhteyshenkilöistä löytyy ohjelman Internet- sivuilta osoitteesta: 
http://www.uef.fi/fi/dpcr/

2.2.3.7 Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan tohtoriohjelma 

Tohtoriohjelman kuvaus on esitetty kappaleessa 2.2.2.7. Terveystieteiden tiedekunnan jatko-
opiskelijat voivat tehdä opintojaan Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan tohtoriohjelmassa 
mikäli heidän tutkimuksensa kuuluu ohjelman tutkimusalueeseen.

2.2.3.8 Lääketutkimuksen tohtoriohjelma

Lääketutkimuksen tohtoriohjelma on monitieteinen ohjelma, joka kattaa kaikki lääketutkimuk-
sen ja toksikologian erikoisalat. Tohtoriohjelman toiminnan järjestää Itä-Suomen yliopiston 
Farmasian laitos kiinteässä yhteistyössä valtakunnallisen Suomen lääketutkimuksen tohtori-
ohjelman kanssa (FinPharma Doctoral Program, FPDP; http://fpdp.fi). 

Tutkijakoulutus järjestetään Farmasian laitoksen, lähialojen tohtoriohjelmien ja FPDP:n eri ja-
oksien (farmaseuttinen tutkimus, kliininen lääketutkimus, lääkkeen keksiminen ja toksikologia) 

http://www.uef.fi/uef/valmiustaito-opinnot
https://wiola.uef.fi/weboodi/
http://fpdp.fi
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järjestämillä kotimaisilla ja kansainvälisillä tiiviskursseilla, jotka toistuvat 1-4 vuoden sykleissä 
sekä FPDP:n vuosikokouksessa.

Tavoitteena on kouluttaa väitelleitä, laaja-alaisesti päteviä asiantuntijoita kotimaisiin ja kan-
sainvälisiin lääketutkimuksen, -tuotekehityksen ja -valvonnan sekä toksikologian tehtäviin 
julkiselle sektorille ja yritysmaailmaan. Kokopäiväisesti tutkimusta tekevän, tieteellisesti ja tai-
dollisesti kouluttautuvan tohtoriopiskelijan tavoite on tehdä väitöskirja ja tohtorin tutkinto noin 
neljässä vuodessa.

Tohtoriohjelmassa suoritettavat tutkinnot

Lääketutkimuksen tohtoriohjelmassa voi suorittaa seuraavat jatkotutkinnot: farmasian lisensi-
aatin	(FaL)	ja	farmasian	tohtorin	(FaT)	tutkinto,	filosofian	lisensiaatin	(FL)	ja	filosofian	tohtorin	
(FT) tutkinto, hammaslääketieteen tohtorin (HLT) tutkinto ja lääketieteen tohtorin (LT) tutkinto.

Jatko-opintokelpoisuus ja valintaperusteet

Kelpoisuus jatko-opintoihin on esitetty kappaleessa 1.4.  Lääketutkimuksen tohtoriohjelmaan 
voivat hakea henkilöt, jotka ovat suorittaneet farmaseuttisen, luonnontieteellisen tai muun so-
veltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon tai vastaavan tasoiset opinnot (lääketiede, hammas-
lääketiede; 300 op).

Terveystieteiden tiedekunnan tohtoriohjelmille jatko-opiskelijaksi hakevan, kelpoisuusehdot 
täyttävän hakijan valmiuksia ja sitoutumista jatko-opintojen menestykselliseen suorittamiseen 
arvioidaan seuraavilla yhteisillä kriteereillä, joista valintaperusteet muodostuvat:

• tutkimussuunnitelman laatu: tutkimusaiheen innovatiivisuus, tutkimussuunnitelman 
realistisuus, selkeys ja toteutustapa sekä sen soveltuminen tutkimuksen suorituspai-
kan	(laitos,	yksikkö)	tutkimusprofiiliin	ja	–strategiaan;

• tutkimusaiheen tieteellinen ja käytännöllinen relevanssi; 
• hakijan näytöt aikaisemmasta tutkimustyöstä, esim. työskentely tutkijana, hankittu 

tutkimusrahoitus; 
• menestyminen maisteriopinnoissa tai niitä vastaavissa opinnoissa; 
• kansainvälinen orientaatio ja opintojen edellyttämä kielitaito 

Valintoja tehtäessä huomioidaan myös ohjauksen riittävyys ja asiantuntevuus. Hakijoiden val-
miuksia, motivaatiota ja sitoutumista jatkokoulutukseen voidaan arvioida myös haastatteluin.

Tohtoriohjelmaan hakeminen

Jatko-opinto-oikeuden hakemismenettely on kuvattu kappaleessa 1.5. Lääketutkimuksen toh-
toriohjelmaan voi hakea 4 kertaa vuodessa, 31.8., 30.11., 28.2. ja 30.4. mennessä. 

Avoin hakukuulutus julkaistaan UEF:n tohtorikoulun verkkosivulla, FinPharma-tohtoriohjelman 
verkkosivulla ja EURAXESS-sivustolla. Kussakin hakukuulutuksessa mainittua sisäänottomää-
rää arvioidaan saatavilla olevien ohjaus- ja koulutusresurssien sekä alan tohtoritarpeen pohjalta. 

Hakemukset tulee toimittaa määräaikaan mennessä Terveystieteiden tiedekunnan kirjaamoon 
(Itä-Suomen yliopisto, Terveystieteiden tiedekunnan kirjaamo, Henkilöstösihteeri Jari Koponen, 
PL 1627, Yliopistonranta 1 C, 70211 Kuopio). Käyntiosoite: Canthia, A/H-rappu, huone 1016.
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Lomakkeessa mainittujen liitteiden lisäksi hakijoiden tulee toimittaa CV ja motivaatiokirje. 
Hakukohtaiset ohjeet tulee tarkistaa Lääketutkimuksen tohtoriohjelman Internet- sivuilta: 
http://www.uef.fi/fi/dpdrugresearch

Lääketutkimuksen tohtoriohjelman hakevilta voidaan myös hakukohtaisesti pyytää muita liit-
teitä. Tohtoriohjelma voi halutessaan pyytää hakijat haastatteluun. 

Jatkotutkinnon vaatimukset

Opinnot jaotellaan yleisten valmiustaitojen jatkokoulutukseen sekä tieteen ja tutkimusalan jat-
kokoulutukseen, joiden keskinäinen painotus voi vaihdella. Niiden jakautuminen arvioidaan 
yhdessä opiskelijan ja ohjaajien kanssa opiskelijan koulutustaustasta, tutkimussuunnitel-
masta ja urasuunnitelmasta riippuen henkilökohtaista jatko-opintosuunnitelmaa tehtäessä. 
Henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelma tulee toimittaa Terveystieteiden tiedekuntaan 3 
kuukauden kuluessa jatko-opinto-oikeuden myöntämisestä.

Farmasian	tohtori	(FaT)	ja	farmasian	lisensiaatti	(FaL),	filosofian	tohtori	(FT)	ja	filosofian	lisen-
siaatti (FL): 40 op opinnot, josta yleiset valmiustaito-opinnot 10-20 op ja tieteen- ja tutkimus-
alan opinnot 20-30 op, sekä hyväksytty opinnäyte (lisensiaatintutkimus tai tohtorinväitöskirja).

Lääketieteen tohtori (LT): 30 op opinnot, josta yleiset valmiustaito-opinnot 5-15 op ja tieteen- 
ja tutkimusalan opinnot 15-25 op, sekä hyväksytty opinnäyte (tohtorinväitöskirja).

Yleisten valmiustaito-opintojen tavoitteena on, että jatkokoulutettava:
• perehtyy	yleiseen	tieteen	teoriaan	ja	filosofiaan
• omaksuu hyvän tutkimusetiikan ja oppii siihen liittyvän lainsäädännön ja hyvät tie-

teelliset käytännöt
• saa valmiuden tutkimuksen suunnitteluun ottaen huomioon ongelmanasettelun, me-

netelmät, resurssit ja aikataulut
• hankkii opintojen kuluessa hyvät viestintätaidot ja pystyy kriittiseen tieteelliseen kom-

munikointiin suullisesti ja kirjallisesti sekä asiansa esittämiseen yleisluonteisesti
• oppii johtamis- ja ryhmätyötaitoja
• saa perusvalmiuden tieteelliseen koulutustehtävään ja muihin alan asiantuntijateh-

täviin
• saa valmiuden toimia kansainvälisessä ympäristössä.

Tieteen ja tutkimusalan jatko-opinnot. Oman tutkimusalan ja sitä tukevien tieteenalojen opin-
tojen tulee kattaa tutkimustyön kannalta oleelliset tiedot, mutta niiden laajuus ja keskinäinen 
painotus riippuvat tutkimuksen aiheesta ja jatkokoulutuksen tavoitteista. Tieteen ja tutkimus-
alan opintokokonaisuuksien tulee kuitenkin olla riittävän laajoja. Päävastuullisena tieteenala-
na pidetään tieteenalaa, jolla jatkokoulutettava on saavuttanut jatkokoulutusvalmiuden.

Päävastuullisen tieteenalan opintojen tulee olla syventävien opintojen tasoisia. Tutkimusalaa 
tukevien tieteenalojen opinnot voidaan muodostaa aine- ja syventävien opintojen kursseista 
tai näiden tentittävästä kirjallisuudesta. Jatkokoulutusohjelmaan ei kuitenkaan voi sisällyttää 
aineopintokokonaisuutta tai syventävien opintojen kokonaisuutta niiden kokonaislaajuudessa.

Muiden kuin Itä-Suomen yliopiston tai FPDP:n järjestämien opintojaksojen, kongressien, eril-
lisjulkaisujen sekä kirjakuulustelujen osalta on suorituksesta esitettävä todistus ja pääohjaajan 
lausunto ko. suorituksen soveltuvuudesta henkilökohtaiseen jatko-opintosuunnitelmaan sekä 
suorituksesta annettavasta opintopistemäärästä. Ulkomailla suoritettujen opintojen osalta on 
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opintopistemäärä yhdenmukaistettava Suomessa käytettävän opintopistemäärittelyn kanssa.
Kaikkien lääketutkimuksen tohtoriohjelman jatkokoulutettavien tulee sisällyttää tutkintoonsa 
tohtoriohjelman alkukuulustelu (5-8 op) ja tutkimussuunnitelman puolustus (3 op).

Opinnot voivat koostua mm. seuraavista kokonaisuuksista:

1.  Itä-Suomen tohtorikoulun tarjoamat yleisten valmiustaitojen opinnot 
    (opintojaksokuvaukset löytyvät www-sivuilta http://www.uef.fi/uef/valmiustaito-opinnot)

2.  Tieteen ja tutkimusalan jatko-opinnot voivat koostua seuraavista kokonaisuuksista
a) Farmasian laitoksen ja Itä-Suomen yliopiston järjestämät opintojaksot 
				(opintojaksokuvaukset	löytyvät	WebOodista	https://wiola.uef.fi/weboodi/)

b)  FPDP:n jaoksien järjestämät kurssit 
				(opintojaksokuvaukset	löytyvät	www-sivuilta	http://fpdp.fi)

c)  Muut erikseen sovittavat ohjaajien hyväksymät opintojaksot
    kuten seminaarisarjat (seminaareista enintään 8 op)

d)  Alkukuulustelu, 5-8 op
 Alkukuulustelulla varmistetaan, että jatkokoulutettavalla on riittävät pohjatiedot tie-

teenalasta	(ohjeet	ja	tentaattorit	löytyvät	www-sivuilta	http://fpdp.fi)

e)  Tutkimussuunnitelman puolustus, 3 op
 Tutkimussuunnitelman puolustuksen tavoitteena on, että jatkokoulutettava osaa arvioida 

kriittisesti tutkimusaihetta, suunnitella väitöskirjaan vaadittavan tutkimuskokonaisuuden 
ja vastata raadin hänelle esittämiin kysymyksiin. Tutkimussuunnitelman puolustus tulee 
suorittaa viimeistään 3. opintovuoden aikana (opintojaksokuvaus löytyy WebOodista).

f)  Tieteelliset kongressit, max 8 op (suositellaan vähintään yhtä, jossa oma esitys)
 Suositukset: kongressin kesto 1-2 pv = 1 op; 3-4 pv = 2 op, omasta esityksestä lisäksi 1 op.

g) Väitöskirjakokonaisuuteen  tai muuhun opintokokonaisuuteen kuulumattomat erillisjul-
kaisut, max 3-4 op (enintään 1/10 tutkinnon laajuudesta)

h)  Kirjakuulustelut, max 6-8 op (enintään 1/5 tutkinnon laajuudesta) (Oppikirjat: 100 si-
vua = 1,5 op)

i)  Suoritettu erikoislääkärin tutkinto, 8 op

j)  Tutkijaseminaari

k)  Väitöskirja

Väitöskirjan vaatimukset on esitetty kappaleessa 2.3.

Lisätietoa tohtoriohjelmasta ja yhteyshenkilöistä löytyy ohjelman Internet- sivuilta osoitteesta: 
http://www.uef.fi/fi/dpdrugresearch

http://www.uef.fi/uef/valmiustaito-opinnot
https://wiola.uef.fi/weboodi/
http://fpdp.fi
http://fpdp.fi
http://www.uef.fi/fi/dpdrugresearch
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2.2.3.9 Molekulaarisen lääketieteen tohtoriohjelma

Molekulaarisen lääketieteen tohtoriohjelma on monitieteinen jatkokoulutusohjelma, joka kou-
luttaa tutkijoita modernin biolääketieteen kansainvälisiksi asiantuntijoiksi. Molekulaarinen 
lääketiede tutkii sairauksien syntyä ja etenemistä molekyylitasolla ja pyrkii löytämään kei-
noja näiden sairauksien hoitamiseksi ja estämiseksi. Ohjelman tutkimusalueet ulottuvat pe-
ruslaboratoriotieteistä ja diagnostiikasta soveltavaan kliiniseen tutkimukseen. Tohtoriohjelma 
keskittyy tutkimaan keskeisiä kansansairauksia, kuten sydän- ja verisuonitauteja, tyypin 
2-diabetesta, lihavuutta, neurologisia sairauksia, syöpää ja tulehdussairauksia, sekä kanta-
solutekniikoiden mahdollisuuksia eri sairauksien hoidossa.

Ohjelma jakautuu kuuteen tutkimusohjelmaan, jotka ovat: 1) Sydän- ja verisuonitaudit, 2) 
Tyypin 2 diabetes ja lihavuus, 3) Neurologiset sairaudet, 4) Syöpä, 5) Tulehdussairaudet ja 6) 
Kantasolututkimus. Tohtoriohjelma tarjoaa korkeatasoista jatkokoulutusta järjestämällä tieteel-
lisiä kursseja, seminaarisarjoja ja jatko-opintojen ohjausta. Jatko-opintokurssien opetuskieli 
on englanti.  Jatko-opiskelijat työskentelevät ohjelman tutkimusryhmissä väitöskirjatutkijoina. 
Kaikilla jatko-opiskelijoilla on vähintään kaksi ohjaajaa, joiden avulla opiskelija laatii tutkimus-
suunnitelman ja jatko-opintosuunnitelman, ja jotka ohjaavat tutkimusprojektia säännöllisesti 
sen keston ajan. Henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelma tulee toimittaa Terveystieteiden 
tiedekuntaan 3 kuukauden kuluessa jatko-opinto-oikeuden myöntämisestä. Tohtoriohjelman 
tavoitteena on, että jatko-opiskelijat suorittavat tohtorintutkinnon neljässä vuodessa.

Tohtoriohjelmassa suoritettavat tutkinnot

Molekulaarisen lääketieteen tohtoriohjelmassa voi suorittaa seuraavat jatkotutkinnot: farmasi-
an	lisensiaatin	(FaL)	ja	farmasian	tohtorin	(FaT)	tutkinto,	filosofian	lisensiaatin	(FL)	ja	filosofian	
tohtorin (FT) tutkinto, hammaslääketieteen tohtorin (HLT) tutkinto, lääketieteen tohtorin (LT) 
tutkinto sekä terveystieteiden lisensiaatin (TtL) ja terveystieteiden tohtorin (TtT) tutkinto.

Jatko-opintokelpoisuus ja valintaperusteet

Kelpoisuus jatko-opintoihin on esitetty kappaleessa 1.4. Molekulaarisen lääketieteen tohtori-
ohjelmaan voivat hakea henkilöt, jotka ovat suorittaneet luonnontieteellisen, lääketieteellisen, 
hammaslääketieteellisen, farmaseuttisen, terveystieteellisen tai muun soveltuvan ylemmän 
korkeakoulututkinnon. Jatko-opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi myös henkilö, jolla yliopisto 
toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Hakijoiden tulee omata tutkimustyössä vaadittavat tiedot (perustutkinnossa omaksutut tieteel-
liset perustiedot) ja taidot (perustutkinnossa opitut tieteelliset menetelmät ja niiden soveltami-
nen) ja heidän tulee olla soveltuvia ja motivoituneita tohtorintutkinnon suorittamiseen.

Terveystieteiden tiedekunnan tohtoriohjelmille jatko-opiskelijaksi hakevan, kelpoisuusehdot 
täyttävän hakijan valmiuksia ja sitoutumista jatko-opintojen menestykselliseen suorittamiseen 
arvioidaan seuraavilla yhteisillä kriteereillä, joista valintaperusteet muodostuvat:

• tutkimussuunnitelman laatu: tutkimusaiheen innovatiivisuus, tutkimussuunnitelman 
realistisuus, selkeys ja toteutustapa sekä sen soveltuminen tutkimuksen suorituspai-
kan	(laitos,	yksikkö)	tutkimusprofiiliin	ja	–strategiaan;

• tutkimusaiheen tieteellinen ja käytännöllinen relevanssi; 
• hakijan näytöt aikaisemmasta tutkimustyöstä, esim. työskentely tutkijana, hankittu 

tutkimusrahoitus; 
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• menestyminen maisteriopinnoissa tai niitä vastaavissa opinnoissa; 
• kansainvälinen orientaatio ja opintojen edellyttämä kielitaito 

Valintoja tehtäessä huomioidaan myös ohjauksen riittävyys ja asiantuntevuus. Hakijoiden val-
miuksia, motivaatiota ja sitoutumista jatkokoulutukseen voidaan arvioida myös haastatteluin.

Tohtoriohjelmaan hakeminen

Jatko-opinto-oikeuden hakemismenettely on kuvattu kappaleessa 1.5. Molekulaarisen lääke-
tieteen tohtoriohjelmaan voi hakea 4 kertaa vuodessa, 31.8., 30.11., 28.2. ja 30.4. mennessä.

Hakemukset tulee toimittaa määräaikaan mennessä Terveystieteiden tiedekunnan kirjaamoon 
(Itä-Suomen yliopisto, Terveystieteiden tiedekunnan kirjaamo, Henkilöstösihteeri Jari Koponen, 
PL 1627, Yliopistonranta 1 C, 70211 Kuopio). Käyntiosoite: Canthia, A/H-rappu, huone 1016.

Lomakkeessa mainittujen liitteiden lisäksi hakijoiden tulee toimittaa motivaatiokirje ja ohjaa-
jien lausunto hakijan kyvystä suorittaa jatko-opinnot. Hakukohtaiset ohjeet tulee tarkistaa 
Molekulaarisen	lääketieteen	tohtoriohjelman	Internet-	sivuilta:	http://www.uef.fi/fi/dpmm

Mikäli haettavana on tohtoriohjelman rahoittamia paikkoja, asiasta informoidaan hakukohtai-
sesti erikseen. Tällöin hakijaa voidaan pyytää toimittamaan myös muita hakemusdokumentte-
ja. Tällaisia dokumentteja ovat esimerkiksi

• Hakemuskirje, jossa on kuvattu
 ◦ hakijan perustiedot ja –taidot 
 ◦ soveltuvuus ja motivaatio tohtorintutkinnon suorittamiseen

Lisäksi hakijoita voidaan pyytää toimittamaan
• Kuvaus aiemmasta tutkimuskokemuksesta
• Julkaisuluettelo
• Suosituskirjeet (korkeintaan 2 kpl)

Lisätietojen avulla pyritään opiskelijavalintaa tehdessä huomioimaan hakevien jatko-opiskeli-
joiden aiempi tutkimuskokemus ja tutkimusalantuntemus, jotka edesauttavat tohtorintutkinnon 
suorittamista kyseisellä tutkimusalalla ja vaaditussa määräajassa.

Tohtoriohjelma voi halutessaan pyytää hakijat haastatteluun tai videohaastatteluun.

Jatkotutkinnon vaatimukset

Filosofian	tohtori	(FT)	ja	filosofian	lisensiaatti	(FL),	farmasian	tohtori	(FaT)	ja	farmasian	lisen-
siaatti (FaL), terveystieteiden tohtori (TtT) ja terveystieteiden lisensiaatti (TtL): 40 op opinnot, 
josta yleiset valmiustaito-opinnot 10-20 op ja tieteen- ja tutkimusalan opinnot 20-30 op, sekä 
hyväksytty opinnäyte (lisensiaatintutkimus  tai tohtorinväitöskirja)

Jatko-opiskelijoiden tulee suorittaa vähintään 10 op jatko-opintoja / vuosi.  Alla on listattu 
yleisten valmiustaitojen opintojaksoja, joita suositellaan suoritettavaksi kunakin opiskelu-
vuonna. Tieteen- ja tutkimusalanopintojaksot, joista opinto-ohjelma voidaan koota, löytyvät 
jatko-opinto-oppaasta WebOodista.  Orientaatio jatko-opintoihin / Orientation to Postgraduate 
Studies -opintojakso on kaikille Molekulaarisen lääketieteen tohtoriohjelman opiskelijoille 
pakollinen, muutoin kurssit ovat vapaavalintaisia ja niiden lisäksi myös muita yleisten valmi-
ustaito-opintojen ja tieteen- ja tutkimusalan kursseja voidaan sisällyttää tutkintoon. Jatko-
opintosuunnitelma tulee laatia niin, että se tukee suoritettavaa tutkimusta ja tutkintoa.
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1. vuosi
Yleiset valmiustaito-opinnot Tieteen- ja tutkimusalan opinnot
Kurssin nimi op Oodi Kurssin nimi op Oodi
Orientaatio jatko-opin-
toihin / Orientation to 
Postgraduate Studies

PAKOLLINEN
0

1145005 Seminar series in 
Molecular medicine

3 4118109

English for post gradua-
te students

4 8010060

Information skills for 
post graduate students/ 
Tiedonhaun kurssi 
jatkokoulutettaville

2 8020250
8020240

Research ethics 1 1145003

2. vuosi
Yleiset valmiustaito-opinnot Tieteen- ja tutkimusalan opinnot
Kurssin nimi op Oodi Noin 4-7 op vapaavalintaisia tieteen- ja tutkimus-

alan opintoja, ks. WebOodiConference English 3 8010061
Immateriaalioikeuksien 
perusteet*

1 1145002

Mediaviestintä jatkokou-
lutettaville*

2 8010051

3. vuosi
Yleiset valmiustaito-opinnot Tieteen- ja tutkimusalan opinnot
Kurssin nimi op Oodi Noin 6-8 op vapaavalintaisia tieteen- ja 

tutkimusalan opintoja, ks. WebOodiBusiness for PhD students 2 1145012

Tutkimusprojektin hallinta* 2 1145006

4. vuosi
Yleiset valmiustaito-opinnot Tieteen- ja tutkimusalan opinnot
Kurssin nimi op Oodi Noin 8-10 op vapaavalintaisia tieteen- ja tutki-

musalan opintoja, ks. WebOodiMoniammatillisen johta-
misen perusteet*

2 5429927

* suomeksi

Muut jatko-opinnoiksi hyväksyttävät suoritukset
• seminaareista enintään 8 op
• koti- ja ulkomaisista tieteellisistä kongresseista enintään 8 op
• työskentelystä tutkimuslaitoksissa tai vastaavissa enintään 8 op
• tieteellisistä artikkeleista, jotka liittyvät tutkimusalaan, mutta eivät sisälly väitöskirja-

työhön tai muuhun opintokokonaisuuteen (enintään 1/10 tutkinnon laajuudesta; 3-5 
op). Mahdollisista tieteellisistä artikkeleista myönnettävä opintopistemäärä perustuu 
jatko-opiskelijan pääohjaan antamaan lausuntoon.

• kirjakuulusteluista enintään 1/5 tutkinnon laajuudesta (Oppikirjat: 100 sivua = 1,5 op)
erillisarvosanoista (soveltuvin osin)

• suoritetusta erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin tutkinnosta (8 op)
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Jatko-opiskelijan ja ohjaajan tulee jatko-opintosuunnitelmaa laadittaessa tarkoin harkita mui-
den suoritusten osuutta tutkinnossa niin, että tutkinnon sisältö täyttää tieteellisen jatkotutkin-
non vaatimukset ja tukee jatkotutkinnon suorittamista.

Lääketieteen (LT) ja hammaslääketieteen tohtori (HLT): 30 op, josta yleiset valmiustaito-opin-
not 5-15 op ja tieteen- ja tutkimusalan opinnot 15-30 op, sekä hyväksytty opinnäyte (tohtorin-
väitöskirja)

Jatko-opiskelijoiden tulee suorittaa vähintään 7,5 op jatko-opintoja / vuosi. Alla on listattu yleis-
ten valmiustaitojen opintojaksoja, joita suositellaan suoritettavaksi kunakin opiskeluvuonna ja 
tieteen- ja tutkimusalanopintojaksot, joista opinto-ohjelma voidaan koota, löytyvät jatko-opinto-
oppaasta WebOodista. Orientaatio jatko-opintoihin / Orientation to Postgraduate Studies -opin-
tojakso on kaikille pakollinen, muutoin kurssit ovat vapaavalintaisia ja niiden lisäksi myös muita 
yleisten valmiustaito-opintojen ja tieteen- ja tutkimusalan kursseja voidaan sisällyttää tutkintoon. 
Jatko-opintosuunnitelma tulee laatia niin, että se tukee suoritettavaa tutkimusta ja tutkintoa.

1. vuosi
Yleiset valmiustaito-opinnot Tieteen- ja tutkimusalan opinnot
Kurssin nimi op Oodi Kurssin nimi op Oodi
Orientaatio jatko-opin-
toihin / Orientation to 
Postgraduate Studies

PAKOLLINEN
0

1145005 Seminar series in 
Molecular medicine

3 4118109

English for post graduate 
students

4 8010060

Information skills for 
post graduate students/ 
Tiedonhaun kurssi jatko-
koulutettaville

2 8020250
8020240

Research ethics 1 1145003

2. vuosi
Yleiset valmiustaito-opinnot Tieteen- ja tutkimusalan opinnot
Kurssin nimi op Oodi Noin 3,5-4,5 op vapaavalintaisia tieteen- ja 

tutkimusalan opintoja, ks. WebOodiConference English 3 8010061
Immateriaalioikeuksien 
perusteet*

1 1145002

3. vuosi
Yleiset valmiustaito-opinnot Tieteen- ja tutkimusalan opinnot
Kurssin nimi op Oodi Noin 3,5-6,5 op vapaavalintaisia tieteen- ja 

tutkimusalan opintoja, ks. WebOodiBusiness for PhD students 2 1145012

Tutkimusprojektin hallinta* 2 1145006

4. vuosi
Yleiset valmiustaito-opinnot Tieteen- ja tutkimusalan opinnot
Kurssin nimi op Oodi Noin 5,5-7,5 op vapaavalintaisia tieteen- ja tutki-

musalan opintoja, ks. WebOodiMoniammatillisen johta-
misen perusteet*

2 5429927

*suomeksi
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Muut jatko-opinnoiksi hyväksyttävät suoritukset
• seminaareista enintään 8 op
• koti- ja ulkomaisista tieteellisistä kongresseista enintään 8 op
• työskentelystä tutkimuslaitoksissa tai vastaavissa enintään 8 op
• tieteellisistä artikkeleista, jotka liittyvät tutkimusalaan, mutta eivät sisälly väitöskirja-

työhön tai muuhun opintokokonaisuuteen (enintään 1/10 tutkinnon laajuudesta; 3-5 
op). Mahdollisista tieteellisistä artikkeleista myönnettävä opintopistemäärä perustuu 
jatko-opiskelijan pääohjaan antamaan lausuntoon.

• kirjakuulusteluista enintään 1/5 tutkinnon laajuudesta (Oppikirjat: 100 sivua = 1,5 op)
• erillisarvosanoista (soveltuvin osin)
• suoritetusta erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin tutkinnosta (8 op)

Jatko-opiskelijan ja ohjaajan tulee jatko-opintosuunnitelmaa laadittaessa tarkoin harkita mui-
den suoritusten osuutta tutkinnossa niin, että tutkinnon sisältö täyttää tieteellisen jatkotutkin-
non vaatimukset ja tukee jatkotutkinnon suorittamista.

Lisätietoa tohtoriohjelmasta ja yhteyshenkilöistä löytyy ohjelman Internet- sivuilta osoitteesta: 
http://www.uef.fi/fi/dpmm

2.2.3.10 Ravitsemustieteen tohtoriohjelma

Ravitsemustieteen tohtoriohjelman tavoitteena on tarjota poikkitieteellinen tutkijakoulutus ra-
vitsemustieteen ja sen lähitieteenalojen (mm. lääketiede, elintarviketieteet) jatko-opiskelijoille, 
joiden mielenkiinto kohdistuu ravinnon ja terveyden välisiin yhteyksiin ja ravitsemuksen keinoi-
hin terveyden edistämisessä ja sairauksien hoidossa. Tohtoriohjelman koulutuksessa hyödyn-
netään soveltuvin osin sekä ravitsemustieteen että sen lähitieteiden opintojaksoja. 

Tohtoriohjelmassa suoritettavat tutkinnot

Ravitsemustieteen	 tohtoriohjelmassa	 voi	 suorittaa	 seuraavat	 jatkotutkinnot:	 filosofian	 lisen-
siaatin	(FL)	ja	filosofian	tohtorin	(FT)	tutkinto,	terveystieteiden	lisensiaatin	(TtL)	ja	terveystie-
teiden tohtorin (TtT) tutkinto, sekä lääketieteen tohtorin (LT) tutkinto ja hammaslääketieteen 
tohtorin (HLT) tutkinto.

Jatko-opintokelpoisuus ja valintaperusteet

Kelpoisuus jatko-opintoihin on esitetty kappaleessa 1.4.  Ravitsemustieteen tohtoriohjelmaan 
voivat hakea henkilöt, jotka ovat suorittaneet luonnontieteellisen, lääketieteellisen, hammas-
lääketieteellisen, farmaseuttisen, terveystieteellisen tai muun soveltuvan ylemmän korkeakou-
lututkinnon. Tieteellinen jatkotutkintokoulutus voidaan erityisestä syystä aloittaa myös kandi-
daatin tutkinnon pohjalta.

Terveystieteiden tiedekunnan tohtoriohjelmille jatko-opiskelijaksi hakevan, kelpoisuusehdot 
täyttävän hakijan valmiuksia ja sitoutumista jatko-opintojen menestykselliseen suorittamiseen 
arvioidaan seuraavilla yhteisillä kriteereillä, joista valintaperusteet muodostuvat:

• tutkimussuunnitelman laatu: tutkimusaiheen innovatiivisuus, tutkimussuunnitelman 
realistisuus, selkeys ja toteutustapa sekä sen soveltuminen tutkimuksen suorituspai-
kan	(laitos,	yksikkö)	tutkimusprofiiliin	ja	–strategiaan;

• tutkimusaiheen tieteellinen ja käytännöllinen relevanssi; 

http://www.uef.fi/fi/dpmm
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• hakijan näytöt aikaisemmasta tutkimustyöstä, esim. työskentely tutkijana, hankittu 
tutkimusrahoitus; 

• menestyminen maisteriopinnoissa tai niitä vastaavissa opinnoissa; 
• kansainvälinen orientaatio ja opintojen edellyttämä kielitaito 

Valintoja tehtäessä huomioidaan myös ohjauksen riittävyys ja asiantuntevuus. Hakijoiden val-
miuksia, motivaatiota ja sitoutumista jatkokoulutukseen voidaan arvioida myös haastatteluin.

Ravitsemustieteen tohtoriohjelmassa valinta perustuu ensisijassa hakijan soveltuvuuteen ky-
seessä olevaan tieteellisen tutkimukseen.

Tohtoriohjelmaan hakeminen

Jatko-opinto-oikeuden hakemismenettely on kuvattu kappaleessa 1.5. Ravitsemustieteen 
tohtoriohjelmalle voi hakea 4 kertaa vuodessa 31.8., 30.11., 28.2. ja 30.4. mennessä. 

Hakemukset tulee toimittaa määräaikaan mennessä Terveystieteiden tiedekunnan kirjaamoon 
(Itä-Suomen yliopisto, Terveystieteiden tiedekunnan kirjaamo, Henkilöstösihteeri Jari Koponen, 
PL 1627, Yliopistonranta 1 C, 70211 Kuopio). Käyntiosoite: Canthia, A/H-rappu, huone 1016.

Lomakkeessa mainittujen liitteiden lisäksi hakijoiden tulee toimittaa motivaatiokirje, CV 
(sisältäen tiedot kielitaidosta ja kansainvälisestä kokemuksesta), julkaisuluettelo ja alle-
kirjoitettu ohjausasiakirja. Ohjausasiakirja löytyy Terveystieteiden tiedekunnan Internet-
sivuilta:	 http://www.uef.fi/fi/ttdk/ohjeet-ja-lomakkeet2.	 Hakukohtaiset	 ohjeet	 tulee	 tarkistaa	
Ravitsemustieteen	tohtoriohjelman	Internet-	sivuilta:	http://www.uef.fi/fi/dpntr

Tohtoriohjelma voi halutessaan pyytää hakijat haastatteluun.

Jatkotutkinnon vaatimukset

Tohtoriohjelman jatko-opinnot muodostuvat yleisistä valmiustaito-opinnoista ja tieteen ja tut-
kimusalan jatko-opinnoista. Jatko-opinnot suunnitellaan yhteistyössä opiskelijan ja ohjaajien 
kanssa sekä laaditaan henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelma. Henkilökohtainen jatko-
opintosuunnitelma tulee toimittaa Terveystieteiden tiedekuntaan 3 kuukauden kuluessa jatko-
opinto-oikeuden myöntämisestä. Tohtoritutkinnolle varataan noin neljän vuoden aika, mikäli 
opiskelu tapahtuu päätoimisesti.

Filosofian	tohtori	(FT)	ja	filosofian	lisensiaatti	(FL),	terveystieteiden	lisensiaatti	(TtL)	ja	terve-
ystieteiden tohtori (TtT): 40 op opinnot, josta yleiset valmiustaito-opinnot 5-15 op ja tieteen- ja 
tutkimusalan opinnot 25-35 op, sekä hyväksytty opinnäyte (lisensiaatintutkimus tai tohtorin-
väitöskirja); lääketieteen tohtori (LT), hammaslääketieteen tohtorin (HLT): 30 op opinnot, josta 
yleiset valmiustaito-opinnot 5-15 op ja tieteen- ja tutkimusalan opinnot 15-25 op, sekä hyväk-
sytty opinnäyte (tohtorinväitöskirja).

Kaikilta vaaditaan jonkinasteinen ravitsemusosaaminen, joka sisällytetään ym. opintopistevaa-
timuksiin. Tämä osaaminen niille, joilla ei ole ravitsemustieteellistä peruskoulutusta. tarjotaan 
osana tieteenalakohtaisia opintoja omina jatkokoulutuskursseina. Tieteen- ja tutkimusalan opin-
tojaksot, joista opinto-ohjelma voidaan koota, löytyvät jatko-opinto-oppaasta WebOodista. Alla 
esimerkkisuunnitelma opintojen suorittamisesta. 
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1. vuosi
Yleiset valmiustaito-opinnot Tieteen- ja tutkimusalan opinnot
Kurssin nimi op Oodi Kurssin nimi op Oodi
English for post graduate 
students

4 8010060 Course in Nutrition, 
if not in basic edu-

cation

2-6 ks. WebOodi, mon-
ta vaihtoehtoa

Information skills for 
post graduate students/ 
Tiedonhaun kurssi jatko-
koulutettaville

2 8020250
8020240

Research ethics 1 1145003

2. vuosi
Yleiset valmiustaito-opinnot Tieteen- ja tutkimusalan opinnot
Kurssin nimi op Oodi Noin 4-7 op vapaavalintaisia tieteen- ja 

tutkimusalan opintoja (ks. WebOodi)Conference English 3 8010061

3. vuosi
Yleiset valmiustaito-opinnot Tieteen- ja tutkimusalan opinnot
Kurssin nimi op Oodi Noin 6-8 op vapaavalintaisia tieteen- ja tutkimus-

alan opintoja (ks. WebOodi)

4. vuosi
Yleiset valmiustaito-opinnot Tieteen- ja tutkimusalan opinnot
Kurssin nimi op Oodi Noin 8-10 op vapaavalintaisia tieteen- ja tutkimus-

alan opintoja (ks. WebOodi)

* suomeksi

Lista mahdollisista tieteen- ja tutkimusalan opinnoista, ks. WebOodi.

Muut Tieteen- ja tutkimusalan jatko-opinnoiksi hyväksyttävät suoritukset
op Kommentit

Kansainväliset tieteelliset kokoukset ja kongressit
kesto vähintään 3 vrk
oma esitys (posteri tai suullinen)

2 Kaksi kokousta 
/ tutkinto

Työskentely ulkomaisessa tutkimuslaitoksessa
kesto vähintään 1 kk

4

Kirjakuulustelut 1-4 Oppikirjat: 100 
sivua = 1,5 op

Lisätietoa tohtoriohjelmasta ja yhteyshenkilöistä löytyy ohjelman Internet- sivuilta osoitteesta: 
http://www.uef.fi/fi/dpntr

http://www.uef.fi/fi/dpntr
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2.2.3.11 Ympäristöterveyden tohtoriohjelma

Ympäristöterveyden tohtoriohjelma on kuvattu kappaleessa 2.2.2.11. Myös terveystieteiden 
tiedekunnan jatko-opiskelija voivat opiskella Ympäristöterveyden tohtoriohjelmassa mikäli hei-
dän tutkimuksensa kuuluu ohjelman tutkimusalueeseen.

2.2.4 Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan tohtorikoulutuksessa noudatetaan seu-
raavia yhteisiä määräyksiä.

A Tohtoriohjelmat ja niissä suoritettavat tutkinnot

Tiedekunnassa voi tieteellisinä jatkotutkintoina suorittaa lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot seu-
raavasti.  

Tiedekunnan sisäiset tohtoriohjelmat
• Aika,	tila	ja	ympäristö	yhteiskunnassa	-tohtoriohjelma:	filosofian	lisensiaatti	ja	filoso-

fian	tohtori	(humanistinen	ja	luonnontieteellinen	ala),	yhteiskuntatieteiden	lisensiaatti	
ja yhteiskuntatieteiden tohtori

• Kauppatieteiden tohtoriohjelma: kauppatieteiden lisensiaatti ja kauppatieteiden tohtori
• Oikeustieteiden tohtoriohjelma: hallintotieteiden lisensiaatti ja hallintotieteiden toh-

tori, oikeustieteen lisensiaatti ja oikeustieteen tohtori. Hallintotieteiden lisensiaatin 
tutkinnon ja hallintotieteiden tohtorin tutkinnon voivat suorittaa ne opiskelijat, joille on 
myönnetty edellä mainittu opiskeluoikeus ennen 1.8.2013.

• Sosiaali- ja terveysjohtamisen tohtoriohjelma: terveystieteiden lisensiaatti ja terveys-
tieteiden tohtori; yhteiskuntatieteiden lisensiaatti ja yhteiskuntatieteiden tohtori

• Sosiaalityön ja sosiaalipalveluiden tohtoriohjelma: yhteiskuntatieteiden lisensiaatti ja 
yhteiskuntatieteiden tohtori

Tiedekuntien yhteiset tohtoriohjelmat, joissa yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekun-
ta on mukana

• Elämänkulku kontekstissa -tohtoriohjelma: yhteiskuntatieteiden lisensiaatti ja yhteis-
kuntatieteiden tohtori

• Hyvinvoinnin ja terveyden tutkimuksen tohtoriohjelma: yhteiskuntatieteiden lisensi-
aatti ja yhteiskuntatieteiden tohtori

• Kulttuuristen ja sosiaalisten kohtaamisten tohtoriohjelma: yhteiskuntatieteiden lisen-
siaatti ja yhteiskuntatieteiden tohtori

• Luonto,	 ympäristö	 ja	 yhteiskunta	 -tohtoriohjelma:	 filosofian	 lisensiaatti	 ja	 filosofian	
tohtori (humanistinen ala ja luonnontieteellinen ala), hallintotieteiden lisensiaatti ja 
hallintotieteiden tohtori, oikeustieteen lisensiaatti ja oikeustieteen tohtori, yhteiskun-
tatieteiden lisensiaatti ja yhteiskuntatieteiden tohtori, 

• Venäjä-	 ja	 rajatutkimuksen	 tohtoriohjelma:	 filosofian	 lisensiaatti	 ja	 filosofian	 tohtori	
(humanistinen ala ja luonnontieteellinen ala), kauppatieteiden lisensiaatti ja kauppa-
tieteiden tohtori, hallintotieteiden lisensiaatti ja hallintotieteiden tohtori, oikeustieteen 
lisensiaatti ja oikeustieteen tohtori; terveystieteiden lisensiaatti ja terveystieteiden 
tohtori, yhteiskuntatieteiden lisensiaatti ja yhteiskuntatieteiden tohtori
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Kauppatieteellisellä, oikeustieteellisellä, terveystieteellisellä ja yhteiskuntatieteellisellä alalla 
on	mahdollista	suorittaa	myös	filosofian	tohtorin	 tutkinto	siten	kuin	 tohtoriohjelmien	opetus-
suunnitelmissa on määrätty. Valinnan suoritettavasta tutkinnosta tekee opiskelija joko haku-
vaiheessa tai opintojen kuluessa.

Sosiaalityössä on mahdollista suorittaa ammatillisesti suuntautunut lisensiaatin tutkinto seu-
raavilla erikoisaloilla: hyvinvointipalvelut, kuntouttava sosiaalityö, lapsi- ja nuorisososiaalityö, 
marginalisaatiokysymykset sekä yhteisösosiaalityö. Sosiaalityön ammatillinen lisensiaatin tut-
kinto tuottaa erikoissosiaalityöntekijän kelpoisuuden. 

B Hakeminen tohtoriohjelmiin

Tohtoriohjelmiin haetaan opetussuunnitelmissa määrättyinä hakuaikoina. Hakemuksen liittei-
nä vaaditaan tutkimussuunnitelma sekä todistusjäljennökset suoritetuista tutkinnoista ja opin-
noista.

C Tutkintoihin vaadittavat opinnot 

Lisensiaatti- ja tohtoriopinnot koostuvat vähintään 40 – 50 opintopisteen laajuisista tutki-
mustyötä ja ammattipätevyyttä tukevista opinnoista sekä lisensiaatin- ja/tai väitöskirjatutki-
muksesta. Opintoihin voi sisällyttää tohtoriohjelmien järjestämiä jatkokoulutus- ja tutkijase-
minaareja, kursseja ja muita opintojaksoja sekä tohtorikoulun tarjoamaa opetusta siten kuin 
opetussuunnitelmissa määrätään. Tutkijakoulujen ja valtakunnallisten verkostojen opintoja voi 
käyttää niiltä osin kuin niihin osallistumista ei ole rajoitettu. 

Lisensiaatin ja tohtorin tutkintoihin voidaan hyväksilukea muissa yliopistoissa suoritettuja opin-
toja, mikäli ne ovat osa hyväksyttyä jatko-opintosuunnitelmaa. (Dekaanin päätös 3.2.2010). 
Opintojaksoja voi korvata, mikäli suoritettu opintojakso vastaa tavoitteiltaan ja sisällöiltään 
tohtoriohjelman opintojaksoa. 

Lisensiaatintutkimus ja väitöskirjatutkimus eivät kuulu hyväksilukemisen piiriin.

Mikäli tohtorin tutkintoa suorittava opiskelija on aiemmin suorittanut lisensiaatin tutkinnon 
opiskelemallaan tieteenalalla tai lähitieteessä taikka tohtorin tutkinnon lähitieteessä, häneltä 
ei pääsääntöisesti vaadita tutkimustyötä ja ammattipätevyyttä tukevia opintoja.  Tarvittaessa 
opiskelijalta voidaan edellyttää täydentävien opintojen suorittamista tohtoriohjelman opetus-
suunnitelman mukaisesti.

D Asiantuntijoiden kelpoisuudet ja väitöstilaisuus

Ohjaajat
Dekaani määrää jatko-opiskelijalle vähintään kaksi ohjaajaa. Yhden ohjaajista tulee olla 
Itä-Suomen yliopiston professori tai dosentti tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö (Itä-
Suomen yliopiston tutkintosääntö 4 §), joka kuuluu yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden 
henkilökuntaan sekä tohtoriohjelman ohjaajakuntaan. 

Perustellusta syystä ohjaaja voidaan vaihtaa. Perusteltuja syitä voi olla esim. tutkimusaiheen 
muutos tai uudelleensuuntautuminen tai se, ettei tutkimustyö etene. Aloitteen ohjaajan vaih-
tamisesta voi tehdä joko opiskelija tai ohjaaja, ja siitä päättää dekaani. Ohjausta koskevat 
erimielisyydet ratkaisee ensisijaisesti laitoksen johtaja ja toissijaisesti dekaani. 

Lisensiaatintutkimuksen tarkastajat
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Lisensiaatintutkimuksen tarkastajien tulee olla tohtorin tutkinnon suorittaneita pääsääntöisesti 
Itä-Suomen yliopiston ulkopuolisia henkilöitä.  

Väitöskirjan esitarkastajat
Tiedekuntaneuvosto määrää väitöskirjatutkimuksen esitarkastajiksi kaksi pääsääntöisesti Itä-
Suomen yliopiston ulkopuolista henkilöä, joilla tulee olla vähintään dosentin pätevyys tai sitä 
vastaavat tieteelliset ansiot. Mikäli esitarkastajalla ei ole dosentin pätevyyttä, dekaani toteaa 
kelpoisuuden CV:n ja julkaisuluettelon perusteella. 

Vastaväittäjä ja kustos
Vastaväittäjän tulee olla Itä-Suomen yliopiston ulkopuolinen dosentti tai vastaavan tieteellisen 
pätevyyden omaava henkilö (Itä-Suomen yliopiston tutkintosääntö 25 §). Kustoksen tulee pää-
sääntöisesti olla Itä-Suomen yliopiston professori tai dosentti.  

Väitöstilaisuus
Väitöstilaisuus tulee pääsääntöisesti järjestää jollakin yliopiston kampuksista.

E Siirtymämääräykset

Siirtyminen tohtoriohjelmiin
Opiskelija, jolle on ennen 31.12.2012 myönnetty opinto-oikeus lisensiaatin tai tohtorin tutkin-
toon, tulee siirtyä 1.1.2013 käynnistyneeseen tohtoriohjelmaan yliopiston ohjeen mukaisesti.

Tiedekunta noudattaa yliopiston ohjetta siirtymäkausista ja tutkintovaatimuksista. 

Opiskelijan noudattaessa tohtoriohjelman tutkintovaatimuksia aiemmin suoritetut opinnot hy-
väksiluetaan täysimääräisesti, jollei tutkintovaatimuksista muuta johdu. 

Opinnäytteitä koskeva määräys
Opintonsa ennen 1.1.2013 aloittaneet opiskelijat saavat siirtyä noudattamaan 1.1.2013 voi-
maan astuneita opinnäytteitä koskevia määräyksiä.

2.2.4.1 Aika, tila ja ympäristö –yhteiskunnassa tohtoriohjelma 

Tohtoriohjelmaan hyväksytyt ja rekisteröityneet jatkotutkinnon tekijät ovat historia- ja maan-
tieteiden laitoksen jatko-opiskelijoita. Historia- ja maantieteen laitoksen tutkimusmissiona on: 
”Itä-Suomen yliopiston historia- ja maantieteiden laitoksella tutkimme luonnonvarojen käytön 
ja ympäristösuhteen paikallisia edellytyksiä, raja- ja reuna-alueiden hyvinvointia ja kulttuurien 
kohtaamista sekä näiden yhteiskunnallista, maantieteellistä ja historiallista kehitysdynamiik-
kaa.” (www.uef.fi/geohistoria/laitoksen-toiminta). Tämän mukaisesti tohtoriohjelmassa tutki-
taan menneisyyttä, tilaa maantieteellisenä käsitteenä ja ympäristöä yhteiskunnallisina ilmiöi-
nä. Ohjelman edustamat tieteenalat ovat historia, maantiede ja ympäristöpolitiikka. Ohjelma 
rohkaisee ylittämään tieteenalojen rajat teorianmuodostuksen, metodologian ja tutkittavien 
aihepiirien tasoilla. Se pyrkii edistämään historia- ja maantieteiden laitoksen missiossa (ks. 
yllä) määriteltyjen aihepiirien tutkimusta mikä huomioidaan opetusta järjestettäessä. Ohjelma 
on kaksikielinen; kurssit ovat englannin tai suomenkielisiä.

Tohtoriohjelmassa suoritettavat tutkinnot

Tohtoriohjelmaan	hyväksytty	opiskelija	voi	suorittaa	filosofian	lisensiaatin	(FL)	tai	yhteiskun-
tatieteiden	lisensiaatin	(YTL)	ja	filosofian	tohtorin	(FT)	tai	yhteiskuntatieteiden	tohtorin	(YTT)	

http://www.uef.fi/geohistoria/laitoksen-toiminta
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tutkinnot. FT-tutkinnon voi suorittaa kaikissa tohtoriohjelman pääaineissa. Tavoitetutkinnon 
vaihtoa voi anoa yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan nettisivuilla olevalla lo-
makkeella.  Lisensiaatin tutkinto on vapaaehtoinen välitutkinto, eikä sitä edellytetä osana toh-
torintutkinnon opintoja. Lisensiaatin ja tohtorin tutkintoa varten opiskelijan on suoritettava vä-
hintään 50 opintopisteen laajuiset tutkimustyötä tai ammatillista kelpoisuutta tukevat opinnot 
joiden lisäksi on laadittava lisensiaatintutkimus tai väitöskirjatutkimus. Lisensiaatintutkimuksen 
tarkastustilaisuus voi olla julkinen tarkastus tai se voidaan arvostella tiedekunnassa tarkas-
tuslausuntojen perusteella. Väitöskirjaa on aina puolustettava julkisesti väitöstilaisuudessa.

Tohtoriohjelman edustamat pääaineet ja suoritettavat tutkinnot ovat:
Suomen historia  FL FT
Yleinen historia  FL FT
Maantiede  FL FT
Yhteiskuntamaantiede YTL YTT, FT
Ympäristöpolitiikka  YTL YTT, FT

Jatko-opintokelpoisuus ja valintaperusteet

Kelpoisuus jatko-opintoihin on esitetty kappaleessa 1.4. Jos hakijan pohjakoulutus on muulta 
kuin haettavan jatko-opinto-oikeuden pääaineen alalta tai tutkimussuunnitelman toteutuksen 
kannalta on muutoin tarkoituksenmukaista, voidaan hakijalta edellyttää täydentävien opinto-
jen suorittamista. Täydentävät opinnot määritellään ohjaajaksi lupautuneen professorin toi-
mesta henkilökohtaiseen jatko-opintosuunnitelmaan ja ne suoritetaan tutkintoon johtavien 
varsinaisten opintojen lisäksi. Täydentäviä opintoja voidaan vaatia myös henkilöltä, joka on 
suorittanut ulkomaisen tutkinnon

Jatkokoulutuskelpoisuuden edellytyksenä on pääsääntöisesti maisteritutkinnon tai vastaa-
van jatko-opintokelpoisuuden tuottavan tutkinnon arvosana cum laude approbatur tai hyvää 
(good) mainelausetta vastaava arvosana. Vaatimuksesta voidaan poiketa tohtoriohjelman 
johtoryhmän arvioinnin perusteella hakijan tutkimussuunnitelmaan vedoten. Katsoessaan tar-
peelliseksi johtoryhmä voi pyytää vastuuohjaajaksi nimetyltä erillisen luottamuksellisen kirjal-
lisen arvion hakijasta ja tutkimussuunnitelmasta.

Väitöskirjatöiden aihepiireissä pyritään suosimaan hakemuksia, jotka sijoittuvat laitoksen 
tutkimusmissiossa määritellyille alueille, mutta muihinkin aihepiireihin ohjelman edustamil-
la tieteenaloilla liittyvät hakemukset voidaan hyväksyä, jos tutkimustyölle on osoitettavissa 
asiantunteva ohjausresurssi. Jatko-opintoihin hakeutuminen on esitetty kappaleessa 1.5. 
Pääohjaajan tulee olla pääsääntöisesti historia- ja maantieteiden laitoksen professori.

Tohtoriohjelmalla on laitoksen kolmea tieteenalaa edustavista vakituisista professoreista 
kahdeksi vuodeksi kerrallaan nimetty johtoryhmä. Johtoryhmä käsittelee tiedekunnalle jäte-
tyt hakemukset hakuaikojen jälkeen kolme kertaa vuodessa, tekee tiedekunnalle esitykset 
tohtoriohjelmaan opiskelijaksi ottamisesta esitetyn tutkimussuunnitelman tieteellisen tason ja 
lupaavuuden, jatko-opintosuunnitelman realistisuuden, tutkintotodistusten sekä ohjaajan lau-
sunnon perusteella sekä yhteistyössä jatko-opiskelijoiden kanssa suunnittelee tohtoriohjel-
man opetustapahtumat. Tohtoriohjelmassa opiskelevien tai vuosittain opiskelijaksi otettavien 
enimmäismäärää ei ole rajoitettu.

Opiskelijavalintaa tehdessä arvioidaan:
• tutkimussuunnitelman laatu: tutkimusaiheen innovatiivisuus, tutkimus- ja opintosuun-

nitelman realistisuus sekä tutkimussuunnitelman selkeys ja toteutustapa
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• tutkimusaiheen tieteellinen ja käytännöllinen relevanssi 
• menestyminen maisteriopinnoissa tai niitä vastaavissa opinnoissa
• kansainvälinen orientaatio ja opintojen edellyttämä kielitaito
• pääohjaajaksi lupautuneen professorin tai dosentin lausunto hakijasta ja tutkimus-

suunnitelmasta

Tohtoriohjelmassa opiskelevien tai vuosittain opiskelijaksi otettavien enimmäismäärää ei ole 
rajoitettu.

Tohtoriohjelmaan hakeminen

Jatko-opinto-oikeuden hakemismenettely on kuvattu kappaleessa 1.5. Hakuajat lukuvuoden 
2014–2015 valinnoissa päättyvät 31.8.2014, 30.11.2014 ja 30.4.2015. 

Jatkotutkinnon vaatimukset

Tutkintoihin sisältyy 50 opintopisteen laajuiset tutkimustyötä ja ammatillista pätevyyttä tukevat 
tohtoriohjelman opetusohjelman mukaiset opinnot, jotka sovitaan pääohjaajan kanssa ja mää-
ritellään henkilökohtaisessa jatko-opintosuunnitelmassa. Jatko-opinnot koostuvat tieteen- ja 
tutkimusalan opinnoista ja yleisistä valmiustaito-opinnoista. 

Opintojen rakenne
5012003 Tieteen ja tutkimusalan opinnot 35–40 op

suoritetaan opintosuunnitelman mukaisesti valiten kustakin seuraavista moduuleista vähin-
tään 10 ja enintään 20 op:
a) Metodit ja tieteen teoria
b) Tieteellinen julkaiseminen ja konferenssit
c) Tutkimusseminaari ja symposium
5012002 Yleiset valmiustaito-opinnot 10–15 op
Väitöskirja tai lisensiaatin tutkimus

Tutkimusseminaari on kaikille pakollinen opintojakso. Lisäksi opiskelijan edellytetään osal-
listuvan vähintään kahteen tohtoriohjelman kerran lukuvuodessa järjestämään vaihtuvatee-
maiseen tieteenteoriaa ja metodologiaa käsittelevän tutkimussymposiumiin. Jos jatko-opis-
kelijalla on perusteltu syy olla osallistumatta seminaarien tai symposiumien työskentelyyn, on 
hänen sovittava korvaavista opinnoista pääohjaajansa ja tohtoriohjelman johtajan/johtoryh-
män kanssa.
 
Opiskelija suorittaa opintosuunnitelmansa mukaisesti yleisiksi valmiustaito-opinnoiksi soveltu-
via kursseja 10–15 opintopistettä. Opintoihin on sisällytettävä pakollisena tutkimusetiikan kurssi. 

Tutkimustyötä tukevia kursseja suositellaan valittavaksi UEF-tutkijakoulun järjestämästä ope-
tustarjonnasta sekä yliopiston muusta soveltuvasta ohjaajan hyväksymästä kurssitarjonnasta 
tai valtakunnallisten jatkokoulutusverkostojen valmiustaitokursseista. Opintoihin suositellaan 
sisällytettäväksi tieteellisen kirjoittamisen ja kieliopintojen kursseja. Suositeltavia kursseja 
ovat	myös	 filosofisen	 sekä	 yhteiskuntatieteiden	 ja	 kauppatieteiden	 tiedekunnan	 jatko-opis-
kelijoille järjestämät tutkimusmenetelmiin liittyvät kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten tutkimus-
menetelmien opintojaksot. Jos jatko-opiskelijalla on perusteltu syy olla osallistumatta UEF-
tutkijakoulun opetustarjontaan ja/tai tohtoriohjelman opetustapahtumiin on korvaavat opinnot 
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ja niiden suorittamistapa määriteltävä jatko-opiskelijaksi haun yhteydessä laadittavassa hen-
kilökohtaisessa opintosuunnitelmassa tai jos este ilmaantuu opintojen aikana, korvaavista 
opinnoista on sovittava pääohjaajan sekä tohtoriohjelman johtajan/johtoryhmän kanssa.  

Tohtoriohjelma järjestää kerran vuodessa valmiustaito-opintoihin liittyvän vaihtuvateemaisen 
opetustapahtuman (1–2 op). Opiskelijan edellytetään osallistuvan opintojensa aikana vähin-
tään kahteen tapahtumaan. 

Enintään 5 opintopistettä tästä opintojen kohdasta voidaan suorittaa antamalla yliopistotasois-
ta opetusta tohtoriohjelman edustamien tieteenalojen kursseilla. Suorituksen laajuuden arvioi 
pääohjaaja tai tohtoriohjelman johtaja tapauskohtaisesti.

Yleiset valmiustaito-opinnot suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen ja toisen jatko-opinto-
vuoden aikana.

2.2.4.2 Elämänkulku kontekstissa - tohtoriohjelma 

Tohtoriohjelman kuvaus on esitetty kappaleessa 2.2.1.1. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatietei-
den  tiedekunnan jatko-opiskelijat voivat tehdä opintojaan Elämänkulku kontekstissa .-tohtori-
ohjelmassa mikäli heidän tutkimuksena kuuluu ohjelman tutkimusalueeseen.

2.2.4.3 Hyvinvoinnin ja terveyden tutkimuksen tohtoriohjelma 

Hyvinvoinnin ja terveyden tutkimuksen tohtoriohjelmassa (HYTE) analysoidaan hyvinvointia 
ja kansanterveyttä edistäviä rakenteita, organisaatioita ja prosesseja. Erityisen kiinnostuksen 
kohteena ovat: 

• hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavat sosiaaliset tekijät 
• hyvinvointivaltion ja hyvinvoinnin/terveyden välinen vuorovaikutus
• hyvinvointiin ja terveyteen liittyvien organisaatioiden ja institutionaalisten rakenteiden 

muutokseen ja uudistamiseen liittyvät yhteiskuntapoliittiset kysymykset 
• hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät kansalaistoiminnan, osallistumisen ja yhteisösuh-

teiden kysymykset sekä aihepiiriin liittyvät ammatillisen asiantuntijuuden kysymykset. 

Hyvinvoinnilla viitataan sekä resurssipohjaiseen, toimintakykyperustaiseen että koettuun hy-
vinvointiin. Terveyttä tarkastellaan suhteessa elintapoihin ja psykososiaalisiin elämäntilantei-
siin; näin määriteltynä se kytkeytyy sekä hyvinvointiin että kansanterveyteen.

Keskeisenä eri tutkimusalueita läpäisevänä teemana ovat yhteiskunnalliseen eriarvoisuu-
teen ja huono-osaisuuteen liittyvät kysymykset. Niiden ohella tarkastelu voi kohdistua myös 
hyvinvointiin ja kansanterveyteen liittyvien organisaatioiden toimintaan sekä instituutioiden 
kestävyyden ja sopeutumiskyvyn kaltaisiin teemoihin. Rakenteelliset, institutionaaliset ja 
(moni)kulttuuriset kysymykset ulottuvat sekä yhteiskuntaan yleensä että yhteiskunnallisten 
(asumis-, koulutus-, terveys-, sosiaali-, ja työvoima) palvelujen ja tulonsiirtojen käyttöön.  
Organisaatioiden kohdalla ohjelmaan soveltuvat työhyvinvointiin ja -terveyteen kohdistuvat 
tutkimukset. Prosessien osalta tarkastelu kohdistuu yhteiskunnallisten palvelujen ja tulonsiir-
tojen ihmisiä voimaannuttavaan vaikutukseen ja  syrjäytymisen ehkäisyyn sekä asiakkaan ja 
viranomaisen kohtaamiseen.  Oma kokonaisuutensa prosessien tutkimuksessa on vertaistu-
en, informaatioyhteiskunnan ja hyvinvoinnin väliset kysymykset. 
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Tohtoriohjelmaan osallistuvat seuraavat oppiaineet (vastuuhenkilöiden nimet suluissa):
• kansanterveystiede (professori Jussi Kauhanen)
• sosiaalipedagogiikka (professori Juha Hämäläinen) 
• sosiaalipsykologia (professori Vilma Hänninen)
• sosiaalityö (professori Pauli Niemelä)
• sosiologia (professori Leena Koski (professori Juho Saari)
• yhteiskuntapolitiikka (professori Eeva Jokinen)

Tohtoriohjelman tavoitteena on kouluttaa itsenäiseen työskentelyyn kykeneviä tutkijoita ja 
asiantuntijoita. Se tarjoaa korkeatasoista koulutusta, menetelmäopetusta, riittävää ohjausta 
sekä joustavia ja monipuolisia opiskelun käytäntöjä ja muotoja. Laadun varmistamiseksi toh-
toriohjelmassa pyritään siihen, että kutakin ohjaajaa kohden on enintään 3,5 jatko-opiskelijaa. 
Tohtoriohjelman ohjaajakuntaan kuuluu tällä hetkellä 12 ohjaajaa, joista kuusi professoria ja 
kuusi dosenttia.

Tohtoriohjelmassa suoritettavat tutkinnot

HYTE tohtoriohjelmassa voidaan suorittaa seuraavat jatkotutkinnot:  

Jatkotutkinto Tiedekunta Jatkotutkinnon pääaine 
Yhteiskuntatieteiden tohtori (YTT) ja 
Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti (YTL) 

Yhteiskuntatieteiden ja 
kauppatieteiden tdk

Sosiaalipedagogiikka, so-
siaalipsykologia, sosiaali-
työ, sosiologia, yhteiskun-
tapolitiikka

Terveystieteiden tohtori (TtT) ja
terveystieteiden lisensiaatti (TtL)

Terveystieteiden tdk Kansanterveystiede

Filosofian	tohtori	(FT)		 Yhteiskuntatieteiden ja 
kauppatieteiden tdk

Kansanterveystiede, 
Sosiaalipedagogiikka, so-
siaalipsykologia, sosiaali-
työ, sosiologia, yhteiskun-
tapolitiikka 

Terveystieteen ja yhteiskuntatieteen tavoitetutkintojen (TtL, TtT sekä YTL ja YTT) suorittami-
nen edellyttää, että opiskelija on suorittanut vastaavan alan perustutkinnon. Jos yhteiskunta-
tieteen perustutkinnon suorittanut opiskelee jatkotutkinnon pääaineena kansanterveystiedettä 
tai terveystieteiden tutkinnon suorittanut yhteiskuntatieteitä, on tutkintonimike FT.

Jatko-opintokelpoisuus ja valintaperusteet

Kelpoisuus jatko-opintoihin on esitetty kappaleessa 1.4. HYTE-tohtoriohjelmaan voidaan 
hyväksyä jatko-opiskelijaksi henkilöt, jotka ovat suorittaneet ylemmän korkeakoulututkinnon 
pääaineenaan kansanterveystiede, sosiaalipedagogiikka, sosiaalipsykologia, sosiaalityö, so-
siologia tai yhteiskuntapolitiikka, tai jotka ovat suorittaneet syventävät opinnot jossakin näistä 
oppiaineista. 

Mikäli henkilö hakee jatko-opinto-oikeutta johonkin yllämainituista pääaineista eivätkä hänen 
opintonsa ole tuottaneet hänelle haetun alan yleistä jatkokoulutusvalmiutta, voi tiedekunta 
määrätä hänelle 25-40 op verran ns. täydentäviä opintoja HYTE-tohtoriohjelman esityksestä. 



82     Itä-Suomen yliopisto

Mahdolliset täydentävät opinnot määritellään jatko-opinto-oikeutta myönnettäessä. Niitä ei voi 
sisällyttää jatkotutkintoon.  

Tohtoriohjelmaan voidaan hyväksyä myös henkilöt, jotka ovat suorittaneet soveltuvan ulko-
maisen koulutuksen, joka kyseisessä maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakoulu-
opintoihin. Tutkinnon tulee olla jatkotutkinnon pääainetta vastaavalta alalta ja suoritettu ha-
kuajan päättymiseen mennessä. Suomalaista ylempää korkeakoulututkintoa vastaavaksi 
hyväksytään ulkomailla suoritettu Master –tasoinen tutkinto. Bolognan julistukseen sitoutu-
neissa maissa suoritetut tutkinnot hyväksytään sellaisenaan, muualla suoritetut tutkinnot arvi-
oidaan tapauskohtaisesti erikseen.   Ulkomaalaisilta hakijoilta vaaditaan yhteiskuntatieteiden 
ja kauppatieteiden tiedekunnan määrittelemä kielitaito ja –todistukset.  

HYTE –tohtoriohjelmaan valinnan edellytyksenä on pääaineen professorin puoltama ja tohto-
riohjelman johtoryhmän hyväksymä tutkimussuunnitelma ja jatko-opintosuunnitelma. Valinnan 
edellytyksenä on myös, että tutkimukselle on osoitettavissa kaksi ohjaajaa, joista vähintään 
yksi kuuluu HYTE –tohtoriohjelman ohjaajakuntaan. 

Lisäksi HYTE –tohtoriohjelman johtoryhmä arvioi jatko-opiskelijavalinnassa seuraavia tekijöitä: 
• Aiheen	kytkeytyminen	HYTE-tohtoriohjelman	profiiliin
• Tutkimussuunnitelman innovatiivisuus, realistisuus, selkeys ja toteuttamistapa 
• Tutkimussuunnitelman kytkeytyminen osaksi laajempia tutkimushankekokonaisuuksia
• Menestyminen maisteriopinnoissa: pro gradu -tutkielman arvosana, muut arvosanat, 

etenemistahti
• Aikaisempi  tutkimuskokemus ja -rahoitus
• Aikaisemmat julkaisut

Tohtoriohjelmassa ei ole oppiainekohtaisia kiintiöitä. Tarvittaessa ohjelma voi käyttää ulko-
puolisia arvioijia.

Tohtoriohjelmaan hakeminen

Jatko-opinto-oikeuden hakemismenettely on kuvattu kappaleessa 1.5. HYTE–tohtoriohjel-
man hakuajat lukuvuoden 2014 – 2015 valinnoissa päättyvät 31.8.2014 ja 28.2.2015.

Jatkotutkinnon vaatimukset

Tohtoriohjelmassa suoritettavat yhteiskuntatieteiden lisensiaatin tai tohtorin tutkintoon tai 
terveystieteiden lisesiaatin/tohtorin tutkintoon johtavat opinnot rakentuvat lisensiaatin tutki-
muksen tai väitöskirjan lisäksi vaadittavista yleisistä valmiustaito-opinnoista (10-15 op) sekä 
tieteen ja tutkimusalan opinnoista (35-40 op, yhteensä 50 op). 
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Yleiset valmiustaito-opinnot (10-15 op):
Tutkimusetiikan opinnot (1 op)
Muut opinnot (9-14 op)
Tieteen ja tutkimusalan opinnot (35-40 op):
Tohtoriohjelman tutkijaseminaari (5 – 10 op)
Osallistuminen tohtoriohjelman tutkijaseminaariin (10-15 op)
Muut oman tutkimusalan ja tohtoriohjelman jatko-opinnot (15-20 op)
Metodiopinnot (5 op)
Akateemiset ja työelämätaidot (5 op)
Väitöskirja tai lisensiaatin tutkimus

Yleiset valmiustaito-opinnot suoritettuaan jatko-opiskelija hallitsee tutkimuksen tekemisen 
eettiset periaatteet sekä kykenee viestimään asiantuntemusalueestaan suomeksi ja englan-
niksi. Tieteen- ja tutkimusalan opinnot syventävät perustutkinnossa saatua oman tieteenalan 
tuntemusta ja tutkimuksen teoreettis-metodologista hallintaa sekä tuottavat valmiuksia toimia 
korkeaa akateemista asiantuntemusta edellyttävissä tehtävissä niin yliopistomaailmassa kuin 
sen ulkopuolellakin.

Jatkokoulutusseminaarit (10-15 op seuraavista):
Hyvinvointi ja terveys –tutkijaseminaari (5-10 op) Seminaari kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. 
Työskentelymuotoina ovat asiantuntijaluennot ja työryhmät. Opintojakson suoritusmuotona on 
oman tutkimuksen esittely seminaarin työryhmässä. 
Tieteenala- tai tutkimusryhmäkohtainen jatkokoulutusseminaari (5-10 op): Seminaari pääai-
neen tai tutkimusalueen mukaan muodostuneille ryhmille.

Muut tieteen- ja tutkimusalan opinnot (yht. 20-25 op seuraavista): 

Hyvinvointitutkimuksen teoriat (2-5 op)
Tiedeyhteisön toimintaan osallistuminen  konferensseissa ja jatkokoulutuskursseilla (5-10 op)
Arviointimenettelyssä hyväksytty tieteellinen artikkeli (8-20 op)
Laajemmalle yleisölle suunnattu tieteellinen julkaisu (3-20 op)
Tieteellisen kirjan toimittaminen (5-20 op)
Oman tutkimusalan tai sivuaineen kurssit (pisteytys kurssien mitoituksen mukaan) 

Metodiopinnot  (5 op seuraavista): 
Tohtorikoulun ja tohtoriohjelmien yhteiset metodikurssit (5 op)
Oman tutkimuksen esittely tutkimusmetodeihin keskittyvässä seminaarissa tai konferenssissa 
(2 op tai seminaarin mitoituksen mukaan)
Muut mahdolliset metodiopinnot (pisteytys kurssin mitoituksen mukaan)

Akateemiset työelämätaidot (5 op seuraavista):
Asiantuntijatehtävät (2-5 op)
Tieteellisten ja ammatillisten tapahtumien järjestelytehtävät (2-5 op)
Järjestö- ja yhdistystoiminta (2-4 op)
Oman tieteen- tai tutkimusalan opetustehtävät (2-5 op)
Oman tieteen- tai tutkimusalan täydennyskoulutus  (pisteytys kurssin mitoituksen mukaan)

2.2.4.3 Kauppatieteiden tohtoriohjelma

Kauppatieteiden tohtoriohjelma tuottaa perinteiset kauppatieteelliset oppiainerajat ylittävää ja 
kansainväliset vaatimukset täyttävää liiketaloudellista tutkimusosaamista. Tohtoriohjelmassa 
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jatko-opiskelijat	tekevät	kummallakin	kampuksella	määritellyn	tutkimusprofiilin	suuntaista	tut-
kimusta tavoitteenaan joko kauppatieteiden lisensiaatin tai kauppatieteiden tohtorin tutkinto. 

Tohtoriopinnoissa voi suuntautua viidelle suuntautumisalueelle:
1.  Liiketaloustiede, innovaatiojohtaminen / Business Studies, 

Innovation Management (Kuopion kampus)
2. Liiketaloustiede, International Business and Sales Management (Kuopion kampus)
3. Liiketaloustiede, palvelujohtaminen / Business Studies, 

Service Management (Joensuun kampus)
4. Liiketaloustiede, taloushallinto ja rahoitus / Business Studies, 

Accounting and Finance (Kuopion kampus)
5. Liiketaloustiede, yritysoikeus ja –talous / Business 

Studies, Business and Law (Joensuun kampus)

Tohtoriohjelman sisällölliset painotukset tekevät Itä-Suomen yliopiston tohtoriohjelmasta eri-
laisen verrattuna muiden suomalaisten kauppatieteellisten yksiköiden tohtoriohjelmiin.

Jatko-opintojen tavoitteena on yleinen perehtyneisyys kauppatieteiden tutkimukselliseen 
perustaan, teoriasuuntauksiin ja tutkimusmenetelmiin siten, että opinnot antavat valmiudet 
lisensiaatintutkimuksen tai väitöskirjan tekemiseen. Lisäksi opiskelija syventää osaamistaan 
valitsemansa suuntautumisvaihtoehdon tutkimusalalla. Tohtoriohjelmassa kannustetaan opis-
kelijoita kansainvälistymiseen: kansainvälisiin opintosuorituksiin ja tutkijavaihtoon, kansain-
välisissä konferensseissa esiintymiseen ja julkaisemiseen kansainvälisillä foorumeilla sekä 
kansainvälisissä tutkijaverkostoissa toimimiseen. 

Tohtoriohjelman tavoitetutkinnot

Kauppatieteiden tohtoriohjelmassa voidaan suorittaa kauppatieteiden lisensiaatin (KTL)  tai 
tohtorin	tutkinto	(KTT)	tai	filosofian	tohtorin	(FT)	tutkinto.

Jatko-opintokelpoisuus ja valintaperusteet

Kelpoisuus jatko-opintoihin on esitetty kappaleessa 1.4.
1)  Suomalaisen ylemmän kauppatieteellisen yliopistotutkinnon suorittaneet, joiden pro gra-

du -tutkielma on arvosteltu pääsääntöisesti vähintään hyvin tiedoin (useampiportaisessa 
asteikossa vähintään cum laude approbatur) ja pääaineopinnot on suoritettu pääsääntöi-
sesti vähintään hyvin tiedoin.

2) Suomalaisen ylemmän yliopistotutkinnon suorittaneet, joiden pro gradu -tutkielma on 
arvosteltu pääsääntöisesti vähintään hyvin tiedoin (useampiportaisessa asteikossa vä-
hintään cum laude approbatur) ja pääaineopinnot on suoritettu vähintään hyvin tiedoin. 
Hakijalta edellytetään, että tutkimustyö liittyy johonkin tohtoritutkinnon suuntautumisalu-
eeseen ja että hakijalla on tämän teema-alueen edellyttämät valmiudet.

3) Soveltuvan ulkomaisen koulutuksen suorittaneet, joiden koulutus antaa asianomaises-
sa maassa kelpoisuuden tohtoritutkintoon tähtääviin korkeakouluopintoihin. Ulkomaisen 
tohtoritutkinto-kelpoisuuden antavan koulutuksen suorittaneiden tulee osoittaa tutki-
musvalmiutensa pääainekokonaisuudella (sisältäen pro gradua vastaavan tutkielman 
tai muun vastaavan näytön), joka on suoritettu pääsääntöisesti vähintään hyvin tiedoin 
ennen tohtoriohjelmaan hakemista. Jos pro gradua vastaava tutkielma tai muu näyttö 
on muun kuin suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen, edellytetään siitä hakemuksen 
liitteeksi englanninkielinen yhteenveto. Hakijalta edellytetään, että tutkimustyö liittyy jo-
honkin tohtoritutkinnon suuntautumisalueeseen ja että hakijalla on tämän suuntautumis-
alueen edellyttämät valmiudet.
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4) Kansainvälisesti akkreditoidun (AMBA, AACSB) yliopistotasoisen Master of Business 
Administration (MBA) -ohjelman suorittaneet, mikäli he voivat osoittaa, että heidän pääai-
nekokonaisuutensa vastaa tarvittavien opintosuoritusten täydentämisten jälkeen suoma-
laisen ylemmän kauppatieteellisen tutkinnon pääainekokonaisuuden tasoa (sisältäen pro 
gradua vastaavan tutkielman) ennen tohtoriohjelmaan hakemista. Hakijan on liitettävä 
hakemukseen ehdotus pääaineen/suuntautumisalueen kokonaisuudeksi. Jos pro gradua 
vastaava tutkielma on muun kuin suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen, edellytetään 
liitteeksi englanninkielinen yhteenveto. Sekä MBA-ohjelma että täydennykset tulee olla 
suoritettu pääsääntöisesti vähintään hyvin tiedoin.

5) Suomalaisen tai ulkomaisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet, joiden 
tutkinto sisältää pro gradua vastaavan tutkielman tai muun näytön. Tutkintoon sisältyvi-
en pääainekokonaisuuden opintojen sekä tutkielman on oltava suoritettu pääsääntöisesti 
vähintään hyvin tiedoin ennen tohtoriohjelmaan hakemista. Ylemmän ammattikorkeakou-
lututkinnon suorittaneiden hakijoiden tulee huomioida, että tohtoriohjelman johtaja toteaa 
suoritetun koulutuksen antamat valmiudet tohtorikoulutukseen ja teema-alueen vastuu-
professori voi tarvittaessa määrätä täydentäviä opintoja

6) Kauppatieteellisen alan suomalaisen tai ulkomaisen lisensiaatin tutkinnon suorittaneet.
7) Muun kuin kauppatieteellisen alan suomalaisen tai ulkomaisen lisensiaatin tai tohtorin 

tutkinnon suorittaneet. Hakijalta edellytetään, että tutkimustyö liittyy johonkin tohtoritut-
kinnon suuntautumisalueeseen ja että hakijalla on tämän suuntautumisalueen edellyttä-
mät valmiudet. Tarvittaessa suuntautumisalueen vastuuprofessori määrää täydentäviä 
opintoja.

8) Jatko-opiskelijaksi hakevalle tulee olla osoitettavissa kaksi ohjaajaa.
9) Tutkimussuunnitelman laatu. Tutkimusaiheen tulee olla tieteellisesti ja käytännölli-

sesti relevantti sekä soveltua kauppatieteiden laitoksen tutkimuksen painoaloihin. 
Tutkimussuunnitelman tulee olla laadukas sisältäen mm. seuraavat näkökohdat: tutki-
musaiheen innovatiivisuus, tutkimussuunnitelman realistisuus sekä tutkimussuunnitel-
man selkeys ja toteutustapa, tutkimuseettisten kysymysten huomioiminen. Lisäksi huo-
mioidaan näytöt aikaisemmasta tutkimustyöstä. 

Tohtoriohjelmaan hakeminen

Jatko-opinto-oikeuden hakemismenettely on kuvattu kappaleessa 1.5. Kauppatieteiden toh-
toriohjelmaan haettaessa tutkimussuunnitelma tulee laatia pääsääntöisesti englanninkielellä, 
koska kauppatieteiden tohtorikoulutus on englanninkielinen. Tutkimusaihe tulee valita siten, 
että tutkimusaiheesta on mahdollista tehdä kansainvälisiä artikkelijulkaisuja. Tutkimusaiheen 
tulee liittyä kauppatieteiden laitoksen tutkimuksen painoaloihin. Hakuajat lukuvuoden 2014 – 
2015 opiskelija-valinnoissa päättyvät 30.11.2014 ja 30.4.2015.

Jatkotutkinnon vaatimukset

Tohtoriohjelmassa suoritettavat kauppatieteiden lisensiaatin tai tohtorin tutkintoon johtavat 
opinnot rakentuvat lisensiaatintutkimuksen tai väitöskirjan lisäksi vaadittavista yleisistä valmi-
ustaito-opinnoista (10 op) sekä tieteen ja tutkimusalan opinnoista (30 op), yhteensä opintojen 
laajuus on 40 op:

Kauppatieteiden tohtori / lisensiaatti
Yleiset valmiustaito-opinnot, 10 op
Tieteen ja tutkimusalan opinnot, 30 op
Väitöskirja tai lisensiaatin tutkimus
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Tutkimusseminaari on kaikille pakollinen opintojakso. Seminaari ja muut kurssit pidetään eng-
lanniksi, mikäli mukana on jatko-opiskelijoita, jotka eivät osaa suomea. Mikäli opiskelija ei ole 
peruskoulutukseltaan kauppatieteiden maisteri, häneltä voidaan edellyttää täydentäviä opin-
toja 15–30 opintopistettä. Myös nämä vahvistetaan jatko-opintosuunnitelmassa

Jatko-opintoihin sopivia kursseja ovat: 
• kauppatieteiden laitoksen omat jatkokoulutuskurssit (ja sopivat syventävien opintojen 

kurssit)
• oman tiedekunnan jatkokoulutuskurssit (ja sopivat syventävien opintojen kurssit)
• muiden tiedekuntien ja laitosten järjestämät jatkokoulutuskurssit (ja sopivat syventä-

vien opintojen kurssit)
• valtakunnallisten jatkokoulutusohjelmien (Kataja, OMM, muut) tarjoamat kurssit 
• Itä-Suomen yliopiston yhteiset jatkokoulutuskurssit
• ulkomaisten yliopistojen jatkokoulutuskurssit, kesäkoulut ja seminaarit

Vaadittavat opintosuoritukset:

Kauppatieteiden lisensiaatin tutkinto 
1. Yleiset valmiustaito-opinnot 10 op
2. Tieteen ja tutkimusalan opinnot 30 op
3. Lisensiaatintutkimus 

 
Kauppatieteiden tohtorin tutkinto 

1. Yleiset valmiustaito-opinnot 10 op
2. Tieteen ja tutkimusalan opinnot 30 op
3. Väitöskirja

Yleiset valmiustaito-opinnot, 10 op 
• Research Methodologies and Methods 6 ECTS
• Academic Writing, max 6 ECTS
• Philosophy of Science and Research Ethics, max 6 ECTS
• Other doctoral level courses provided by graduate schools and universities

Tieteen ja tutkimusalan opinnot, 30 op

5214900 Accounting and Finance, 30 ECTS 
Courses on Accounting and Finance Theory and Research

5214902 Research Seminar for Doctoral Students, Accounting and Finance 6 ECTS 
(compulsory course, active participation during two academic years, research presen-
tation every semester)
5214xxx Research Methods Related to Own Research Project, 6 ECTS
5214904 Financial Accounting Theory, 6 ECTS
5214905 Management Accounting Theory, 6 ECTS
5214906 Corporate Finance Theory, 6 ECTS
5212906 Advanced Financial Statement Analysis, 6 ECTS
5214908 Empirical Corporate Finance, 6 op
5214910 Other Accounting and Finance Related Doctoral Level Courses 
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5212900 Business and Law, 30 ECTS
Courses on Business and Law Theory and Research

5212902 Research Seminar for Doctoral Students, Business and Law 6 ECTS (compul-
sory course, active participation during two academic years, research presentation every 
semester)
5214908 Research Methods Related to Own Research Project, 6 ECTS 
5212903 Research Traditions in Business and Law, 6 ECTS
5214904 Financial Accounting Theory, 6 ECTS
Theoretical studies in Law according to Doctoral Programme in Law, Min 10 ECTS
5212906 Advanced Financial Statement Analysis, 6 op
5212907 Business Law Theory, 6 op
5212910 Other Business and Law Related Doctoral Level Courses

Innovation Management, 30 ECTS
Courses on Innovation Management Theory and Research

5213902 Research Seminar for Doctoral Students, Innovation Management 6 ECTS 
(compulsory course, active participation during two academic years, research presen-
tation every semester)
5213908 Research Methods Related to Own Research Project, 6 ECTS
5213903 Research Traditions in Innovation Management, 6 ECTS (compulsory course 
5213904 Management and Organization Theory, 6 ECTS
5213905 Strategic Management Theory, 6 ECTS
5211904 Marketing Theory, 6 ECTS
5213323 Health and Wellbeing Business (HWB), 6 ECTS
5213910 Other Innovation Management Related Doctoral Level Courses

Service Management, 30 ECTS
Courses on Service Management Theory and Research

5211902 Research Seminar for Doctoral Students, Service Management 6 ECTS (com-
pulsory course, active participation during two academic years, research presentation 
every semester)
5211xxx Research Methods Related to Own Research Project, 6 ECTS
5211903 Research Traditions in Service Management, 6 ECTS
5211904 Marketing Theory, 6 ECTS
5213904 Management and Organization Theory, 6 ECTS
5211906 Leadership and Organizational Change, 6 ECTS
5211907 Research on Tourism and Leisure Business, 6 ECTS
5211910 Other Service Management Doctoral Level Courses

Tohtoriohjelman vastuuhenkilöt

• innovaatiojohtaminen: professori Päivi Eriksson, varalla professori Hanna Lehtimäki
• palvelujohtaminen: professori Taina Savolainen, varalla professori Tommi Laukkanen
• taloushallinto ja rahoitus: professori Mervi Niskanen, varalla professori Jyrki Niskanen
• yritysoikeus ja talous: professori Matti Turtiainen, varalla professori Erkki Kontkanen
• laitoksen jatkokoulutusta koordinoiva professori: professori Mika Gabrielsson
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2.2.4.5 Kulttuuristen ja sosiaalisten kohtaamisten tohtoriohjelma 

Tohtoriohjelman kuvaus on esitetty kappaleesta 2.2.1.4. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatietei-
den tiedekunnan jatko-opiskelijat voivat tehdä opintojaan Kulttuuristen ja sosiaalisten kohtaa-
misten tohtoriohjelmassa mikäli heidän tutkimus kuuluu ohjelman tutkimusalueeseen.

2.2.4.6 Luonnonvarat, ympäristö ja yhteiskunta -tohtoriohjelma

Luonnonvarat, ympäristö ja yhteiskunta -tohtoriohjelma on kansainvälinen ja monitieteellinen 
ohjelma, joka järjestää ja koordinoi yhteiskunta- ja kulttuuritieteellisen luonnonvara- ja ym-
päristötutkimuksen alalla tohtorikoulutusta englanninkielellä. Tavoitteena on vahvistaa alan 
kansainvälistä tutkimusorientaatiota, rakentaa monitieteellistä metodologista ja teoreettista 
osaamista sekä tarjota houkutteleva ohjelma sekä kotimaisille että kansainvälisille tohtoriopis-
kelijoille. Ympäristöalan teemoissa ohjelma suuntautuu erityisesti luonnonvarojen käyttöä, il-
masto- ja energiakysymyksiä sekä ihmisten luonto- ja eläinsuhdetta koskeviin kysymyksiin.

Luonnonvarat, ympäristö ja yhteiskunta -tohtoriohjelma antaa valmiuksia työskentelyyn moni-
tieteisissä tutkimusryhmissä ja monialaisissa asiantuntijatehtävissä. Ohjelma tukee vahvasti 
opiskelijoiden verkottumista myös kansainvälisesti. 

Luonnonvarat, ympäristö ja yhteiskunta on kolmen Itä-Suomen tiedekunnan, Yhteiskunta-
tieteiden	ja	kauppatieteiden,	Filosofisen	ja	Luonnontieteiden	ja	metsätieteiden	tiedekunnan,	
yhteinen tohtoriohjelma. Ohjelma organisoi LYY-instituutin (Luonnonvarat, ympäristö, yhteis-
kunta) ja eri oppiaineiden kanssa yhteistyössä oman teema-alansa kursseja, seminaareja ja 
hyödyntää vierailevia kansainvälisiä luennoitsijoita. Lisäksi ohjelma organisoi jatkokoulutus-
tapahtumia ja -kursseja yhteistyössä laitosten tohtoriohjelmien ja kansainvälisten yhteistyö-
kumppaneiden kanssa.

Tohtoriohjelmassa suoritettavat tutkinnot 

Tutkinto Tiedekunta Koulutusala
Hallintotieteiden tohtori/lisensiaatti 
(HTT/HTL)*
Filosofian	tohtori
 - ympäristöoikeus

Yhteiskuntatieteiden ja 
kauppatieteiden tdk

Yhteiskuntatieteellinen 
koulutusala

Oikeustieteen tohtori/lisensiaatti 
(OTT/OTL)
Filosofian	tohtori
 - ympäristöoikeus

Yhteiskuntatieteiden ja 
kauppatieteiden tdk

Oikeustieteellinen ala

Filosofian	tohtori/lisensiaatti	(FT/FL)
 - yleinen historia, Suomen historia
 - maantiede

Yhteiskuntatieteiden ja 
kauppatieteiden tdk

Humanistinen ja luonnon-
tieteellinen ala

Yhteiskuntatieteiden tohtori/lisensi-
aatti (YTT/YTL)
Filosofian	tohtori
 - yhteiskuntamaantiede
 - ympäristöpolitiikka

Yhteiskuntatieteiden ja 
kauppatieteiden tdk

Yhteiskuntatieteellinen 
koulutusala
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Kasvatustieteen tohtori/lisensiaatti 
(KTT/KTL)
 - aikuiskasvatustiede, kasva - 

tustiede

Filosofinen	tdk Kasvatustieteellinen kou-
lutusala

Filosofian	tohtori/lisensiaatti	(FT/FL)
 - kulttuurintutkimus
 - perinteentutkimus
 - kirjallisuus
 - suomen kieli
 - englannin kieli ja kulttuuri

Filosofinen	tdk Humanistinen koulutusala

Filosofian	tohtori	(FT)
 - aikuiskasvatustiede, kasva - 

tustiede

Filosofinen	tdk Kasvatustieteellinen kou-
lutusala

Filosofian	tohtori
 - metsätiede

Luonnontieteiden ja 
metsätieteiden tdk

Metsätiede

Maatalous- ja metsätieteiden tohto-
ri/lisensiaatti (MMT/MML)
 - metsätiede

Luonnontieteiden ja 
metsätieteiden tdk

Metsätiede

*) Jatko-opiskelijat, joille on ennen 1.8.2013 Myönnetty oikeus suorittaa hallintotieteiden lisen-
siaatin (HTL) tai hallintotieteiden tohtorin (HTT) tutkinto, voivat suorittaa kyseiset tutkinnot. 
Tämän ajankohdan jälkeen ei oteta uusia HTL- ja HTT-tutkintoa suorittavia jatko-opiskelijoita.

Julkisoikeuden ja oikeustieteellisen alan osalta FT-tutkinnon suoritusoikeus voidaan myön-
tää sellaiselle kotimaisen tai ulkomaisen ylemmän korkeakoulututkinnon taikka soveltuvan 
ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneelle, jolla katsotaan opintomenestyksen 
(erityisesti tutkintoon kuuluneen kirjallisen lopputyön ansioiden ja arvosanan), mahdollisen 
julkaisu- ja tutkimustoiminnan sekä tutkimussuunnitelman perusteella olevan riittävät valmiu-
det tutkinnon suorittamiseksi. Lisäksi edellytetään, että hakijalla on riittävästi sellaisia oikeus-
tieteellisiä opintoja, jotka tukevat lisensiaatintyön tai väitöskirjan tekemistä. Oikeustieteellisten 
opintojen riittävyyden arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota suoritettujen opintojen ja 
tutkimusaiheen väliseen yhteyteen sekä oikeustieteen metodologisiin opintoihin. Mikäli ha-
kijalla ei ole riittävästi tällaisia oikeustieteellisiä opintoja, tai FT-tutkinnon suorittamisoikeutta 
hakevalta henkilöltä edellytetään täydentävien oikeustieteellisten opintojen suorittamista en-
nen jatkotutkinnon suoritusoikeuden hyväksymistä. Täydentävien opintojen sisällöstä päättää 
tohtoriohjelman johtoryhmä.

OTL- tai OTT-tutkinnon suoritusoikeus voidaan myöntää oikeustieteen ylemmän korkeakoulu-
tutkinnon suorittaneelle, jolla katsotaan opintomenestyksen (erityisesti tutkintoon kuuluneen 
kirjallisen lopputyön ansioiden ja arvosanan), mahdollisen julkaisu- ja tutkimustoiminnan 
sekä tutkimussuunnitelman perusteella olevan riittävät valmiudet tutkinnon suorittamiseksi. 
Oikeustieteen ylemmällä korkeakoulututkinnolla tarkoitetaan oikeustieteen maisterin tutkin-
toa ja hallintotieteiden maisterin (julkisoikeus) tutkintoa sekä vastaavaa ulkomaista tutkintoa. 
Myös muu ylempi korkeakoulututkinto voidaan rinnastaa näihin tutkintoihin, jos siihen sisältyy 
tai hakija on muutoin suorittanut vastaavan määrän oikeustieteellisiä opintoja. Mikäli muuhun 
tutkintoon ei sisälly vastaavaa määrää oikeustieteellisiä opintoja tai hakija ei ole niitä muutoin 
suorittanut, OTL- tai OTT-tutkinnon suorittamisoikeutta hakevalta henkilöltä edellytetään täy-
dentävien oikeustieteellisten opintojen suorittamista ennen jatkotutkinnon suoritusoikeuden 
hyväksymistä. Täydentävien opintojen sisällöstä päättää tohtoriohjelman johtoryhmä.
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OLT- tai OTT-tutkinnon suorittamisoikeutta ei myönnetä henkilölle, joka on aiemmin suoritta-
nut laitoksella HTL- tai HTT-tutkinnon julkisoikeuden alalta.

TL-, HTT-, FL- tai FT-tutkintoa suorittamaan jo hyväksytyt ympäristöoikeuden jatko-opiskelijat 
voivat erikseen hakea oikeutta suorittaa OTL- tai OTT-tutkinto, mikäli he täyttävät OTL- ja 
OTT-tutkintoa hakeville edellä asetetut vaatimukset. Hakemuksessa tulee perustella, miksi 
jatko-opiskelija haluaa vaihtaa tutkintoa.

Kun HTL-, HTT-, FL- tai FT-tutkintoa suorittavalle ympäristöoikeuden jatko-opiskelijalle myön-
netään oikeus suorittaa OTL- tai OTT-tutkinto, hänen laitoksella jo suorittamansa jatko-opin-
not hyväksiluetaan täysimääräisinä osaksi uutta tutkintoa. Tapauskohtaisesti arvioidaan, mitä 
nykyisiä opintojaksoja jo suoritetut opinnot vastaavat. Yleisen osan opintojen vastaavuuden 
arvioi yleisen osan vastuuhenkilö (prof. Toomas Kotkas). Erityisen osan opintojen vastaavuu-
den arvioi työnohjaaja.

Tohtoriohjelman sisällä pääaineen vaihtoa haetaan tohtoriohjelman hakuaikojen puitteissa 
vapaamuotoisella hakemuksella, josta tulee ilmetä jatko-opiskelijan henkilötiedot yhteystietoi-
neen ja tieto sekä nykyisestä että haetusta pääaineesta ja tavoitetutkinnosta. Hakemuksessa 
tulee perustella, miksi opiskelija haluaa vaihtaa pääainetta. Hakemus toimitetaan tiedekunnan 
opintoasiainpäällikölle. Pääaineen vaihto edellyttää henkilökohtaisen jatko-opintosuunnitel-
man päivittämistä.

Jatko-opintokelpoisuus ja valintaperusteet

Kelpoisuus jatko-opintoihin on esitetty kappaleessa 1.4. Luonnonvarat, ympäristö ja yhteis-
kunta -tohtoriohjelman opiskelijaksi hyväksyttävällä tulee olla maisteritason opinnot ohjel-
maan soveltuvalta alalta. Maisteritutkinnon soveltuvuuden ja täydentävien opintojen tarpeen 
arvioi pääohjaaja.

Riippuen hakijan pohjakoulutuksesta, häneltä voidaan vaatia täydentävien opintojen suoritta-
mista (korkeintaan 60 op). Nämä opinnot eivät sisälly jatkotutkintoon, vaan ne antavat valmi-
udet tutkintoon johtavien opintojen suorittamiseen. Täydentävät opinnot määritellään yksilölli-
sesti kullekin opiskelijalle tämän suorittamien tutkintojen ja opintojen pohjalta. 

Julkisoikeuden ja oikeustieteellisen alan jatko-opiskelijalla tulee olla pro gradu -tutkielmastaan 
arvosanana vähintään cum laude approbatur. Vaatimuksesta voidaan poiketa tohtoriohjelman 
johtoryhmän arvioinnin perusteella. Hakija voi myös tutkimussuunnitelmallaan osoittaa jatko-
koulutuskelpoisuutensa.

Luonnonvarat, ympäristö ja yhteiskunta -tohtoriohjelman opiskelijaksi valittavan tutkimuksen 
pääteeman (tai yhden pääteemoista) tulee olla yhteiskunta- ja/tai kulttuuritieteellisen luonnon-
vara- ja/tai ympäristötutkimuksen alalta. 

Lisäksi opiskelijavalintaa tehdessä arvioidaan:
• Tutkimussuunnitelman laatu: tutkimusaiheen innovatiivisuus, tutkimussuunnitelman 

realistisuus sekä tutkimussuunnitelman selkeys ja toteutustapa.
• Tutkimusaiheen tieteellinen ja käytännöllinen relevanssi.
• Näytöt aiemmasta tutkimustyöstä
• Menestyminen maisteriopinnoissa tai niitä vastaavissa opinnoissa.
• Kansainvälinen orientaatio ja opintojen edellyttämä kielitaito.
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Tohtoriohjelmaan hakeminen

Jatko-opinto-oikeuden hakemismenettely on kuvattu kappaleessa 1.5. Tohtoriohjelmaan voi 
hakea neljä kertaa vuodessa. Lukuvuonna 2014 - 2015 ohjelman hakuajat päättyvät 31.8.2014, 
30.11.2014, 28.2.2015 ja 30.4.2015.

Jatko-opiskelijaksi	haluavan	tulee	ensimmäisenä	täyttää	esitietolomake	(http://www.uef.fi/lyy/
application-procedure). Palautteen saatuaan hän voi ottaa yhteyttä tohtoriohjelmaan kuulu-
vaan ohjaajaan tai tohtoriohjelman johtajaan.  

Tohtoriohjelmaan hakeva neuvottelee pääohjaajaksi lupautuvan henkilön kanssa tutkimus-
työn aiheesta, jatko-opinnoista ja niiden suorittamisesta sekä muista ohjaajista. 

Tohtoriohjelman ohjaajakäytäntö noudattaa Itä-Suomen yliopiston tutkintosääntöä. Ohjaajia 
tulee olla vähintään kaksi, joista vähintään yhden tulee kuulua haettavan pääaineen opetus- ja 
tutkimushenkilökuntaan. Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta on antanut tarkenta-
via	ohjeita	ohjaajien	pätevyydestä,	ks.	http://www.uef.fi/lumet/ohjeita-jatko-opiskelijoille.	

Saatuaan pääohjaajan puollon tutkimussuunnitelmalleen ja opintosuunnitelmilleen jatko-opis-
kelijaksi hakeva voi täyttää yliopiston jatko-opintojen hakulomakkeen. Mukaan tulee liittää tut-
kimussuunnitelma, henkilökohtainen opintosuunnitelma, vaaditut tutkintotodistukset ja muut 
mahdolliset todistukset, jotka voidaan ottaa huomioon päätöstä tehdessä. 

Tohtoriohjelman professoreilta on mahdollista saada opastusta tutkimussuunnitelman teke-
miseen. 

Jatko-opintohakemukset käsittelee ja arvioi tohtoriohjelman johtoryhmä. Hakijat voidaan 
haastatella arvioinnin yhteydessä. Tohtoriohjelma tekee esityksen jatko-opinto-oikeudesta tai 
hakemuksen hylkäämisestä tiedekunnalle, joka tekee päätöksen. Tiedekunta lähettää päätök-
sen hakijalle kirjallisesti tiedoksi.
Tohtoriohjelmaan hyväksytyn ja ohjaajien tulee neuvotella ja sopia vastuista sekä sitoutumi-
sesta tutkimustyön ohjaamiseen. Lisäksi laaditaan myös mahdollinen täydentävien opintojen 
suunnitelma.

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opiskelijoille: Hallintotieteiden 
lisensiaatti (HTL) ja hallintotieteiden tohtori (HTT), oikeustieteen lisensiaatti (OTL) ja 
oikeustieteen tohtori (OTT), Filosofisen tiedekunnan opiskelijoille: kasvatustieteen li-
sensiaatti (KL) ja kasvatustieteen tohtori (KT) tai filosofian tohtori (kasvatustiede):  
Opinnot yhteensä 50 op:

Tieteen ja tutkimusalan opinnot: 40 op
Valmiustaito-opinnot: 10 op
Väitöskirja tai lisensiaatintutkimus

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opiskelijoille: Filosofian lisensi-
aatti (FL), filosofian tohtori (FT), yhteiskuntatieteiden lisensiaatti (YTL) ja yhteiskunta-
tieteiden tohtori (YTT), Filosofian tiedekunnan opiskelijoille: filosofian tohtori (FT) tai 
lisensiaatti (FTL) humanistisilla aloilla:
Opinnot yhteensä 50 op:

Tieteen ja tutkimusalan opinnot: 35 – 40 op
Valmiustaito-opinnot: 10 – 15 op
Väitöskirja tai lisensiaatintutkimus
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Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan opiskelijat: Maatalous- ja metsätie-
teiden lisensiaatti (MML), maatalous- ja metsätieteiden tohtori (MMT) sekä filosofian 
tohtori (FT, metsätieteellinen koulutusala):
Opinnot yhteensä 40 op:

Tieteen ja tutkimusalan opinnot: 32 op
Valmiustaito-opinnot: 8 op
Väitöskirja tai lisensiaatintutkimus

Luonnonvarat, ympäristö ja yhteiskunta - tohtoriohjelman tutkimustyötä ja ammattipätevyyttä 
tukevien opintojen laajuus riippuu suoritettavasta tutkinnosta. Henkilökohtainen opintosuunni-
telma ja sen muutokset tulee tehdä yhdessä pääohjaajan kanssa ja hyväksyttää tohtoriohjel-
man johtoryhmällä tai dekaanilla. Lisensiaatin ja tohtorin tutkintoon vaadittavat tutkimustyötä 
ja ammattipätevyyttä tukevat opinnot koostuvat seuraavasti:

Tutkimustyötä ja ammattipätevyyttä tukevat opinnot, yhteensä 40 tai 50 op.
Tohtoriohjelmaan liittyvien opintosuorituksen laajuuden arvioi pääohjaaja. Määrittäminen pe-
rustuu sen tiedekunnan /yksikön käytäntöihin, johon opinnot suoritetaan.

A. 5012002 Yleiset valmiustaito-opinnot  (8-15 op)

Yleiset valmiustaito-opinnot voi valita Itä-Suomen yliopiston tohtorikoulun tai muiden tohto-
riohjelmien järjestämistä kursseista. Lisäksi opintoihin on mahdollista hyväksyä kansallisten 
verkostojen ja muiden yliopistojen kurssit, jos ne on sisällytetty henkilökohtaiseen opintosuun-
nitelmaan. Opintoihin tulee sisältyä tutkimusetiikan ja projektijohtamisen opintoja (esim. Itä-
Suomen yliopiston opintojaksot 1145003 tutkimusetiikan perusteet 1 op ja 1145006 tutkimus-
projektin hallintoa 2 op) .

Valmiustaito-opintojen laajuus ja sisältö sovitaan pääohjaajan kanssa opintosuunnitelman 
laatimisen yhteydessä. Opinnot ovat laajuudeltaan vähintään 8 op luonnontieteiden ja met-
sätieteiden tiedekunnan opiskelijoille ja vähintään 10 op muille tohtoriohjelman opiskelijoille.

B. 5012003 Tieteen ja tutkimusalan opinnot (32-40 op)
 
Tieteen ja tutkimusalan opinnot ovat pääosin vapaasti valittavissa. Jokaisen tulee kuitenkin 
osallistua jatkokoulutusseminaariin. Opintojen tulee tukea opiskelijan väitöskirjatyön / lisensi-
aatintutkimuksen tekoa. Tieteen ja tutkimusalan opintojen laajuus ja sisältö sovitaan pääoh-
jaajan kanssa opintosuunnitelman laatimisen yhteydessä.  Opinnot ovat laajuudeltaan 32 op 
luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan opiskelijoille ja 35-40 op muille tohtoriohjel-
man opiskelijoille.

Suositeltavia opintojaksoja on esitelty tohtoriohjelman internet-sivuilla. 

Jatkokoulutusseminaari vähintään 5 op
Jatko-opiskelija osallistuu aktiivisesti Natural Resources, Environment and Society -tohtorioh-
jelman monitieteisiin tutkimus- ja jatkokoulutusseminaareihin. Tämän lisäksi hän voi osallistua 
muiden soveltuvien tieteenalojen tutkimus- ja jatkokoulutusseminaareihin. 

Näissä seminaareissa jatko-opiskelija esittelee tutkimussuunnitelmansa, raportoi tutkimuk-
sensa etenemisestä ja osallistuu tutkimusaiheista käytävään keskusteluun. 

Opintoihin on myös mahdollista sisällyttää osallistumisen korkeatasoisten vierailevien tutkijoi-
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den luentoihin ja niistä raportointi. Luentoihin osallistumisesta kerätään merkinnät luentopassiin 
ja pääohjaaja tai tohtoriohjelman johtaja päättää näistä opinnoista saatavan opintopistemäärän. 

Suositeltavia opintojaksoja on esitelty tohtoriohjelman internet-sivuilla. 

Tutkimusalan opinnot 
Tämän osion opintojen tavoitteena on, että jatko-opiskelija perehtyy syvällisesti omaan tutki-
musalaansa ja sen tieteelliseen ja yhteiskunnalliseen merkitykseen sekä saavuttaa valmiudet 
tutkimusalansa piirissä itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä 
ja luoda uutta tieteellistä tietoa. Osio kehittää jatko-opiskelijan kykyä kirjoittaa tieteellistä teks-
tiä ja osallistua tieteelliseen keskusteluun.

Opinnot voivat sisältää:
• jatko-opintokursseja tai tutkimusalan aine- tai syventäviä opintoja
• tutkimusalan teosten pohjalta laadittuja esseitä tai kirjatenttejä
• tieteellisen artikkelin julkaiseminen, esitelmä tai posteri tieteellisessä konferenssissa
• asiantuntijatehtävät tutkimusalalla (tutkijavaihto, opetus)

Maisteritason tutkinnon jälkeen kirjoitetut ja julkaistut tieteelliset artikkelit voidaan sisällyttää 
tohtorintutkintoon seuraavilla ehdoilla:

• Jatko-opiskelija on kirjoittanut artikkelin yksin tai hän on artikkelin ensimmäinen kir-
joittaja

• Artikkeli ei ole osa artikkeliväitöskirjaa 

Konferenssiosallistuminen voidaan sisällyttää opintoihin, jos opiskelijalla on tieteellisessä konfe-
renssissa esitelmä tai posteri omalta tutkimusalaltaan tai hän toimii työryhmän puheenjohtajana. 

Jatko-opiskelija voi sisällyttää opetus- ja asiantuntijatehtäviä opintoihin sovittuaan siitä jatko-
opintoja ohjaavan professorin kanssa. Opetuksen tulee olla yliopistotason kurssilla ja liittyä 
jatko-opiskelijan tutkimusalaan.   

Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen muoto, vaatimukset ja arvostelu noudattavat sen tiede-
kunnan vaatimuksia, jonne tutkinto suoritetaan.

2.2.4.7 Oikeustieteiden tohtoriohjelma

Oikeustieteiden laitoksella voi jatkotutkintona suorittaa oikeustieteen lisensiaatin (OTL) ja oi-
keustieteen	tohtorin	(OTT)	sekä	filosofian	lisensiaatin	(FL)	ja	filosofian	tohtorin	(FT)	tutkinnot.	

Jatko-opiskelijat, joille on ennen 1.8.2013 myönnetty oikeus suorittaa hallintotieteiden lisen-
siaatin (HTL) tai hallintotieteiden tohtorin (HTT) tutkinto, voivat suorittaa kyseiset tutkinnot. 
Tämän ajankohdan jälkeen ei oteta uusia HTL- ja HTT-tutkintoa suorittavia jatko-opiskelijoita. 

Filosofiassa	voi	suorittaa	yhteiskuntatieteiden	lisensiaatin	(YTL)	ja	yhteiskuntatieteiden	tohto-
rin	(YTT)	tutkinnot.	Filosofiaan	ei	oteta	uusia	jatko-opiskelijoita	1.1.2012	jälkeen.		

OTL	ja	OTT	-tutkintojen	pääaineena	voi	olla	jokin	seuraavista:	finanssioikeus,	eurooppaoike-
us, hallinto-oikeus, kansainvälinen oikeus, kauppaoikeus, lainsäädäntötutkimus, oikeustalo-
ustiede, perhe- ja jäämistöoikeus, prosessioikeus, rikosoikeus, siviilioikeus, sosiaalioikeus, 
työoikeus, valtiosääntöoikeus, yleinen oikeustiede ja ympäristöoikeus. HTL ja HTT -tutkin-
tojen	pääaineena	voi	olla	jokin	seuraavista:	eurooppaoikeus,	finanssioikeus,	hallinto-oikeus,	
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oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, rikos- ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimus, 
siviilioikeus, valtiosääntöoikeus tai ympäristöoikeus. Kaikissa pääaineissa voi suorittaa FT-
tutkinnot.

Jatko-opintokelpoisuus ja valintaperusteet

OTL- tai OTT-tutkinnon suoritusoikeus voidaan myöntää oikeustieteen ylemmän korkeakoulu-
tutkinnon suorittaneelle, jolla katsotaan opintomenestyksen (erityisesti tutkintoon kuuluneen 
kirjallisen lopputyön ansioiden ja arvosanan), mahdollisen julkaisu- ja tutkimustoiminnan 
sekä tutkimussuunnitelman perusteella olevan riittävät valmiudet tutkinnon suorittamiseksi. 
Oikeustieteen ylemmällä korkeakoulututkinnolla tarkoitetaan oikeustieteen maisterin tutkin-
toa ja hallintotieteiden maisterin (julkisoikeus) tutkintoa sekä vastaavaa ulkomaista tutkintoa. 
Myös muu ylempi korkeakoulututkinto voidaan rinnastaa näihin tutkintoihin, jos siihen sisältyy 
tai hakija on muutoin suorittanut vastaavan määrän oikeustieteellisiä opintoja. Mikäli muuhun 
tutkintoon ei sisälly vastaavaa määrää oikeustieteellisiä opintoja tai hakija ei ole niitä muutoin 
suorittanut, OTL- tai OTT-tutkinnon suorittamisoikeutta hakevalta henkilöltä edellytetään täy-
dentävien oikeustieteellisten opintojen suorittamista ennen jatkotutkinnon suoritusoikeuden 
hyväksymistä. Täydentävien opintojen sisällöstä päättää tohtoriohjelman johtoryhmä.

OLT- tai OTT-tutkinnon suorittamisoikeutta ei myönnetä henkilölle, joka on aiemmin suoritta-
nut Itä-Suomen yliopistossa HTL- tai HTT-tutkinnon julkisoikeuden alalta.

FT-tutkinnon suoritusoikeus voidaan myöntää sellaiselle kotimaisen tai ulkomaisen ylemmän 
korkeakoulututkinnon taikka soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneel-
le, jolla katsotaan opintomenestyksen (erityisesti tutkintoon kuuluneen kirjallisen lopputyön 
ansioiden ja arvosanan), mahdollisen julkaisu- ja tutkimustoiminnan sekä tutkimussuunni-
telman perusteella olevan riittävät valmiudet tutkinnon suorittamiseksi. Lisäksi edellytetään, 
että hakijalla on riittävästi sellaisia oikeustieteellisiä opintoja, jotka tukevat lisensiaatintyön 
tai väitöskirjan tekemistä. Oikeustieteellisten opintojen riittävyyden arvioinnissa kiinnitetään 
erityistä huomiota suoritettujen opintojen ja tutkimusaiheen väliseen yhteyteen sekä oike-
ustieteen metodologisiin opintoihin. Mikäli hakijalla ei ole riittävästi tällaisia oikeustieteellisiä 
opintoja, tai FT-tutkinnon suorittamisoikeutta hakevalta henkilöltä edellytetään täydentävien 
oikeustieteellisten opintojen suorittamista ennen jatkotutkinnon suoritusoikeuden hyväksymis-
tä. Täydentävien opintojen sisällöstä päättää tohtoriohjelman johtoryhmä.

Jatko-opiskelijalla tulee olla pro gradu -tutkielmastaan arvosanana vähintään cum laude ap-
probatur. Vaatimuksesta voidaan poiketa tohtoriohjelman johtoryhmän arvioinnin perusteella. 
Hakija voi myös tutkimussuunnitelmallaan osoittaa jatkokoulutuskelpoisuutensa.

HTL-, HTT-, FL- tai FT-tutkintoa suorittamaan jo hyväksytyt jatko-opiskelijat voivat erikseen 
hakea oikeutta suorittaa OTL- tai OTT-tutkinto, mikäli he täyttävät OTL- ja OTT-tutkintoa hake-
ville edellä asetetut vaatimukset. Hakemuksessa tulee perustella, miksi jatko-opiskelija haluaa 
vaihtaa tutkintoa.

Kun HTL-, HTT-, FL- tai FT-tutkintoa suorittavalle myönnetään oikeus suorittaa OTL- tai OTT-
tutkinto, hänen laitoksella jo suorittamansa jatko-opinnot hyväksiluetaan täysimääräisinä 
osaksi uutta tutkintoa. Tapauskohtaisesti arvioidaan, mitä nykyisiä opintojaksoja jo suoritetut 
opinnot vastaavat. Yleisen osan opintojen vastaavuuden arvioi yleisen osan vastuuhenkilö 
(prof. Toomas Kotkas). Erityisen osan opintojen vastaavuuden arvioi työnohjaaja. 
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Tohtoriohjelmaan hakeminen

Jatko-opinto-oikeuden hakemismenettely on kuvattu kappaleessa 1.5.

Jatko-opintoja hakevan tulee olla ennen hakemuksen jättämistä yhteydessä suunnitteleman-
sa oppiaineen professoriin, jolta saa myös tarvittaessa neuvontaa suunnitelman tekemiseen. 
Tutkimussuunnitelman ohjeellinen pituus on noin 10 sivua ja siitä on ilmettävä seuraavat asiat:

• Tutkimuksen tausta, aihevalinnan mielekkyys ja tieteellinen relevanssi sekä aiemmat 
teemaan liittyvät tutkimukset.

• Tutkimuksen tavoitteet, tutkimustehtävät ja tutkimuskysymykset.
• Tutkimusmenetelmät ja -aineistot sekä aineistojen käsittely.
• Työsuunnitelma ja osatehtävien suunnitelmat; erityisesti artikkeliväitöskirjoissa on 

tärkeää kuvata, millaisissa osissa tutkimus tehdään ja raportoidaan.
• Aikataulu- ja rahoitussuunnitelma.
• Julkaisusuunnitelma.
• Arvio tutkimustulosten hyödyntämismahdollisuuksista sekä yhteiskunnallisesta mer-

kityksestä.

Jatko-opiskelijat ottaa tiedekunnan dekaani tohtoriohjelman johtoryhmän lausunnon perus-
teella. Hakijoiden on esiteltävä suullisesti tutkimussuunnitelmansa johtoryhmän kokouksessa 
lokakuun, maaliskuun tai toukokuun puolivälissä, missä yhteydessä johtoryhmä haastattelee 
hakijaa ja antaa hänelle palautetta tutkimussuunnitelmasta. Hakijan tulee varmistaa johto-
ryhmän kokouspäivä internet-sivuilta tai tohtoriohjelman koordinaattorilta hakemusasiakirjat 
jättäessään.

Tohtoriohjelman johtoryhmä arvioi hakijan aiempien opintojen, tutkimussuunnitelman ja haki-
jan haastattelun perusteella, onko hänellä suunnittelemiinsa tohtoriopintoihin riittävät yleiset 
teoreettiset ja menetelmälliset valmiudet. Johtoryhmän lausunnossa puolletaan tai ei puolleta 
jatko-opintohakemuksen hyväksymistä. Johtoryhmä voi edellyttää tutkimussuunnitelman ke-
hittämistä ennen puoltavaa lausuntoa. Tällöin asia jätetään pöydälle johtoryhmän seuraavaan 
kokoukseen.

Johtoryhmän puoltavan lausunnon jälkeen tohtoriohjelmaan hakeneelle opiskelijalle määrä-
tään kaksi tehtävään suostunutta työnohjaajaa. Työnohjaajat voivat edellyttää ennen tehtä-
vään suostumistaan, että hakija muokkaa tutkimus- tai jatko-opinto-suunnitelmaansa johto-
ryhmän käsittelyn jälkeen. Jos työnohjausta ei voida esimerkiksi tohtoriopiskelijoiden liian 
suuren määrän vuoksi järjestää, hakemusta ei puolleta. 
Oikeustieteiden tohtoriohjelmasta on mahdollista hakea jatko-opinto-oikeutta kolme kertaa 
vuodessa: 

• 31.8.2014 (hakemuksen esittely ja haastattelu tohtoriohjelman johtoryhmässä syys-
kuun puolivälissä)

• 28.2.2015 (hakemuksen esittely ja haastattelu tohtoriohjelman johtoryhmässä maa-
liskuun puolivälissä)

• 30.4.2015 (hakemuksen esittely ja haastattelu tohtoriohjelman johtoryhmässä touko-
kuun puolivälissä)

Jatkotutkinnon vaatimukset

Tutkintoihin sisältyy 50 opintopisteen laajuisesti tutkimustyötä ja ammattipätevyyttä tukevia 
opintoja. Tavoitteena on yleinen perehtyneisyys oikeustieteen tieteelliseen perustaan, teo-
reettisiin lähtökohtiin ja tutkimusmenetelmiin siten, että lisensiaatintutkimuksen tai väitöskirjan 
laatimiseen on hyvät valmiudet. 



96     Itä-Suomen yliopisto

Jatko-opintosuunnitelmassa vahvistetaan suoritukset, jotka voidaan hyväksyä 50 opintopis-
teen laajuisiin tutkimustyötä ja ammattipätevyyttä tukeviin opintoihin. 25 opintopistettä tästä 
on kerättävä yleisistä oikeustieteellisen tutkimuksen teoreettisia ja menetelmällisiä valmiuksia 
antavista opinnoista, 15 opintopistettä oman tutkimusalan osaamista syventävistä opinnoista 
sekä 10 op yleisistä valmiustaito-opinnoista.

Tutkimustyötä ja ammattipätevyyttä tukevat opinnot (50 op) on suoritettava ja rekisteröitävä 
suoritetuksi ennen väitöskirjan jättämistä esitarkastukseen.

5312101 TUTKIMUSTYÖTÄ JA AMMATTIPÄTEVYYTTÄ TUKEVAT OPINNOT 50 op
YLEINEN OSA 25 op – Teoreettiset ja menetelmälliset valmiudet
ERITYINEN OSA 15 op – Perehtyminen omaan tutkimusalaan
YLEISET VALMIUSTAITO-OPINNOT 10 op – Opetus ja asiantuntijatehtävät
5312102 LISENSIAATINTUTKIMUS / 5312201 VÄITÖSKIRJA

5312101 Tutkimustyötä ja ammattipätevyyttä tukevat opinnot 50 op

YLEINEN OSA (25 op) – Teoreettiset ja menetelmälliset valmiudet

5312103 Kirjallisuus, yleinen osa 5 op

Teoria- ja menetelmäopinnot 10 op, valittava 10 op seuraavista:
 - 5311910 Oikeusteoria I 5 op
 - 5311912 Oikeudellinen argumentaatio 5 op
 - 5311913 Ennakkopäätösanalyysi 5 op
 - 5311914 Lainsäädäntötutkimuksen seminaari 5 op
 - 5311915 Väitöskirja-analyysi 5 op
 - 5311916 Empiirisen oikeustutkimuksen seminaari 5 op
 - 5311917 Oikeustapauspiiri 5 op
 - 5311921 Kriminologian menetelmät 5 op
 - 5313232	Oikeusfilosofia	5	op
 - 5311918 Classics of Legal Theory 5 credits
 - 5311923 Comparative Law 5 ECTS
 - 5311924 Historical, Theoretical, and Axiological Foundations of the European Legal 

Culture 5 credits
5312104 Yleinen metodiseminaari 5 op
5312105 Yleinen jatko-opintoseminaari 5 op

ERITYINEN OSA 15 op – Perehtyminen omaan tutkimusalaan

5312106 Kirjallisuus, erityinen osa
5312107 Julkaisut
5312108 Konferenssit

YLEISET VALMIUSTAITO-OPINNOT, oikeustieteet 10 op

5312109 Opetus- ja asiantuntijatehtävät



Jatko-opinto-opas lukuvuosi 2014-2015   97

5312102 LISENSIAATINTUTKIMUS 

5312201 VÄITÖSKIRJA 

Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen laatua arvioidaan kokonaisuutena erityisesti seuraavin 
kriteerein:

1. Tutkimustehtävän mielekkyys ja tutkimusongelman kiinnostavuus: Arviossa koros-
tuvat etenkin tutkimustehtävän innovatiivisuus ja tieteellinen merkitys.

2. Oppineisuus ja tutkimustyössä tarvittavien menetelmien hallinta: Arvioidessa kiin-
nitetään huomiota siihen, millaisia valmiuksia tutkimustehtävän toteuttamiseen on 
tarvittu. Oppineisuudella tarkoitetaan sekä riittävää asiantuntemusta tutkimusalasta 
että lukeneisuutta oman oppiaineen ja tieteenalan piirissä laajemminkin.

3. Tutkimuksen käytännön toteutus: Arviointi kohdistuu esimerkiksi työn rakenteen toi-
mivuuteen, työn rajaukseen, työn viimeistelyn asteeseen sekä tyylillisiin seikkoihin.

4. Tutkimuksen tulokset, niiden uutuus, pätevyys ja merkittävyys: Oikeustieteessä ei 
tutkimuksen tuloksia useinkaan pystytä täysin erottamaan muusta tutkimuksesta, 
koska kyse on tulkinnoista ja niiden perusteltavuudesta. Tämä korostaa entisestään 
kokonaisarvostelun merkitystä.

5. Tekijän kyky puolustaa tutkimustaan julkisesti: Väitöskirjan samoin kuin lisensiaa-
tintutkimuksen esittämiseen kuuluu, että tekijä puolustaa työtään julkisesti ja että 
puolustaminen on asiallista. Opinnäytetyö on hyväksyttävä, jos se täyttää vähim-
mäisvaatimustason kunkin kriteerin osalta. Väitöskirja ja lisensiaatintutkimus arvos-
tellaan arvolauseilla approbatur, lubenter approbatur, non sine laude approbatur, 
cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude approbatur 
ja laudatur. Tutkintotodistukseen merkitään väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen 
aihe ja arvosana.

Jatko-opiskelijoiden ohjaus

Jokaiselle jatko-opiskelijalle määrätään kaksi ohjaajaa. Ohjaajat määrätään tohtoriohjelman 
johtoryhmän puoltavan lausunnon jälkeen. Ohjauksesta tehdään ohjaussopimus ohjattavan 
ja ohjaajien välillä. Ohjaajan, ohjattavan, laitoksen ja tohtoriohjelman johtoryhmän tehtävät 
määritellään seuraavasti:

OHJAAJAN ROOLI:
1. Työnohjaaja huolehtii, että työnohjauksen eri ulottuvuudet toteutuvat ammattimai-

sesti koko tutkimushankkeen ajan. Tämä merkitsee, että työnohjaaja muun muassa 
tunnistaa ohjattavien yksilölliset tarpeet sekä motivoi ja kannustaa ohjattavaansa 
läpi koko tutkimushankkeen. Työnohjaaja pyrkii kehittämään osaamistaan ja taito-
jaan työnohjaajana.

2. Työnohjaaja sitoutuu aidosti ohjaamaansa hankkeeseen. Ennen työnohjaajaksi 
suostumista työnohjaaja arvioi mahdollisuutensa ja voimavaransa toimia työnohjaa-
jana, ottaen huomioon asiantuntemuksensa, aikaisemmat ohjaustehtävänsä sekä 
muut työtehtävänsä. Työnohjaaja avustaa ohjattavaa rahoituksen järjestämisessä.

3. Työnohjaaja tukee ohjattavan itsenäistymistä ja kehittymistä tutkijana ja asiantun-
tijana, toisin sanoen kasvua tutkijayhteisön jäseneksi. Työnohjaaja voi esimerkik-
si kannustaa ohjattavaa julkaisemaan tutkimusta myös tohtoriopintojen kuluessa; 
tarjota ohjattavalle tämän tutkimusaiheeseen liittyviä opetustehtäviä; edistää oh-
jattavan kotimaista ja kansainvälistä verkottumista; huolehtia osaltaan siitä, että 
ohjattava saa riittävästi myös vertaispalautetta ja -tukea; huolehtia osaltaan siitä, 
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että ohjattava luo riittävät yhteydet käytännön työelämään sekä opastaa ohjattavaa 
väitöstilaisuuteen valmistautumisessa. 

4. Työnohjaaja toimii riittävän kiinteässä vuorovaikutuksessa ohjattavan kanssa. Hän 
tapaa ohjattavaa useamman kerran vuodessa, tutustuu huolellisesti ja kohtuullises-
sa ajassa ohjattavan teksteihin ja muihin aineistoihin sekä antaa reilua ja vilpitöntä 
palautetta ja ohjaa tieteellisessä kirjoittamisessa.

5. Työnohjaaja noudattaa työnohjauksessaan tutkimuseettisiä periaatteita. Nämä 
edellyttävät muun muassa, että työnohjaaja kiinnittää ohjattavan huomiota tutki-
museettisiin kysymyksiin ja tieteellisen kirjoittamisen pelisääntöihin. Työnohjaaja ei 
hyödynnä sopimattomasti ohjattavan tutkimustuloksia; valmis väitöskirjatutkimus ei 
ole työnohjaajan vaan ohjattavan työ.

6. Työnohjaaja pyrkii yhdessä toisen työnohjaajan kanssa etsimään ratkaisuja ohjauk-
sen ongelmatilanteisiin. Työnohjaaja ei asetu esteeksi, jos ohjattava toivoo työnoh-
jausjärjestelyn muuttamista. Työnohjaaja voi pyytää vapautusta tehtävästään, jos 
työnohjaussuhdetta ei ole yrityksistä huolimatta saatu toimivaksi.

OHJATTAVAN ROOLI:
1. Ohjattava sitoutuu aidosti tutkimushankkeeseensa. Hänen tulee tavoitella mah-

dollisimman korkeaa tieteellistä laatua, pyrkiä kehittämään itseään tutkijana ja 
asiantuntijana sekä toimia kaikin puolin tutkimuseettisten sääntöjen edellyttämällä 
tavalla.

2. Ohjattava tukee hankkeen suunnitelmallista etenemistä. Hänen tulee pyrkiä pysy-
mään sovitussa aikataulussa; pitää kirjaa ohjauksen toteutumisesta esimerkiksi 
ohjaustapaamisten keskeisestä sisällöstä tehtävien, myös työnohjaajalle toimitet-
tavien tiivistelmien avulla; informoida työnohjaajaa suunnitelman ja tutkimustehtä-
vän muutoksista sekä olla yhteydessä työnohjaajaan, jos hän katsoo työnohjauksen 
kaipaavan tehostamista. Ongelmatilanteissa on pyrittävä ratkaisuun ensisijaisesti 
työnohjaajan kanssa ja ellei tyydyttävään ratkaisuun päästä, ohjattava ja työnohjaa-
ja voivat olla yhteydessä tohtoriohjelman johtoryhmään. 

LAITOKSEN JA TOHTORIOHJELMAN JOHTORYHMÄN ROOLI:
1. Oikeustieteiden laitos huolehtii, että laitoksella työskenteleviä jatko-opiskelijoita ei 

kohtuuttomasti kuormiteta hallinnollisilla tehtävillä, ja että he voivat pitää vuosittain 
laitoksen strategiassa linjatut tutkimusvapaat.

2. Laitos pyrkii jakamaan laitoksella työskentelevien jatko-opiskelijoiden opetusvas-
tuun siten, että jatko-opiskelijan opetus liittyy hänen omaan tutkimusalaansa.

3. Tohtoriohjelman johtoryhmä käsittelee jatkokoulutushakemukset ennen kuin ne me-
nevät dekaanin päätettäviksi ja antaa niistä palautetta opiskelijalle.

4. Tohtoriohjelman johtoryhmä pyytää jatko-opiskelijoilta säännöllisesti palautetta ja 
kehittää laitoksen jatko-opinto-ohjelman sisältöä ja ohjauskäytäntöjä.

5. Tohtoriohjelman johtoryhmä pyrkii ratkaisemaan jatko-opintoihin ja ohjaussuhteisiin 
liittyviä ongelmatilanteita.

2.2.4.8 Sosiaali- ja terveysjohtamisen tohtoriohjelma

Sosiaali- ja terveysjohtamisen tohtoriohjelman tavoitteena on tarjota korkeatasoinen tutkija-
koulutus jatko-opiskelijoille, joiden tutkimusteemat liittyvät sosiaali- ja terveydenhuollon joh-
tamiseen, päätöksentekoon, talouteen ja tietohallintoon. Tohtoriohjelma kouluttaa tutkijoita ja 
asiantuntijoita, joilla on valmiudet työskennellä sekä itsenäisesti että monitieteisissä tutkimus-
ryhmissä pääsääntöisesti sosiaali- ja terveydenhuollon erilaisissa tutkimus-, kehittämis- ja 
hallinnollisissa tehtävissä. Tohtoriohjelman tavoitteena on edistää jatko-opiskelijoiden kan-
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sainvälistymistä kannustamalla opiskelijoita tutkijavaihtoon, opintoihin ulkomailla, esiintymi-
seen kansainvälisissä konferensseissa ja julkaisemiseen kansainvälisillä foorumeilla sekä 
toimimiseen kansainvälisissä tutkijaverkostoissa.

Tohtoriohjelmaan osallistuvat oppiaineet (vastuuhenkilöiden nimet suluissa):
• sosiaalihallintotiede (professori Vuokko Niiranen)
• sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto (professori Kaija Saranto)
• terveyshallintotiede (professori Jari Vuori)
• terveystaloustiede (professori Hannu Valtonen)
• kansantaloustiede (professori Mika Lindén)

Tohtoriohjelmassa suoritettavat tutkinnot

Sosiaali- ja terveysjohtamisen tohtoriohjelmassa voi suorittaa tieteellisinä jatkotutkintoina 
terveystieteiden	 lisensiaatin	 (TtL),	 terveystieteiden	 tohtorin	 (TtT)	 tai	 filosofian	 tohtorin	 (FT)	
tutkinnon terveyshallintotieteessä, terveystaloustieteessä ja sosiaali- ja terveydenhuollon 
tietohallinnossa. Sosiaalihallintotieteessä, kansantaloustieteessä sekä sosiaali- ja terveyden-
huollon tietohallinnossa on mahdollista suorittaa yhteiskuntatieteiden lisensiaatin (YTL) tai 
yhteiskuntatieteiden	tohtorin	(YTT)	tutkinto	tai	filosofian	tohtorin	tutkinto.	

Jatko-opintokelpoisuus ja valintaperusteet

Kelpoisuus jatko-opintoihin on esitetty kappaleessa 1.4.  Tohtoriohjelmaan voidaan valita hen-
kilö, joka on suorittanut soveltuvan ylemmän  korkeakoulututkinnon tai sitä vastaavan ulkomai-
sen tutkinnon, joka painottuu  johtamiseen, päätöksentekoon, talouteen ja tietohallintoon ja 
jolla tohtoriohjelma katsoo olevan tohtoriopintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Hakijalla on valmiudet tohtorikoulutukseen kun/jos hän hakee opinto-oikeutta oppiaineeseen, 
jossa hän on suorittanut syventävät opinnot. Jos hakijan pohjakoulutus on muulta alalta, hä-
neltä voidaan edellyttää täydentävien opintojen suorittamista (max. 60 op). Päätös täydentä-
vien opintojen edellyttämisestä tehdään opiskelijavalinnan yhteydessä. Täydentävät opinnot 
eivät sisälly tutkintoon, vaan ne tukevat tohtoriohjelman suorittamista. Ne määritellään yksilöl-
lisesti kullekin opiskelijalle tämän suorittamien tutkintojen ja opintojen pohjalta. Täydentävät 
opinnot täsmennetään ensimmäisen opiskeluvuoden aikana ja niiden tulee olla henkilökohtai-
sen opintosuunnitelman (HOPS) kanssa linjassa.Opiskelijavalintaa suoritettaessa arvioidaan:

• tutkimusaiheen tieteellinen ja käytännöllinen relevanssi sekä soveltuvuus ohjelman 
tematiikkaan

• tutkimussuunnitelman laatu: tutkimusaiheen innovatiivisuus, tutkimussuunnitelman 
realistisuus sekä

• tutkimussuunnitelman selkeys ja toteutustapa, tutkimuseettisten kysymysten huomi-
oiminen

•  näytöt aikaisemmasta tutkimustyöstä
• menestyminen maisteriopinnoissa tai niitä vastaavissa opinnoissa (hyvin tiedoin suo-

ritetut opinnot)
• kansainvälinen orientaatio (esim. julkaisut ja konferenssit) ja opintojen edellyttämä 

kielitaito (
• Lisäksi valinnassa huomioidaan, että tohtoriohjelmalla on riittävät resurssit opiskeli-

jan ohjaukseen ja että opiskelijalle on osoitettavissa vähintään kaksi ohjaajaa.
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Tohtoriohjelmaan hakeminen

Jatko-opinto-oikeuden hakemismenettely on kuvattu kappaleessa 1.5.  Sosiaali- ja terveysjoh-
tamisen tohtoriohjelman hakijoiden tulee sisällyttää tutkimussuunnitelmaan seuraavat asiat:

• tutkimuksen tausta, teoreettinen perustelu ja aiheen kytkeminen aikaisempaan tut-
kimukseen

• tutkimuksen tavoitteet, tutkimustehtävät ja tutkimuskysymykset
• tutkimusmenetelmät ja -aineistot sekä aineistojen käsittely
• työsuunnitelma ja osatehtävien suunnitelmat. Erityisesti artikkeliväitöskirjoissa on 

tärkeää kuvata, millaisissa osissa tutkimus tehdään ja raportoidaan.
• aikataulu- ja rahoitussuunnitelma
• julkaisusuunnitelma
• arvio tutkimustulosten hyödyntämismahdollisuuksista sekä yhteiskunnallisesta mer-

kityksestä
• tutkimukseen liittyvät eettiset kysymykset
• Tutkimussuunnitelman ohjeellinen pituus on noin 10 sivua. Hakuaika sosiaali- ja ter-

veysjohtamisen tohtoriohjelmaan lukuvuonna 2013 – 2014 päättyy 28.2.2014.

Jatkotutkinnon rakenne 

Tohtoriohjelmassa suoritettaviin tutkintoihin sisältyy lisensiaatin- tai väitöskirjatutkimuksen li-
säksi vähintään 50 opintopisteen laajuiset teoreettismetodologiset ja asiantuntijuutta edistävät 
opinnot.

A. YLEISET VALMIUSTAITO-OPINNOT (vähintään 15 op) op 
5424000, Akateemisen tutkimuksen lähtökohdat, pakollinen 3  
8010060, English for postgraduate students tai vastaava kurssi 4
Pakollisten opintojaksojen lisäksi suositellaan suoritettavaksi yleistä tieteellistä jat-
kokoulutusta seuraavista aihealueista: tieteellinen viestintä suomeksi ja englanniksi, 
tiedonhaku	ja	tieteen	filosofia.	

B. TIETEEN- JA TUTKIMUSALAN OPINNOT (vähintään 35 op), kaikki pakollisia
5424001, Pääaineen jatkokoulutusseminaari 8
5424002, Lukuseminaari I 6  
5424003, Lukuseminaari II 6  
5424008 Tutkimuksen tieteellinen esittäminen 5  
5424007 Tieteellinen artikkeli omasta tutkimusteemasta 4-9  
5424004 Tutkimusmenetelmät, jatko-opinnot 10  

2.2.4.9 Sosiaalityön ja sosiaalipalveluiden tohtoriohjelma

Sosiaalityön ja sosiaalipalveluiden tohtoriohjelman tavoitteena on tarjota korkeatasoinen tutki-
jakoulutus jatko-opiskelijoille, joiden tutkimus kohdentuu yhtäältä sosiaalityössä kohdattaviin 
sosiaalisiin ongelmiin, ihmisen sosiaaliseen toimintaan ja vuorovaikutukseen sekä toisaalta 
sosiaalityön professionaaliseen kehittämiseen ja työn vaikuttavuuteen ynnä sosiaalipalvelu-
jen organisointiin ja sosiaaliturvan kysymyksiin hyvinvointivaltion kontekstissa. 
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Tohtoriohjelman tehtävänä on kouluttaa tutkijoita sekä asiantuntijoita sosiaalityön ja sosiaa-
lipalvelujen tutkimus- ja kehittämistehtäviin sekä hallinnon palvelukseen. Sosiaalityössä kes-
keistä on erilaisten sosiaalista toimintakykyä ja elämänhallintaa ylläpitävien preventiivisten, 
interventioiden ja kuntoutuksen käytäntöjen tutkimus ja kehittäminen. Tällaisella asiantunte-
muksella on kasvavaa kysyntää hyvinvointivaltiollisten rakenteiden ohentuessa ja yhteiskun-
nallisten muutosten nopeutuessa. Asiantuntijuuden kysymykset koskevat sosiaalityön lisäksi 
laajasti koko hyvinvointityön moniammatillista järjestelmää.
 
Sosiaalityön tutkimuksen kohteina ovat asiakkaiden psykososiaaliset ongelmat, sosiaalityön 
työmenetelmät, alan teoreettinen itseymmärrys sekä sosiaalityön hallinto, johtaminen ja ke-
hittäminen. Tutkimuksessa käsitellään mikrososiaalisia haavoittavuuden, turvattomuuden ja 
osattomuuden prosesseja ja näihin kohdistuvan auttamistyön luonnetta ja ehtoja. Laajemmassa 
kontekstissa sosiaalisten ongelmien tutkimisessa ovat myös köyhyyden, syrjäytymisen ja eriar-
voisuuden rakenteelliset mekanismit ja näihin kohdistuvat sosiaalipoliittiset interventiot.

Tohtoriohjelma liittyy Itä-Suomen yliopiston painoalueista etenkin hyvinvoinnin tutkimukseen, 
Erityisenä sisältönä on sosiaalityön ja sosiaalipalveluiden tutkimus. Sosiaalityön osalta ohjel-
massa korostuvat seuraavat sosiaalityön tutkimuksen aihealueet: 

• Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön tutkimus kohdistuu lastensuojeluun, lapsen oi-
keuksiin ja lapsuuden riskeihin sekä sosiaalityön vaikutuskeinoihin ja mahdollisuuk-
siin puuttua ongelmiin psykososiaalisin menetelmin. 

• Kuntouttavan ja terveyssosiaalityön tutkimus käsittelee vanhusten, vammaisten, sai-
raiden, riippuvuusongelmista kärsivien ja väkivaltaisesti käyttäytyvien sosiaalista 
kuntoutusta, terveydenhuollon organisaatioissa tehtävää sosiaalityötä ja kuntoutta-
vaa työtoimintaa sosiaalityön lakisääteisenä työalana. 

• Sosiaalityön menetelmien, etiikan ja teorian tutkimus kohdistuu sosiaalityön profes-
sionaaliseen toimintajärjestelmään ja sosiaalityön tekemiseen liittyviin arvoihin, nor-
meihin ja etiikkaan sekä työmenetelmien vaikuttavuuden arviointiin. Sosiaalityössä 
kohdeilmiöiden ja yhteiskunnallisten ehtojen tutkimus edellyttää monipuolista yhteis-
kuntatieteellisten teorioiden ja menetelmien soveltamista.

Tohtoriohjelma tarjoaa mahdollisuuksia sosiaalialan ja hyvinvointipalveluiden monipuoliselle 
tutkimiselle erilaisissa sosiaalitieteellisissä viitekehyksissä. Tohtoriohjelman ohjaajakuntaan 
kuuluu tällä hetkellä kansallisella tasolla noin 60 ja Itä-Suomen yliopistossa noin 10 ohjaajaa: 
professoreita, yliopistonlehtoreita, dosentteja ja tutkijoita.

Tohtoriohjelma kouluttaa itsenäiseen työskentelyyn kykeneviä tutkijoita ja asiantuntijoita.

Tohtoriohjelmassa suoritettavat tutkinnot 

Tohtoriohjelmassa voidaan suorittaa yhteiskuntatieteiden tohtorin (YTT), yhteiskuntatieteiden 
lisensiaatin	(YTL)	sekä	filosofian	tohtorin	(FT)	tutkinnot	pääaineena	sosiaalityö,	sosiaalipeda-
gogiikka, sosiaalipsykologia tai sosiaalipolitiikka/yhteiskuntapolitiikka.

Jatko-opintokelpoisuus ja valintaperusteet

Kelpoisuus jatko-opintoihin on esitetty kappaleessa 1.4.  

Valinta suoritetaan tutkintojen ja opintojen, tutkimusaiheen ja -suunnitelman sekä tutkimus-
näyttöjen perusteella. Valintaperusteena on yhteiskuntatieteissä, käyttäytymistieteissä, hu-
manistisissa tieteissä tai terveystieteissä suoritettu ylempi korkeakoulututkinto tai sitä vastaa-
va ulkomainen tutkinto.
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Lisäksi tohtoriohjelman johtoryhmä arvioi jatko-opiskelijavalinnassa seuraavia tekijöitä: 
• Tutkimussuunnitelman laatu: tutkimusaiheen innovatiivisuus, tutkimussuunnitelman 

realistisuus, selkeys ja toteuttamistapa 
• Tutkimusaiheen yleinen tieteellinen ja käytännöllinen relevanssi sekä aiheen liittyminen 

tohtoriohjelman	tutkimusprofiiliin:	 jälkimmäisellä	kriteerillä	pyritään	 takaamaan	riittävä	
asiantuntemus lisensiaatintutkimuksen ja väitöskirjan tutkimuksen ohjaamiseen  

• Näytöt aikaisemmasta tutkimustyöstä: esimerkkeinä ovat opinnäytetöiden arvosanat, 
mahdolliset aikaisemmat julkaisut, työskentely tutkijana tai hankittu tutkimusrahoitus.

Tohtoriohjelman lisäksi sosiaalityössä voidaan myös suorittaa myös ammatillisesti suuntautunut 
lisensiaatin tutkinto, joka järjestetään valtakunnallisena yhteistyönä Sosiaalityön yliopistoverkos-
ton	SOSNET:n	organisoimana.	Lisätietoja	saa	osoitteesta	www.sosnet.fi/Suomeksi/Koulutus.

Tohtoriohjelmaan hakeminen

Jatko-opinto-oikeuden hakemismenettely on kuvattu kappaleessa 1.5. Lukuvuoden 2014 - 
2015 valintojen hakuajat päättyvät 31.8.2014 ja 28.2.2015.

Jatkotutkinnon laajuus ja rakenne

Tohtoriohjelmassa suoritettavat lisensiaatin tai tohtorin tutkintoon johtavat opinnot rakentuvat 
lisensiaatintutkimuksen tai väitöskirjan lisäksi vaadittavista yleisistä valmiustaito-opinnoista 
(15 op) sekä tieteen ja tutkimusalan opinnoista (35 op), yhteensä 50 op

Lisensiaatin / tohtorin tutkintoon vaadittavat opinnot
 
Yleiset valmiustaito-opinnot (15 op)
Tutkimusetiikan perusteet (1 op), pakollinen opintojakso
Muut opinnot (10-14 op), vapaasti valittavia, Itä-Suomen yliopiston tohtorikoulun tai Sosnetin 
jatko-opintojaksoja, esimerkiksi:

• tieteellisen kirjoittamisen opintoja jatkokoulutettaville
• akateemisen tutkimuksen opintoja jatkokoulutettaville
• tiedonhaun ja kirjastotyöskentelyn opintoja jakokoulutettaville
• englannin kielen opintoja jatkokoulutettaville
• tai muita vastaavia opintojaksoja

Tieteen ja tutkimusalan opinnot (35op)
• Sosiaalityön ja sosiaalipalveluiden jatkokoulutusseminaari (10 op), pakollinen opinto-

jakso
• Sosiaalityön ja sosiaalipalveluiden teoriaperusta ja tutkimusorientaatiot (10 op), pa-

kollinen
• Tutkimuksen tieteellinen esittäminen (5 op), pakollinen

Yleiset valmiustaito-opinnot suoritettuaan jatko-opiskelija hallitsee tutkimuksen tekemisen eet-
tiset periaatteet sekä kykenee kommunikoimaan asiantuntemusalueestaan suomeksi ja eng-
lanniksi.

Siirtymäkausi

Opiskelijat, joille on myönnetty opinto-oikeus ennen 1.8.2014, suorittavat tutkintonsa jatko-
opintojen aloitusvuoden tutkintorakenteen mukaisesti, jollei tiedekunnan tai tohtoriohjelman 
määräyksistä muuta johdu.
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2.2.4.10 Venäjä- ja rajatutkimuksen tohtoriohjelma

Venäjä- ja rajatutkimuksen tohtoriohjelma on tiedekuntien yhteinen englanninkielinen ja moni-
tieteinen rajojen, raja-alueiden ja rajat ylittävän vuorovaikutuksen asiantuntijoiden tohtorikou-
lutusohjelma, jonka erityisenä painoalueena on Venäjä ja Euroopan Unionin itäinen ulkoraja. 
Tohtoriohjelmassa koulutetaan raja-alueiden ja rajayhteistyön asiantuntijoita, jotka pystyvät 
analysoimaan Venäjän kehitystä osana eurooppalaista kulttuurista, taloudellista ja poliittista 
vuorovaikutusta. Tohtoriohjelmaa koordinoi Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitos ja 
se liittyy läheisesti Venäjä- ja rajatutkimuskeskus VERA:n toimintaan. 

Tohtoriohjelmaan voivat osallistua Itä-Suomen yliopiston yhteiskunta- ja kauppatieteiden sekä 
filosofisen	tiedekunnan	pääaineissa	tohtorintutkintoon	opiskelevat	 jatko-opiskelijat.	Ohjelma	
toimii	yhteistyössä	muiden	yhteiskunta-	ja	kauppatieteiden	sekä	filosofisen	tiedekuntien	toh-
toriohjelmien kanssa. Muiden tohtoriohjelmien kursseja ja seminaareja opiskelija voi soveltu-
vin osin sisällyttää opintosuunnitelmaansa ja opintoihinsa opintosuunnitelmansa ja ohjaajan 
kanssa sovitun puitteissa. Tohtoriohjelma kannustaa sen jatko-opiskelijoita ohjelman edusta-
mien tieteenalojen rajat ylittäviin tutkimusteemoihin ja metodologisiin avauksiin.

Tohtoriohjelmalla on johtoryhmä, jossa on puheenjohtajan lisäksi kaksi edustajaa molemmista 
ohjelmaan osallistuvista tiedekunnista. Ohjelman neuvottelukuntana toimii VERA -keskuksen 
johtoryhmä. 

Tohtoriohjelmaan osallistuvat yksiköt:

Filosofinen	tiedekunta:	humanistinen	osasto	ja	teologian	osasto
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta: Historia- ja maantieteiden laitos, Kauppa-
tieteiden laitos, Oikeustieteiden laitos, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos ja yhteiskuntatie-
teiden laitos sekä Karjalan tutkimuslaitos ja Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos

Tohtoriohjelmassa suoritettavat tutkinnot

Tohtoriohjelmaan hyväksytty opiskelija voi suorittaa seuraavat tutkinnot. Lisensiaatin tut-
kinto on vapaaehtoinen välitutkinto, eikä sitä edellytetä osana tohtorintutkinnon opintoja. 
Lisensiaatin ja tohtorin tutkintoa varten opiskelijan on suoritettava vähintään 50 opintopisteen 
laajuiset tutkimustyötä tai ammatillista kelpoisuutta tukevat opinnot joiden lisäksi on laadittava 
lisensiaatintutkimus tai väitöskirjatutkimus. Lisensiaatintutkimuksen tarkastustilaisuus voi olla 
julkinen tarkastus tai se voidaan arvostella tiedekunnassa tarkastuslausuntojen perusteella. 
Väitöskirjaa on aina puolustettava julkisesti väitöstilaisuudessa.

Tohtoriohjelman edustamat pääaineet ja suoritettavat tutkinnot ovat:
Historia  
Suomen historia    FL  FT 
Yleinen historia    FL  FT
Maantiede   FL  FT
Kauppatieteet    KTL   KTT/FT
Kulttuurintutkimus
kirjallisuus    FL  FT
perinteentutkimus   FL FT
kulttuurintutkimus   FL FT
Julkisoikeus   HTL HTT/FT
Oikeustieteellinen ala   OTL OTT/FT
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Teologia, läntinen ja ortodoksinen TL  TT
Venäjän kieli 
Venäjän kieli ja kulttuuri  FL  FT
Yhteiskuntamaantiede  YTL  YTT/FT
Sosiologia ja yhteiskuntapolitiikka YTL YTT/FT
Ympäristöpolitiikka    YTL  YTT/FT 
Terveyshallintotiede  TtL TtT/FT

Jatko-opiskelijat, joille on ennen 1.8.2013 myönnetty oikeus suorittaa hallintotieteiden lisen-
siaatin (HTL) tai hallintotieteiden tohtorin (HTT) tutkinto, voivat suorittaa kyseiset tutkinnot. 
Tämän ajankohdan jälkeen ei oteta uusia HTL- ja HTT-tutkintoa suorittavia jatko-opiskelijoita. 

Julkisoikeuden ja oikeustieteen aloilla opinto-oikeuden myöntämisessä ja tavoitetutkinnon 
määräytymisessä noudatetaan lisäksi Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden tohtoriohjelman 
opetussuunnitelmassa vahvistettuja määräyksiä.

Tohtoriohjelman sisällä pääaineen vaihtoa haetaan tohtoriohjelman hakuaikojen puitteissa 
vapaamuotoisella hakemuksella, josta tulee ilmetä jatko-opiskelijan henkilötiedot yhteystietoi-
neen ja tieto sekä nykyisestä että haetusta pääaineesta ja tavoitetutkinnosta. Hakemuksessa 
tulee perustella, miksi opiskelija haluaa vaihtaa pääainetta. Hakemus toimitetaan tiedekunnan 
opintoasiainpäällikölle. Pääaineen vaihto edellyttää henkilökohtaisen jatko-opintosuunnitel-
man päivittämistä.

Jatko-opintokelpoisuus ja valintaperusteet

Kelpoisuus jatko-opintoihin on esitetty kappaleessa 1.4. 

Tohtoriohjelmaan voivat hakea tieteellisestä tutkimuksesta ja tutkijantyöstä kiinnostuneet hen-
kilöt, joilla on maisterin tai lisensiaatin tutkinto historian, kulttuuritieteiden, sukupuolentutki-
muksen, sosiologian, kansainvälisen politiikan tai valtio-opin, yhteiskunta-/sosiaalipolitiikan, 
maantieteen tai liiketaloustieteen (ml. talousmaantieteen), teologian tai muulta soveltuvalta 
alalta. Tutkittavissa aihepiireissä pyritään suosimaan hakemuksia, jotka sijoittuvat yliopiston 
Venäjä- ja rajatutkimuskeskus VERA:n määritellyille teema-alueille: (1) Valta, instituutiot ja 
uskomukset Venäjällä ja raja-alueilla, (2) Euroopan rajat ja naapuruus, (3) Raja-alueiden muu-
tokset, (4) Rajat ylittävä kulttuurinen vuorovaikutus: liikkuvat virtaukset, ideat ja käsitteet, sekä 
(5) Matkailu, palveluliiketoiminta ja Venäjä. Tohtoriohjelmaan voidaan hyväksyä hakija, jonka 
tutkimus liittyy muuhun alan aihepiireihin jos tutkimustyölle on osoitettavissa asiantunteva oh-
jausresurssi. 

Venäjä- ja rajatutkimuksen tohtoriohjelma soveltaa ohjelmaan osallistuvien tiedekuntien ja Itä-
Suomen yliopiston tohtorikoulun yleisiä säädöksiä jatko-opintokelpoisuudesta ja jatko-opinto-
jen opinto-oikeuden hakemisesta. Ohjeiden mukaan tieteelliseen jatkokoulutukseen kelpoinen 
on henkilö:

• joka on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon,
• joka on suorittanut ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kel-

poisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin,
• jolla yliopisto muutoin toteaa olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Tohtoriohjelman johtoryhmä arvioi hakemukset ja tekee tiedekunnalle esitykset tohtoriohjel-
maan jatko-opiskelijaksi ottamista varten. Hakijoiden arvioinnissa keskeisiä kriteerejä ovat 
aikaisempi opiskelumenestys, julkaisut ja tutkimussuunnitelman tieteellinen taso ja realisti-
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suus sekä ohjaajaksi esitetyn professorin lausunto. Hakijalta edellytetään tutkimustyön kan-
nalta riittävää kielitaitoa.  Tohtoriohjelmassa opiskelevien tai vuosittain opiskelijaksi otettavien 
enimmäismäärää ei ole rajoitettu.

Tohtoriohjelmaan hakeminen

Jatko-opinto-oikeutta haetaan kirjallisesti tiedekunnista. Tiedekunta myöntää jatko-opinto-
oikeuden, määrää tutkimustyön ohjaajat sekä hyväksyy tutkimussuunnitelman ja henkilökoh-
taisen jatkokoulutus-suunnitelman. Hakemukseen tulee liittää ohjaajaksi lupautuneen pro-
fessorin/dosentin lausunto. Lukuvuonna 2014–2015 ohjelman hakuajat päättyvät 31.8.2014, 
30.11.2014, 28.2.2015 ja 30.4.2015.

Jatkotutkinnon vaatimukset

TUTKIMUSTYÖTÄ TAI AMMATILLISTA KELPOISUUTTA TUKEVAT JATKO-OPINNOT, 50 
OP

Tohtoriohjelman opetus koostuu tutkimustyötä tai ammatillista kelpoisuutta tukevista jatko-opin-
noista (50 op) sekä lisensiaattityön / väitöskirjan laatimisesta. Tieteen ja tutkimusalan opintojen 
ja valmiustaito-opintojen vaadittu määrä riippuu tutkinnosta, johon jatko-opiskelija tähtää. 

Tiedekunta Tutkinto Vaadittavat opinnot
Yhteiskunta- ja 
kauppatieteiden 
tiedekunta

Filosofinen	tiede-
kunta

HTL, OTL
HTT, OTT

Tieteen ja tutkimusalan opinnot: 40 op
Valmiustaito-opinnot: 10 op
Lisensiaatin- ja/tai väitöskirjatutkimus

KTL, KTT Tieteen ja tutkimusalan opinnot: 30 - 35
Valmiustaito-opinnot: 10 – 15 op
Lisensiaatin- ja/tai väitöskirjatutkimus

YTL, FL 
YTT, FT 

Tieteen ja tutkimusalan opinnot: 35 – 40 op
Valmiustaito-opinnot: 10 – 15 op
Lisensiaatin- ja/tai väitöskirjatutkimus

TL, TT Tieteen ja tutkimusalan opinnot: 40 op
Valmiustaito-opinnot: 10 op
Lisensiaatin- ja/tai väitöskirjatutkimus

Venäjä- ja rajatutkimuksen tohtoriohjelma järjestää pääasiassa tieteen ja tutkimusalan kurs-
seja. Tutkimustyötä tukevia valmiustaitokursseja suositellaan valittavaksi Itä-Suomen yliopis-
ton tohtorikoulun järjestämästä opetustarjonnasta. 

Tieteen- ja tutkimusalan opinnot 
• 5115110 Metodit ja tieteen teoria (10–20 op)
• 5115111 Tieteellinen julkaiseminen ja konferenssit (10–20 op)
• 5115112 Tutkimusseminaari (6 op)
• 5115113 Symposium (2 op)

Yleiset valmiustaito-opinnot 10–15 op
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Opiskelija valitsee opintosuunnitelmansa ja pääohjaajansa kanssa sovitun mukaisesti tutki-
mustyötä tukevia kursseja. Opintoihin on sisällytettävä pakollisena tutkimusetiikan kurssi tai 
tutkimusetiikan osuus on suoritettava ohjaajalle esseenä tai kirjatenttinä.

Tutkimustyötä tukevia kursseja suositellaan valittavaksi Itä-Suomen yliopiston tohtorikoulun 
järjestämästä opetustarjonnasta sekä yliopiston muusta soveltuvasta ohjaajan hyväksymäs-
tä kurssitarjonnasta tai valtakunnallisten jatkokoulutusverkostojen valmiustaito-kursseista. 
Opintoihin suositellaan sisällytettäväksi tieteellisen kirjoittamisen ja kieliopintojen kursseja. 
Suositeltavia	kursseja	ovat	myös	filosofisen	sekä	yhteiskuntatieteiden	ja	kauppatieteiden	tie-
dekunnan jatko-opiskelijoille järjestämät tutkimusmenetelmiin liittyvät kvalitatiivisten ja kvanti-
tatiivisten tutkimusmenetelmien opintojaksot.

Tohtoriohjelma järjestää kerran vuodessa valmiustaito-opintoihin liittyvän vaihtuvateemaisen 
opetustapahtuman yhteistyössä tiedekuntien muiden tohtoriohjelmien kanssa tai kansallisen 
verkostotohtoriohjelman puitteissa (1–2 op). Opiskelijan edellytetään osallistuvan opintojensa 
aikana vähintään kahteen tapahtumaan. 
Jos jatko-opiskelijalla on perusteltu syy olla osallistumatta Itä-Suomen tohtorikoulun ope-
tustarjontaan ja/tai tohtoriohjelman opetustapahtumiin on hänen korvaavat opinnot ja niiden 
suorittamistapa määriteltävä jatko-opiskelijaksi haun yhteydessä laadittavassa henkilökohtai-
sessa opintosuunnitelmassa tai jos este ilmaantuu opintojen aikana, korvaavista opinnoista 
on sovittava pääohjaajan ja tohtoriohjelman johtajan/johtoryhmän kanssa. 

Enintään 5 opintopistettä tästä opintojen kohdasta voidaan suorittaa antamalla yliopistotasois-
ta opetusta oman oppiaineen kursseilla. Suorituksen laajuuden arvioi pääohjaaja tai tohtori-
ohjelman johtaja tapauskohtaisesti. Yleiset valmiustaito-opinnot suositellaan suoritettavaksi 
ensimmäisen ja toisen jatko-opintovuoden aikana.

VÄITÖSKIRJA JA/TAI LISENSIAATINTUTKIMUS

Lisensiaatintutkimuksen ja väitöskirjan muoto, vaatimukset ja arvostelu noudattavat sen tiede-
kunnan ohjeita, jonne tutkinto suoritetaan. 

Tohtoriohjelman yhteyshenkilöt

Tohtoriohjelman johtaja: professori Ilkka Liikanen, Karjalan tutkimuslaitos 
Toh tori ohjelman koordinaattori: Joni Virkkunen, Karjalan tutkimuslaitos

Yhteyshenkilöt Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa: Laura Assmuth (yh-
teiskuntatieteet), Antti Honkanen (MOT), Juha Kinnunen (sosiaali- ja terveysjohtaminen), 
Raija Komppula (kauppatieteet), Jukka Korpela (historia ja maantieteet), Matti Tolvanen (oike-
ustieteet) ja James Scott (KTL)

Yhteyshenkilöt	Filosofisessa	tiedekunnassa:	Maija	Könönen	(hum.	os.),	Matti	Kotiranta	(teol.	os.)

2.3 Lisensiaatintutkimuksen ja väitöskirjan vaatimukset

Tärkeimmän osan jatkotutkinnosta muodostaa itse tutkimustyö, lisensiaatintutkimus tai väitös-
kirja, joka tehdään opintojen tutkimusalalla.

Lisensiaatintutkimus 
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Lisensiaatintutkimuksessa opiskelijan on osoitettava hyvää perehtyneisyyttä tutkimusalaan 
sekä valmiutta soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä itsenäisesti ja kriittisesti. 
 
Lisensiaatintutkimukseksi	voidaan	hyväksyä	yksittäinen	 tutkimus	 (monografia)	 tai	 riittäväksi	
katsottu määrä samaa ongelmakokonaisuutta käsitteleviä tieteellisiä julkaisuja tai julkaista-
viksi hyväksyttyjä käsikirjoituksia ja niistä laadittu yhteenveto taikka muu vastaavat tieteelliset 
kriteerit täyttävä työ. Erillisistä julkaisuista tai käsikirjoituksista kootulla julkaisulla tulee koko-
naisuutena arvioiden olla lisensiaatintutkimukselta vaadittu tieteellinen arvo.

Lisensiaatintutkimuksen, joka käsittää samaa ongelmakokonaisuutta käsitteleviä tieteellisiä 
julkaisuja tai julkaistavaksi hyväksyttyjä käsikirjoituksia ja niistä laaditun tiivistelmän, yhteen-
vedossa esitetään tutkimuksen tausta, tavoitteet, menetelmät, tulokset ja johtopäätökset. 
Tiivistelmä tulee nimetä erikseen ja se tulee kirjoittaa siten, ettei tarpeettomasti toisteta sellai-
senaan osajulkaisussa esitettyjä asioita, vaan järjestetään ja tulkitaan tutkimusalan kuuluvaa 
julkaistua tietoa, jota tekijä on omilla osajulkaisuillaan merkittävästi kartuttanut, sekä tarkas-
tellaan uusia ratkaisuaan odottavia ongelmia. Tiivistelmä on yleensä lisensiaatintutkimusta 
varten kirjoitettu, mutta se voi olla julkaistu myös tieteellisessä aikakauslehdessä.

Jos julkaisuihin kuuluu yhteisjulkaisuja, on tekijän itsenäinen osuus niissä osoitettava. Tekijän 
on annettava kirjallinen selvitys omasta osuudestaan yhteisjulkaisuissa. Jatkokoulutuksen oh-
jaajilta pyydetään lausunto selvityksestä. Perustelluista syistä voidaan samaa julkaisua käyt-
tää myös toisen lisensiaattitutkimuksen osana.

Väitöskirja

Väitöskirjan tulee osoittaa, että väittelijä on perehtynyt syvällisesti omaan tutkimusalaansa, 
siihen liittyviin tieteenaloihin ja yleiseen tieteenteoriaan. Lisäksi tutkimuksen tulee osoittaa 
tekijänsä taitoa soveltaa itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä omalla 
tutkimusalalla sekä taitoa tuottaa itsenäisesti uutta tietoa. 

Rehtorien neuvoston suosituksen mukaan (7.12.1998) väitöskirjan tulee:
1. olla osoitus kyvystä tehdä itsenäistä tutkimustyötä,
2. olla yhtenäinen kokonaisuus,
3. perustua alkuperäisideaan ja tavoitteisiin sekä,
4. tuoda uusia tuloksia/käsityksiä.

Väitöskirjaksi voidaan hyväksyä: 
1.	 Yksittäinen	tutkimus	(monografia)
2. Riittäväksi katsottu määrä samaa ongelmakokonaisuutta käsitteleviä tieteellisiä jul-

kaisuja tai julkaistavaksi hyväksyttyjä/tarkoitettuja käsikirjoituksia (artikkeliväitöskirja) 
seuraavalla tavalla järjestettynä: 

 i. Artikkeleista on lisäksi laadittu yhteenveto (ns. nippuväitöskirja). 
 ii. Artikkelit muodostavat väitöskirjan kappaleet (ns. kappaleväitöskirja). Artikkeli- 

kappaleiden lisäksi väitöskirja sisältää yleensä myös johdanto- ja pohdintakappaleen.

Nippuväitöskirjan yhteenvedossa esitetään tutkimuksen tausta, tavoitteet, menetelmät, tulok-
set ja johtopäätökset. Väitöskirjatyölle tulee antaa oma nimi ja se tulee kirjoittaa siten, ettei 
tarpeettomasti toisteta sellaisenaan osajulkaisuissa esitettyjä asioita, vaan järjestetään ja tul-
kitaan kaikki tutkimusalaan kuuluva julkaistu tieto, jota väittelijä on omilla osajulkaisuillaan 
merkittävästi kartuttanut ja tarkastellaan uusia ratkaisuaan odottavia ongelmia.  

Jos artikkeliväitöskirjan julkaisuihin kuuluu myös yhteisjulkaisuja, on tekijän itsenäinen osuus 
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niissä osoitettava. Tekijän on annettava kirjallinen selvitys omasta osuudestaan yhteisjulkai-
suissa. Jatkokoulutuksen ohjaajilta pyydetään lausunto selvityksestä. Perustelluista syistä 
voidaan samaa julkaisua käyttää myös toisen väitös-kirjan osana.

2.3.1 Filosofinen tiedekunta

Väitöskirjaksi	 voidaan	 hyväksyä	 joko	 monografiatyyppinen	 tutkimus	 tai	 artikkelitutkimus.	
Artikkelitutkimuksella	tarkoitetaan	kokonaisuutta,	joka	koostuu	filosofisen	tiedekunnan	riittäväk-
si katsomasta määrästä samaa ongelmakokonaisuutta käsitteleviä tieteellisiä julkaisuja tai kä-
sikirjoituksia sekä niiden perusteella itsenäisesti laaditusta yhteenvedosta. Artikkeliväitöskirja 
koostuu vähintään kolmesta referoiduista artikkelista, joista kahden tulee olla julkaistuja ja yh-
den julkaistavaksi hyväksytty. Julkaisusarjan ennakkoon sähköisesti julkaisema artikkeli katso-
taan julkaistuksi. Jos artikkeleihin sisältyy yhteisjulkaisuja, on väitöskirjan tekijän selkeästi osoi-
tettava oma itsenäinen osuutensa joko käsikirjoituksen yhteenvedossa tai erillisessä liitteessä. 
Väitöskirjan tekijän on oltava päätekijänä vähintään kolmessa artikkelissa. Yhteisjulkaisun saa 
sisällyttää korkeintaan kahden eri tekijän lisensiaatintutkimukseen tai väitöskirjaan.

Lisensiaatintutkimukseksi	 voidaan	hyväksyä	 joko	monografiatyyppinen	 tutkimus	 tai	 artikke-
litutkimus.	 Artikkelitutkimuksella	 tarkoitetaan	 kokonaisuutta,	 joka	 koostuu	 filosofisen	 tiede-
kunnan riittäväksi katsomasta määrästä samaa ongelmakokonaisuutta käsitteleviä tieteellisiä 
julkaisuja tai käsikirjoituksia sekä niiden perusteella itsenäisesti laaditusta yhteenvedosta. 
Kokonaisuus koostuu vähintään kahdesta julkaistavaksi hyväksytystä referoidusta artikke-
lista. Jos artikkeleihin sisältyy yhteisjulkaisuja, on lisensiaatintutkimuksen tekijän selkeästi 
osoitettava oma itsenäinen osuutensa joko käsikirjoituksen yhteenvedossa tai erillisessä liit-
teessä. Lisensiaatintutkimuksen tekijän on oltava päätekijänä vähintään kahdessa artikkelis-
sa. Yhteisjulkaisun saa sisällyttää korkeintaan kahden eri tekijän lisensiaatintutkimukseen tai 
väitöskirjaan.

2.3.2 Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

Lisensiaatintutkimukseksi	tai	väitöskirjaksi	voidaan	hyväksyä	joko	monografiatyyppinen	tutki-
mus tai artikkelitutkimus. Lisensiaatintutkimukseksi tai väitöskirjaksi voidaan hyväksyä itsenäi-
seen tutkimukseen perustuva tieteellinen esitys, jonka voidaan katsoa laajentavan tietämys-
tä	 kyseisellä	 tieteenalalla	 (monografia).	 Lisensiaatintutkimukseksi	 tai	 väitöskirjaksi	 voidaan	
hyväksyä myös yliopiston riittäväksi katsoma määrä samaa tutkimusongelmaa käsitteleviä 
tieteellisiä julkaisuja tai julkaistavaksi hyväksyttyjä/tarkoitettuja käsikirjoituksia (artikkeliväitös-
kirja) ja niistä laadittu yhteenveto.

Tiedekunnassa artikkeliväitöskirjan rakenne on seuraavanlainen. Artikkeliväitöskirja koostuu 
tyypillisesti 3-5 tieteellisestä artikkelista, joista vähintään kaksi tai vähintään 50 % on julkaistu 
tai hyväksytty julkaistaviksi kansainvälisissä vertaisarviointia käyttävissä tieteellisissä sarjoissa. 
Väitöskirjassa tulee esittää selvitys väittelijän työn osuudesta yhteisjulkaisuissa.

Artikkeleista koostuva lisensiaatintutkimus on väitöskirjaa suppeampi esitys, jota rakennetta 
koskevat muutoin samat ohjeet kuin väitöskirjaa.

2.3.3 Terveystieteiden tiedekunta

Lisensiaatintutkimukseksi	ja	väitöskirjaksi	voidaan	hyväksyä	yksittäinen	tutkimus	(monografia)	
tai riittäväksi katsottu määrä samaa ongelmakokonaisuutta käsitteleviä tieteellisiä julkaisuja 
ja niistä laadittu yhteenveto. Osajulkaisuista tulee vähintään 50 % tai vähintään kaksi olla jul-
kaistu tai hyväksytty julkaistaviksi kansainvälisissä vertaisarviointia käyttävissä tieteellisissä 
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sarjoissa. Yhteisjulkaisujen kohdalla on väittelijän osoitettava niissä oma riittävän merkityksel-
linen ja itsenäinen osuutensa.

2.3.4 Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Lisensiaatintutkimuksen muodot ja julkaiseminen

Lisensiaatintutkimukseksi voidaan hyväksyä 
a)	yksittäinen	tutkimus	(monografia)
b) vähintään kaksi samaa ongelmakokonaisuutta käsittelevää, referoitua artikkelia, joista toi-

sen tulee olla julkaistu ja toisen julkaistavaksi hyväksytty.  Muut artikkelit voivat olla julkais-
tavaksi tarkoitettuja käsikirjoituksia. Silloin kun referoidut artikkelit ovat yhteisjulkaisuja, väi-
töskirjatyön tekijän täytyy olla vastuullisena kirjoittajana vähintään kahdessa artikkelissa.

Julkaistuksi artikkeliksi katsotaan sarjan ennakkoon sähköisesti julkaisema artikkeli.
Kauppatieteissä lisensiaatintutkimus voi olla myös esseemuotoinen. Tässä tapauksessa li-
sensiaatintutkimus muodostuu vähintään kahdesta julkaistuista tai julkaisemattomista, itse-
näisistä kokonaisuuksista, jotka käsittelevät samaa tutkimusongelmaa tai ongelmakokonai-
suutta. Osa itsenäisistä kokonaisuuksista voi olla tieteellisiä artikkeleita tai muita julkaisuja ja 
osa julkaisemattomia esseitä.

Artikkeli- ja esseemuotoiseen lisensiaatintutkimukseen tulee lisäksi sisällyttää johdanto-osa 
sekä artikkeleista tai esseistä laadittu kokoava osa. Osat voivat olla lisensiaatintutkimuksen 
alussa tai erikseen kirjoitettuja. Jos artikkelit tai esseet on kirjoitettu yhteistyönä, tekijän on 
annettava kirjallinen selvitys omasta osuudestaan yhteisjulkaisussa jättäessään lisensiaatin-
tutkimuksensa tarkastettavaksi. Yhteisjulkaisun saa sisällyttää korkeintaan kahteen eri lisen-
siaatintutkimukseen. 

Väitöskirjatutkimuksen muodot ja julkaiseminen

Väitöskirjaksi voidaan hyväksyä 
a)	yksittäinen	tutkimus	(monografia)
b) vähintään kolme samaa ongelmakokonaisuutta käsittelevää, referoitua artikkelia, joista yh-

den tulee olla julkaistu ja kahden julkaistavaksi hyväksytty. Muut artikkelit voivat olla julkais-
tavaksi tarkoitettuja käsikirjoituksia. Silloin kun referoidut artikkelit ovat yhteisjulkaisuja, väi-
töskirjatyön tekijän täytyy olla vastuullisena kirjoittajana vähintään kahdessa artikkelissa. 

Julkaistuksi artikkeliksi katsotaan sarjan ennakkoon sähköisesti julkaisema artikkeli.

Kauppatieteissä väitöskirjaksi voidaan myös hyväksyä esseeväitöskirja. Esseeväitöskirja 
muodostuu vähintään kolmesta julkaistusta tai julkaisemattomasta, itsenäisistä kokonaisuuk-
sista, jotka käsittelevät samaa tutkimusongelmaa tai ongelmakokonaisuutta. Osa itsenäisistä 
kokonaisuuksista voi olla tieteellisiä artikkeleita tai muita julkaisuja ja osa julkaisemattomia 
esseitä. 

Artikkeliväitöskirjaan ja esseeväitöskirjaan tulee lisäksi sisällyttää johdanto-osa sekä artik-
keleista tai esseistä laadittu kokoava osa. Osat voivat olla väitöskirjan alussa tai erikseen 
kirjoitettuja. Jos artikkelit tai esseet on kirjoitettu yhteistyönä, tekijän on annettava kirjallinen 
selvitys omasta osuudestaan yhteisjulkaisussa hakiessaan väittelylupaa. Yhteisjulkaisun saa 
sisällyttää korkeintaan kahteen eri väitöskirjaan. 

Väitöskirjan julkaisemisesta on erillinen määräys.
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2.4 Yliopiston tohtorikoulu 

Itä-Suomen yliopiston tohtorikoulu

Itä-Suomen yliopiston tohtorikoulu aloitti toimintansa vuoden 2011 alussa. Kaikki Itä-Suomen 
yliopiston jatko-opiskelijat kuuluvat automaattisesti yliopiston tohtorikouluun. Tohtorikoulu 
koordinoi ja kehittää yliopiston jatkokoulutusta, tarjoaa opintoja, vertaistukea ja ohjausta jatko-
opiskelijoille. Tohtorikoulu mm. julkaisee tätä jatko-opinto-opasta.

Tohtorikoulu järjestää ns. yleisiä valmiustaito-opintoja yhteisesti kaikille yliopiston jatko-opis-
kelijoille. Tohtorikoulun järjestämille kursseille saavat osallistua kaikki yliopiston jatkokoulutet-
tavat. Opetus järjestetään joko englanniksi tai suomeksi, opintojakson nimen kieli alla olevas-
sa taulukossa viittaa opetuksen kieleen. 

Lukuvuonna 2014-2015 Itä-Suomen yliopiston tohtorikoulun tarjoamat opintojaksot. Opinto-
jaksojen kuvaukset, ilmoittautuminen ja opetuksen aikataulut löytyvät webOodista. https://
wiola.uef.fi/weboodi/

Syyslukukausi 2014
1145003 Research Ethics, 1 op JNS & KUO
1145005 Orientaatio jatko-opintoihin/Orientation to 
Postgraduate Studies JNS & KUO

1145014 Tohtoriorientaatio/Orientation to Doctoral Candidates JNS & KUO
1145012 Business for PhD Students, 2 op KUO (vuorovuosina JNS)
1145016 The Quantitative Thesis, 6 op KUO (vuorovuosina JNS)
5215207 Oman osaamisen tuotteistaminen, 2 op verkkokurssi
8010052 Tieteellinen kirjoittaminen jatkokoulutettaville, 2 op JNS
8010060 English for Postgraduate Students, 4 op JNS & KUO
8010061 Conference English, 3 op JNS & KUO
8020240 Tiedonhaun kurssi jatkokoulutettaville, 2 op JNS & KUO
8020250 Information Skills for Postgraduate Students, 2 op KUO
8022010 Julkaisutoiminnan ja tutkimuksen arvioinnin perusteet JNS 
Kevätlukukausi 2015
1145004	Scientific	Thought	and	the	History	of	Sdcience,	1,5-3	op KUO
1145005 Orientaatio jatko-opintoihin/Orientation to 
Postgraduate Studies JNS & KUO

1145007 Tohtoriorientaatio/Orientation to Doctoral Candidates JNS & KUO
1145006 Tutkimusprojektin hallinta, 2 op KUO (vuorovuosina JNS)
1145010 Research Supervision, 1 op KUO
5215206 Yrittäjyys ja työelämä, 2-4 op JNS 
5215208 Yrityksen perustaminen, 2 op JNS & KUO 
8010051 Mediaviestintä jatkokoulutettaville, 2 op JNS (vuorovuosina KUO)
8010052 Tieteellinen kirjoittaminen jatkokoulutettaville, 2 op KUO 
8010053 Puheviestintää jatkokoulutettaville, 2 op KUO (vuorovuosina JNS)
8010060 English for Postgraduate Students, 4 op JNS & KUO
8010061 Conference English, 3 op JNS & KUO
8020240 Tiedonhaun kurssi jatkokoulutettaville, 2 op JNS ja KUO

https://wiola.uef.fi/weboodi/
https://wiola.uef.fi/weboodi/
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8020250 Information Skills for Postgraduate Students, 2 op JNS
8022010 Julkaisutoiminnan ja tutkimuksen arvioinnin perusteet KUO

Jatko-opiskelijat voivat sisällyttää jatko-opintojen yleisiin valmiustaito-opintoihinsa myös yli-
opistopedagogiikan opintoja. Lisätietoja yliopistopedagogiikan opintokokonaisuudesta (30 
op): http://www.uef.fi/web/opinto-ja-opetuspalvelut/yo_pedagogiikka

Kielikeskus tarjoaa jatko-opiskelijoille Writing Clinic –palvelua, jossa jatko-opiskelijat saavat 
henkilökohtaista	ohjausta	kirjoittamiseen.	Lisätietoja	 ja	ajanvaraus:	 	http://www.uef.fi/fi/kieli-
keskus/writing-clinic

2.5 Jatko-opiskelijoiden ohjauksen ohjeet 

Jatko-opiskelijaa ja ohjaajaa suositellaan tekemään keskinäinen ohjausasiakirja, jossa mm. 
sovitaan tarkemmin ohjauksen ja mahdollisen palautteen ja raportoinnin käytännöistä.

1. Neuvotella ohjaajansa kanssa tutkimusaiheen valinnasta huomioiden tutkimukselli-
set ja henkilökohtaiset tavoitteet. 

2. Laatia ohjaajansa ohjauksessa opintojen alkuvaiheessa alustava tutkimussuunnitel-
ma; selvittää tutkimuksen sisältö, tavoitteet, menetelmät ja aikataulut. 

3. Laatia yhdessä ohjaajansa kanssa opintojen alkuvaiheessa henkilökohtainen jatko-
opinto-ohjelma, joka tukee tutkimuksen tekemistä ja omia urasuunnitelmia.

4. Tutustua tieteen tekemisen eettisiin kysymyksiin ja noudattaa työssään hyvää tieteel-
listä käytäntöä. Vastuu hyvän tieteellisen käytännön noudattamisesta kuuluu ensisijai-
sesti jokaiselle tutkijalle. Huolehtia, että tarvittavat tutkimusluvat ovat kunnossa.

5. Tutustua omaan tutkimusalaansa, keskeisimpiin perusteisiin, aikaisempiin havain-
toihin, teorioihin ja menetelmiin jo heti tutkimuksen alkuvaiheessa sekä seurata alan 
kirjallisuutta.

6. Tehdä itsenäisesti tutkimustyötään tutkimussuunnitelmansa mukaan ja noudattaa 
jatko-opintosuunnitelmaansa.

7. Pyrkiä yhdessä ohjaajansa kanssa varmistamaan rahoitus tutkimukseensa. 
8. Raportoida säännöllisesti ohjaajalleen, mahdolliselle seurantaryhmälleen ja tarpeen 

vaatiessa tutkimusrahoittajille tutkimustyönsä edistymisestä. Antaa ohjaajalleen pa-
lautetta ja kertoa avoimesti jatko-opintoihinsa liittyvistä ongelmistaan.

9. Ilmoittautua vuosittain yliopistoon joko poissa- tai läsnäolevaksi.
10. Huolehtia väittelyluvan hakemisesta, väitöskirjatyön esillepanosta ja julkaisemi-

sesta, väitöstilaisuuden käytännön järjestelyistä, puolustaa väitöstyötään julkisesti 
sekä anoa tutkintotodistuksensa suoritettuaan henkilökohtaisen jatko-opintosuunni-
telmansa mukaiset opinnot. 

Ohjaajan tehtävät

1. Opastaa opiskelija tutkimusaiheen valintaan huomioiden sekä tutkimukselliset että 
opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet. 

2. Opastaa opintojen alkuvaiheessa tutkimussuunnitelman laadinnassa; selvittää yh-
dessä opiskelijan kanssa tutkimuksen sisältö, tavoitteet, menetelmät ja aikataulut. 
Huolehtia tutkimussuunnitelman toteuttamiskelpoisuudesta.

3. Auttaa opiskelijaa laatimaan opintojen alkuvaiheessa henkilökohtainen jatko-opin-
to-ohjelma sellaiseksi, joka vastaa tiedekunnan asettamia vaatimuksia ja tukee tut-
kimuksen tekemistä sekä opiskelijan urasuunnitelmia. 

http://www.uef.fi/web/opinto-ja-opetuspalvelut/yo_pedagogiikka
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4. Selvittää opiskelijalle tieteen tekemisen eettiset kysymykset ja huolehtia, että tutkimus 
tehdään hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Huolehtia omalta osaltaan tutkimus-
luvista, opastaa opiskelijaa tutkimuslupien hakemisessa, sopia tutkimusaineistojen 
käyttö- ja julkaisuoikeuksista sekä yhteistyökumppaneiden välisestä yhteistyöstä.

5. Perehdyttää opiskelija heti tutkimuksen alkuvaiheessa alan keskeisimpiin teoreetti-
siin perusteisiin, aikaisempiin havaintoihin, teorioihin ja menetelmiin. 

6. Auttaa ja tukea opiskelijaa jäsentämään tilannetta tutkimuksen eri vaiheissa; tutki-
muksen kysymyksenasettelussa, toteutuksessa, tulosten tulkinnassa ja raportoin-
nissa sekä tutkimuksen jatkosuunnittelussa.

7. Pyrkiä yhdessä opiskelijan kanssa varmistamaan rahoitus tutkimukselle. 
8. Seurata säännöllisesti väitöskirjatyön ja opintojen etenemistä sekä sitoutua ohjaus-

tehtävään ja yhteisesti sovitulla tavalla. Sekä kannustaminen ja palautteen antami-
nen että ongelmatilanteisiin puuttuminen on tärkeää.

9. Tarkastaa muiden kuin Itä-Suomen yliopiston tarjoamien opintojaksojen soveltu-
vuus opiskelijan henkilökohtaiseen jatko-opinto-ohjelmaan (esim. muualla suoritet-
tujen opintojaksojen ja kongresseista tai vastaavista muodostuvien opintojen).

10. Omalta osaltaan huolehtia siitä, että väitöskirjaksi tarkoitettu tutkimus täyttää tä-
mäntasoiselle tieteelliselle opinnäytteelle asetettavat sisällölliset ja muodolliset 
vaatimukset.

2.6 Opintojen ja tutkimuksen tueksi 

Tutkimuspalvelut

Yliopiston Tutkimuspalveluyksikkö edistää ja tukee yliopiston ulkopuolisella rahoituksella 
toteutettavaa tutkimusta ja kehittämistä. Yksikkö antaa yliopiston henkilöstölle ja jatko-opis-
kelijoille tutkimus- ja kehittämisrahoitukseen sekä sopimustoimintaan liittyviä palveluja mm. 
tiedotusta, neuvontaa, järjestää koulutustilaisuuksia sekä seminaareja.

• rahoituspalvelut: tietoa ja neuvontaa kansallisesta ja kansainvälisestä tutkimus- ja 
kehitysrahoituksesta, EU rahoituksesta (mm. puiteohjelmat, rakennerahastot), apu-
rahoista ja lahjoituksista.

• oikeudelliset palvelut: sopimus- ja immateriaalioikeudellisia asiantuntijapalveluja.

Tutkimuspalvelut neuvovat sekä kotimaisen että ulkomaisen tutkimus- ja kehittämisrahoituk-
sen hankinnassa, hakemusten ja projektisuunnitelmien tekemisessä sekä hankkeiden käy-
tännön kysymyksissä ja lisäksi avustaa apurahoihin liittyvissä asioissa. Tutkimuspalvelut 
tarjoavat sopimuksiin liittyvää lainopillista neuvontaa, valmistelee sopimuksia tai kommentoi 
yhteistyökumppaneiden valmiita sopimusehdotuksia. Yksikön sivuilta löytyy valmiit yliopiston 
sopimuspohjat ja –mallit.

Lisätietoja, yliopiston intrasta: https://www.uef.fi/intra/tip

Yrittäjyys- ja innovaatiopalvelut

Yrittäjyys- ja innovaatiopalvelut palvelee yliopiston tutkijoita ja opiskelijoita yrittäjyyteen, tutki-
mustulosten hyödyntämiseen ja keksintötoimintaan liittyen.

Yrittäjyyttä ja oman yrityksen perustamista suunnitteleva saa henkilökohtaista neuvontaa yri-
tyksen perustamistoimiin, liikeidean arviointiin, liiketoimintasuunnitelman laadintaan ja tutkija-
yrittäjyyteen liittyen. Yrittäjyys- ja innovaatiopalvelut toimii yhteistyössä useiden ulkopuolisten 

https://www.uef.fi/intra/tip
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asiantuntijoiden kanssa, joiden osaaminen on käytettävissä yritystoimintaa suunniteltaessa ja 
alkuvaiheen yritystoiminnan aikana.

Yrittäjyys- ja innovaatiopalvelut vastaa keksintöilmoitusten vastaanottamisesta ja niiden kä-
sittelystä. Jokaisesta innovaatioaihiosta laaditaan erillinen hyödyntämissuunnitelma yhdes-
sä keksijöiden kanssa. Tehtäviin kuuluu lisäksi auttaa innovaatioaihioiden tunnistamisessa, 
tutkimus-sopimuskumppaneiden hakemisessa sekä toteuttaa immateriaalioikeuksiin ja oman 
osaamisen kaupalliseen hyödyntämiseen liittyvää koulutusta.

Yrittäjyys- ja innovaatiopalveluiden yhteyshenkilönä Joensuun kampuksella yrityskehitysasi-
an-tuntija	Irina	Lavikainen	puh.	050	400	1539,	irina.lavikainen@uef.fi	ja	Kuopion	kampuksella	
yrityskehitysasiantuntija	Matti	Höytö	puh.	040	354	5916,	matti.hoyto@uef.fi
 
Opinto- ja opetuspalvelut

Itä-Suomen yliopiston Opinto- ja opetuspalvelut palvelee kaikkia opiskelijoita opintoihin, 
niiden suunnitteluun sekä valmistumiseen ja työllistymiseen liittyvissä asioissa. Opinto- ja 
opetuspalvelut palvelee opiskelijoita kolmella kampuksella yleisessä opintoneuvonnassa, 
yliopistoon ilmoittautumisessa, opinto-oikeuteen liittyvissä asioissa, opiskelijatodistuksissa, 
opintosuoritusotteissa, opinto-oppaissa, opiskelijarekisterin ylläpidossa sekä tiedotuksessa 
että viestinnässä opiskelijoille.

Opinto- ja opetuspalvelut hoitaa mm. opintotukea, ura- ja ohjauspalveluja sekä kansainvälisiä 
opiskelijapalveluita. Yksikön henkilökunnan puoleen voi kääntyä kaikissa käytännön lähei-
sissä asioissa koko opintojen ajan ja sen kautta saa tiedekunta- ja oppiainerajat ylittävää ja 
yhdistävää neuvontaa ja ohjausta.

Opinto- ja opetuspalvelut on avoinna seuraavasti:
ma -ti, to-pe klo 10-15; 
ke suljettu

Em. aukioloajat koskevat myös puhelinpalvelua.

www.uef.fi/opiskelu/opintopalvelut 

Kirjasto

Itä-Suomen yliopiston kirjasto on julkinen tieteellinen kirjasto, jonka yliopiston tieteenaloille 
painottuvia palveluja, kokoelmia ja tiloja voivat käyttää kaikki tiedontarvitsijat.

Kirjastossa on laaja valikoima tieteellisiä julkaisuja sekä yliopiston, avoimen yliopiston 
ja kesäyliopiston kurssikirjoja, tutkimuskirjallisuutta, tieteellisiä lehtiä sekä opinnäytteitä. 
Vapaakappalekokoelmasta saadaan lukusalikäyttöön lähes kaikki kotimainen, vuoden 1980 
jälkeen painettu aineisto. Kokoelmissa on sekä painettuja että sähköisiä kirjoja ja lehtiä sekä 
tietokantoja tiedonhakuun.

Tiedot kirjastossa olevasta aineistosta on tallennettu kirjaston Josku-tietokantaan, joka on 
vapaasti käytettävissä Internetissä osoitteessa http://josku.linneanet.fi/. Kaikista kirjaston toi-
mipisteistä voi itse varata paikalla olevia kirjoja toiselle kampukselle. Kokoelmiin kuulumatonta 
aineistoa voi tilata kaukopalvelun välityksellä muista kirjastoista.

http://www.uef.fi/opiskelu/opintopalvelut
http://josku.linneanet.fi/
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Opiskelijakorttia voi käyttää kirjastokorttina. Kirjaston palvelupisteitä on kaikilla kolmella kam-
puksella Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa. Yliopiston tieteenalojen kirjastoaineistot ja 
palvelut ovat siirtyneet yhä enemmän verkon kautta käytettäväksi. Opiskelijat saavat aineistoi-
hin myös etäkäyttöoikeuden.

Kirjaston	verkkopalvelut	ja	-aineistot	löytyvät	osoitteesta:	www.uef.fi/kirjasto.	Kirjaston	perus-
palvelut ovat maksuttomia. Lisäksi tarjolla on maksullisia palveluja. Ajan tasalla oleva hinnas-
to ja ohjeet eri palvelujen käyttöön löytyvät kirjaston www-sivuilta. Informaatikot ja neuvojat 
auttavat tiedonhaun ongelmissa. He opastavat tarvittaessa henkilökohtaisesti kaikissa tie-
donhankintaan ja –hallintaan liittyvissä kysymyksissä, ja heiltä voi myös tilata valmiita tiedon-
hakuja.

2.7 Jatko-opintojen rahoitus 

Jatko-opiskelijan on mahdollista saada rahoitusta opinnoilleen valtion opintotukijärjestelmän, 
tohtoriohjelmien, Suomen Akatemian, Tekesin, Suomen kulttuurirahaston (ml. maakuntara-
hastot) kautta, yliopiston voimavaroista sekä erilaisten säätiöiden ja rahastojen apurahoista 
ja stipendeistä. 

Säätiöt ja rahastot

Säätiöpalvelu jakaa verkkosivuillaan tietoa Suomessa toimivista säätiöistä sekä niiden haku-
aikatauluista	www.saatiopalvelu.fi/.	Säätiöpalvelu	on	Säätiöiden	ja	rahastojen	neuvottelukun-
ta ry:n toimisto, joka ohjeistaa sekä säätiöitä että apurahojen hakijoita. Säätiöiltä voi hakea 
apurahoja mm. väitöskirjatyön tekemiseksi, väitöskirjojen ja väitöstilaisuuden kulujen kattami-
seksi sekä kokousmatkoja varten. 

Turun yliopisto ylläpitää apurahatiedotetta sen tutkimuspalvelujen luoman ja ylläpitämän 
TURA-tutkimusrahoitus-tietokannan	 (www.utu.fi/hallinto/tutkimuspalvelut/turatiedotus.htm)	
pohjalta. Tietokanta sisältää yhdenmukaisessa muodossa olevat perustiedot noin 700 tutki-
mustoiminnan rahoittajasta sekä Suomessa että ulkomailla (Suomen Akatemia, Tekes, sääti-
öitä ja rahastoja, muita yksityisiä ja julkisia organisaatioita). Tietokantaa päivitetään ja täyden-
netään hakuilmoitusten ja rahoittajilta saatavien päivitysvastausten perusteella.

Opintotuki

Myös jatko-opintoihin on mahdollisuus saada opintotukea. Opintotukea myönnetään päätoimis-
ten opintojen ajaksi. Opintojen on kestettävä yhtäjaksoisesti vähintään kahdeksan viikkoa. Tuki 
voidaan myöntää vähintään yhdeksi kuukaudeksi ja enintään opintojen säännönmukaiselle ajal-
le tai korkeakouluopinnoissa tukikuukausien mukaiselle enimmäisajalle. Korkeakouluopinnoissa 
lukuvuoden tukikuukausien määrä on yleensä yhdeksän. Opintotuki voidaan kuitenkin myöntää 
pidemmäksi ajaksi, jos opiskelija osoittaa harjoittavansa opintoja lukuvuoden aikana yhdeksää 
kuukautta pidemmän ajan. Kaikkia korkeakouluopintoja varten opintotukea voi saada enintään 
70 kuukauden ajan. Tukiajan laskennassa otetaan huomioon vain korkeakouluopintoihin käyte-
tyt tukikuukaudet, joina opiskelija on saanut opintorahaa tai aikuisopintorahaa. Toisen asteen 
opintoihin käytetty opintotuki ei lyhennä korkeakouluopintojen opintotukiaikaa, eikä korkeakou-
luopintojen tukiaika vaikuta tukioikeuteen toisen asteen opinnoissa.
 
Lisätietoja:	http://www.uef.fi/opiskelu/opintotuki

http://www.uef.fi/kirjasto


Jatko-opinto-opas lukuvuosi 2014-2015   115

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto tarjoaa jatko-opintojen harjoittamisen mahdollisuuksia muun muassa 
nuoremman tutkijan tehtävissä. Yliopiston avoimet työpaikat julkaistaan osoitteessa: http://
www.uef.fi/uef/avoimet-tyopaikat

Itä-Suomen yliopiston rahoittaa vuosittain n. 150 UEF tohtorinkoulutuspaikkaa jatko-opis-
kelijoille. Itä-Suomen yliopiston tohtoriohjelmissa on vuosittain haettavana palkallisia tohto-
rinkoulutuspaikkoja. Yliopiston tohtorinkoulutuspaikoilla työskentelee vuosittain noin 150 nuo-
rempaa tutkijaa. UEF tohtorinkoulutuspaikoilla olevilla henkilöillä on mahdollisuus keskittyä 
täysipäiväiseen väitöstutkimuksen tekemiseen, tavoitteena tutkinnon suorittaminen neljässä 
vuodessa päätoimisesti opiskellen.
 
UEF tohtorinkoulutuspaikan voivat saada Itä-Suomen yliopiston jatko-opiskelijat, jotka tekevät 
tohtorintutkintoaan Itä-Suomen yliopiston tohtoriohjelmissa. Paikan voi saada maksimissaan 
neljäksi vuodeksi. UEF-tohtorinkoulutuspaikalla oleva henkilö on nuoremman tutkijan työsuh-
teessa	 Itä-Suomen	yliopistoon.	Hakuohjeet	 ja	hakukuulutukset:	 http://www.uef.fi/fi/phdposi-
tions 

Monet jatko-opiskelijat työskentelevät yliopistossa tutkimushankkeissa, joita rahoittavat mm. 
Suomen Akatemia, Tekes, yritykset ja EU. Käynnissä olevista tai hakuvaiheessa olevista tut-
kimushankkeista voi tiedustella professoreilta.

Filosofinen	 tiedekunta varaa mahdollisuuksien mukaan määrärahaa jatko-opintojen tukemi-
seen seuraavasti:

• työskentelyapurahaa väitöskirjan tekemiseen
• apurahaa ulkomaille suuntautuviin tutkimusvierailuihin ja kansainvälisiin konferens-

seihin tai vastaaviin (ulkomaanmatka-apuraha)
• tukee	väitöskirjan	julkaisemista,	http://www.uef.fi/fi/filtdk/vaitoskirjan-julkaisuohjeet

Terveystieteiden tiedekunta varaa mahdollisuuksien mukaan määrärahaa jatko-opintojen tu-
kemiseen seuraavasti:

• apurahat ulkomaille suuntautuviin tutkimusvierailuihin ja kansainvälisiin konferens-
seihin tai vastaaviin, joissa opiskelija pitää tutkimusalaansa liittyvän esityksen tai joh-
taa työpajatyöskentelyä (matkakulukorvaus)

• väitöskirjan viimeistelyapuraha
• väitöskirjan painatusapuraha
• Lisätietoja: http://www.uef.fi/ttdk/apurahat1  

2.8 Jatko-opintojen eettiset kysymykset 

Vastuu hyvän tieteellisen käytännön noudattamisesta kuuluu ensisijaisesti jokaiselle 
tutkijalle, mutta myös ohjaajalle, koko tutkimusryhmälle, yksikön johtajalle sekä Itä-Suomen 
yliopiston johdolle. 

Hyvän tieteellisen käytännön lisäksi jatko-opiskelijan tulee ottaa tutkimuksessaan huomioon 
voimassaoleva lainsäädäntö. Itä-Suomen yliopistossa hyvän tieteellisen käytännön loukkauk-
sia valvoo yliopiston johto, rehtori ja akateeminen rehtori.

http://www.uef.fi/ttdk/apurahat1
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Opetusministeriön asettama valtakunnallinen Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on an-
tanut ohjeet hyvästä tieteellisestä käytännöstä, joka on kokonaisuudessaan luettavissa lähtees-
tä: Tutkimuseettinen neuvottelukunta. 2012. Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen 
käsitteleminen Suomessa. Jokaisen jatko-opiskelijan tulee olla tietoinen hyvästä tieteelli-
sestä käytännöstä ennen tutkimustyönsä aloittamista.	(http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/
HTK_ohje_2012.pdf)	

Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluvat mm. seuraavat asiat:
1. Tutkimuksessa noudatetaan tiedeyhteisön tunnustamia toimintatapoja eli rehelli-

syyttä, yleistä huo-lellisuutta ja tarkkuutta tutkimustyössä, tulosten tallentamisessa 
ja esittämisessä sekä tutkimusten ja niiden tulosten arvioinnissa. 

2. Tutkimukseen sovelletaan tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia ja eettisesti 
kestäviä tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä. Tutkimuksessa toteute-
taan tieteellisen tiedon luonteeseen kuuluvaa avoimuutta ja vastuullista tiedeviestin-
tää tutkimuksen tuloksia julkaistaessa. 

3. Tutkijat ottavat muiden tutkijoiden työn ja saavutukset asianmukaisella tavalla huo-
mioon niin, että he kunnioittavat muiden tutkijoiden tekemää työtä ja viittaavat hei-
dän julkaisuihinsa asianmukaisella tavalla ja antavat heidän saavutuksilleen niille 
kuuluvan arvon ja merkityksen omassa tutkimuksessaan ja sen tuloksia julkaistes-
saan. 

4. Tutkimus suunnitellaan ja toteutetaan ja siitä raportoidaan sekä siinä syntyneet tie-
toaineistot tallen-netaan tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten edellyttämällä 
tavalla. 

5. Tarvittavat tutkimusluvat on hankittu ja tietyillä aloilla vaadittava eettinen ennakko-
arviointi on tehty. 

6. Tutkimushankkeessa tai tutkimusryhmässä sovitaan ennen tutkimuksen aloitta-
mista tai tutkijoiden rekrytointia kaikkien osapuolten - niin työnantajan, vastuullisen 
tutkijan (principal investigator) kuin ryhmän jäsenten - oikeudet, tekijyyttä koskevat 
periaatteet, vastuut ja velvollisuudet sekä aineistojen säilyttämistä ja käyttöoikeuk-
sia koskevat kysymykset kaikkien osapuolten hyväksymällä tavalla. Tutkimuksen 
edetessä sopimuksia voidaan tarkentaa. 

7. Rahoituslähteet ja tutkimuksen suorittamisen kannalta merkitykselliset muut sidon-
naisuudet ilmoi-tetaan asianosaisille ja tutkimukseen osallistuville ja raportoidaan 
tutkimuksen tuloksia julkaistaessa. 

8. Tutkijat pidättäytyvät kaikista tieteeseen ja tutkimukseen liittyvistä arviointi- ja pää-
töksentekotilanteista, jos on syytä epäillä heidän olevan esteellisiä. 

9. Tutkimusorganisaatioissa noudatetaan hyvää henkilöstö- ja taloushallintoa sekä 
otetaan huomioon tietosuojaa koskevat kysymykset.

Itä-Suomen yliopiston tutkimuseettinen toimikunta 

Itä-Suomen yliopiston tutkimuseettisen toimikunta:
1. arvioi ihmisiin kohdistuvia ei-lääketieteellisten tutkimushankkeiden eettisyyttä ja an-

taa niistä lausuntoja,
2. arvioi tarvittaessa myös muiden tutkimushankkeiden eettisyyttä, ellei lainsäädän-

nössä arviointia ole muille tahoille määrätty,
3. edistää tutkimuseettistä koulutusta ja antaa tutkimuseettisiin kysymyksiin liittyvää 

ohjeistusta yliopistossa,
4. toimii asiantuntijaelimenä yliopistossa esiin tulevissa tutkimuseettisissä ongelmati-

lanteissa,
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5. ylläpitää tutkimusetiikkaan liittyvää keskustelua yliopistossa,
6. seuraa ja osallistuu kansallisen tutkimuseettisen ohjeistuksen valmisteluun ja var-

mistaa ohjeistuksen toteutuminen Itä-Suomen yliopistossa.

Itä-Suomen yliopiston tutkimuseettisen toimikunnan puheenjohtajana toimii professori Risto 
Turunen	(risto.turunen@uef.fi)	ja	sihteerinä	Helena	Suomalainen	(helena.suomalainen@uef.
fi)	ja	Jarkko	Tirronen.

Toimikunta arvioi tutkimushankkeiden eettisyyttä ja antaa niistä tarvittaessa lausuntoja. 
Lisätietoja	lausuntopyynnön	hakemiseksi:	www.uef.fi/uef/tutkimuseettinen-toimikunta

Tutkimus tarvitsee eettisen arvioinnin jos
1. Tutkimuksessa puututaan tutkittavien fyysiseen koskemattomuuteen.
2. Tutkimuksessa poiketaan tietoon perustuvan suostumuksen periaatteesta (arvioin-

tia ei kuitenkaan edellytetä julkisten ja julkistettujen tietojen, rekisteri- ja asiakirja-
aineistojen ja arkistoaineistojen tutkimukseen).

3. Tutkimusta ei toteuteta osana varhaiskasvatuksen toimintayksikön tai koulun nor-
maalitoimintaa ja se kohdistuu alle 15-vuotiaisiin ilman huoltajan erillistä suostu-
musta tai informointia, jonka perusteella huoltajalla on mahdollisuus kieltää lasta 
osallistumasta tutkimukseen.

4. Tutkimuksessa tutkittaville esitetään poikkeuksellisen voimakkaita ärsykkeitä, joi-
den mahdollisten haittojen arviointi edellyttää erityisasiantuntemusta (esim. väkival-
taa	tai	pornografiaa	sisältävät	tutkimukset).

5. Tutkimuksessa on riski aiheuttaa tutkittaville normaalin arkielämän rajat ylittävää 
pitkäaikaista henkistä haittaa (trauma, masennus, unettomuus).

6. Tutkimuksen toteuttaminen voi merkitä turvallisuusuhkaa tutkittaville (esim. perhe-
väkivaltaa koskevat tutkimukset).

Tutkija voi pyytää eettisen toimikunnan lausuntoa myös silloin, 
• kun tutkimuskohde, tutkimuksen rahoittaja tai yhteistyökumppani sitä edellyttää
• tutkimustuloksia suunnitellaan julkaistavan tiedelehdessä, joka edellyttää eettistä 

ennakkoarviointia.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin eettinen toimikunta

Tutkimuseettinen toimikunta on lakisääteinen, sairaanhoitopiirin hallituksen asettama elin, 
jonka tehtävänä on arvioida ennakolta lääketieteelliset tutkimushankkeet ja antaa niistä lau-
sunto. Myös merkittävät tutkimussuunnitelman muutokset tulee toimittaa eettisen toimikunnan 
arvioitavaksi ennen muutosten toteuttamista. 

Eettisen toimikunnan tehtävänä on varmistaa sekä tutkimuksen eettisyys että se onko tutki-
muksessa otettu huomioon terveystieteellisen tutkimuslain sekä sen muuttamisesta annetun 
lain säännökset, tietosuojasäännökset, tutkittavien asemaa koskevat kansainväliset velvoit-
teet sekä muut terveystieteellistä tutkimusta koskevat määräykset ja ohjeet. Eettisen toimi-
kunnan erityisenä tehtävänä on arvioida tutkimukseen osallistuvien henkilöiden oikeuksien 
huomioiminen ja tutkimussuunnitelman asianmukaisuus ja eettisyys.

Toimikunta antaa lausunnot paitsi yliopistossa ja sairaalassa tehtävistä myös yliopiston ja 
Kuopion yliopistollisen sairaalan ulkopuolella tehtävistä tutkimuksista (avohoito, pienemmät 
sairaalat, joissa ei omaa eettistä toimikuntaa). 

mailto:risto.turunen@uef.fi
mailto:helena.suomalainen@uef.fi
mailto:helena.suomalainen@uef.fi
http://www.uef.fi/uef/tutkimuseettinen-toimikunta
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Tutkimussuunnitelmasta on saatava tutkimuseettisen toimikunnan puoltava lausunto ennen 
tutkimuksen aloittamista. Lisäksi tutkimukselle tarvitaan tutkimuspaikan tutkimuslupa.

Puheenjohtajana toimii professori Soili Lehto ja tutkimuskoordinaattorina Arja Halkoaho 
(arja.halkoaho@kuh.fi).	 Toimikunnan	 sähköpostiosoite	 on	 Tutkimuseettinentoimikunta@
kuh.fi.	Lausuntohakemukset	 tulee	 toimittaa	Tutkimuseettiselle	 toimikunnalle:	Pohjois-Savon	
sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Tutkimuseettinen toimikunta, Rakennus 10 (4.krs), PL 1777, 
70211	 Kuopio.	 Hakemuslomake	 ja	 ohjeita	 verkkosivuilta:	 http://www.psshp.fi	 -	 Tutkimus	 -	
Tutkimuseettinen toimikunta

Tutkimuksen rahoittajat saattavat vaatia apuraha-anomuksiin liitettäväksi eettisen toimikun-
nan lausunnon (esim. Suomen Akatemia).

Tutkimuksen eettiseen arviointiin osallistuvia organisaatioita Suomessa

• TENK,	Tutkimuseettinen	neuvottelukunta:	www.protsv.fi/tenk/
• ETENE, Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta: www.etene.

org/
• KYTÖ,	Koe-eläintoiminnan	yhteistyöryhmä:	wwwb.mmm.fi/koe-elaintoiminta/
• BTNK,	Biotekniikan	neuvottelukunta:	www.biotekniikanneuvottelukunta.fi/
• GTLK,	Geenitekniikan	lautakunta:	www.geenitekniikanlautakunta.fi/index.html

Koe-eläinten käyttöön liittyvät ohjeet ja määräykset 
 
Koe-eläinten käyttö tutkimuksissa on luvanvaraista toimintaa. Koe-eläintoimintaa Suomessa 
säätelevät laki koe-eläintoiminnasta (62/2006), asetus koe-eläintoiminnasta (36/2006),  eläin-
suojelulaki, eläinsuojeluasetus, asetus eläinten kuljetuksesta sekä muut koe-eläintoiminnasta 
annetut asetukset ja päätökset. Lisätietoja yliopiston koe-eläinkeskuksen nettisivuilta: www.
uef.fi/kek/etusivu

http://www.uef.fi/kek/etusivu
http://www.uef.fi/kek/etusivu
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3 Jatkotutkinnon valmistuminen

3.1 Lisensiaatintutkimuksen ja väitöskirjan käsittely tiedekun-
nassa 

Lisensiaatintutkimuksen käsittely tiedekunnassa 

1.  Ohjaaja tekee esityksen yksikön johtajalle / tiedekunnalle lisensiaatintutkimuksen tar-
kastajiksi. Tarkastajilla tulee olla tohtorin tutkinto. Ohjaaja ei voi toimia tarkastajana.

2.  Jatko-opiskelija esittää tiedekunnalle lisensiaatintutkimuksensa tarkastettavaksi. 
Tarkastusta varten jatko-opiskelija 
•  toimittaa 1-3 kappaletta lisensiaattitutkimustaan tiedekunnan hallintopalvelu-

keskukseen	(Filosofinen	tdk	3	kpl,	Luonnontieteiden	ja	metsätieteiden	tdk	2	kpl,	
Terveystieteiden tdk 1 kpl, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tdk 3 kpl)

•  Mikäli työhön sisältyy osajulkaisuja, jatko-opiskelijan tulee liittää esitykseensä 
selvitys omasta osuudestaan osajulkaisuissa sekä tieto mikäli jotain osajulkaisua 
tullaan käyttämään jonkun muun henkilön lisensiaattityön / väitöskirjatyön osajul-
kaisuna.

3.  Tiedekunta määrää lisensiaatintutkimukselle kaksi tarkastajaa. 

4.  Tiedekunta (Terveystieteiden tiedekunnassa jatko-opiskelija) lähettää lisensiaatintut-
kimuksen tarkastajille tarkastettavaksi. 

5.  Tiedekunnan määräämien tarkastajien tulee antaa lausuntonsa kahden (2) kuukau-
den kuluessa lisensiaatintutkimuksen saapumisesta. 

6.  Jatko-opiskelija tekee lisensiaatintutkimukseensa tarkastajien mahdollisesti vaatimat 
korjaukset. Jatko-opiskelijalla on mahdollisuus antaa tiedekunnalle vastine tarkasta-
jien lausuntoon. 

7.  Tiedekunta päättää lisensiaatintutkimuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä ja 
lähettää siitä tiedon jatko-opiskelijalle sekä mahdollisesta arvostelusta tarkastajien 
lausuntojen ja jatko-opiskelijan vastineen perusteella. 

8.  Jatko-opiskelija toimittaa heti hyväksymisen jälkeen yliopiston kirjastoon kansitettuja 
lisensiaattitöitään 1-3 kappaletta (arkistokappale sekä mahdolliset laina- ja laitoskap-
paleet). 

9.  Suoritettuaan jatkotutkintoon vaadittavat opintosuoritukset ja opinnäytteet jatko-
opiskelija hakee tiedekunnalta todistusta suorittamastaan jatkotutkinnosta todistuk-
senhakulomakkeella (tiedekuntien jatkokoulutuksen nettisivut). Lomakkeet löytyvät 
tiedekuntien jatkokoulutuksen verkkosivuilta.

 
Väitöskirjan käsittely tiedekunnassa 

1.  Ohjaaja tekee esityksen yksikön johtajalle / tiedekunnalle väitöskirjatyön esitarkas-
tajista ja vastaväittäjästä. Esitarkastajat/vastaväittäjät eivät saa olla ohjaajia, eivätkä 
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he saa työskennellä samassa tutkimusryhmässä. Esitarkastajilla tulee olla tohtorin 
tutkinto. Vastaväittäjän tulee olla Itä-Suomen yliopiston ulkopuolinen dosentin tai vas-
taavan tieteellisen pätevyyden omaava henkilö. Luonnontieteiden ja metsätieteiden 
tiedekunta	on	 tarkentanut	ohjetta	 tarkastajiensa	pätevyydestä	 (http://www.uef.fi/lu-
met/ohjeita-jatko-opiskelijoille).

 
2.  Jatko-opiskelija hakee tiedekunnalta väittelylupaa väitöskirjaksi tarkoitetulle tutki-

muksellensa väittelylupahakemuslomakkeella (tiedekuntien jatkokoulutuksen nettisi-
vut), jossa myös oppiaineen vastuuhenkilö (Terveystieteiden tiedekunnassa pääoh-
jaaja)  tekee esityksensä väitöskirjatyön esitarkastajista. Lisäksi jatko-opiskelija
• 	toimittaa	 väitöskirjatyönsä	 tiedekunnan	 hallintopalvelukeskukseen	 (Filosofinen	

tdk 3 kpl, Luonnontieteiden ja metsätieteiden tdk 2 kpl, Terveystieteiden tdk 1 kpl, 
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tdk 3 kpl)  

•  Mikäli työhön sisältyy osajulkaisuja, jatko-opiskelijan tulee liittää esitykseensä 
selvitys omasta osuudestaan osajulkaisuissa sekä tieto mikäli jotain osajulkaisua 
tullaan käyttämään jonkun muun lisensiaattityön / väitöskirjatyön osajulkaisuna.

3.  Tiedekunta määrää väitöskirjatyölle kaksi esitarkastajaa. 

4.  Tiedekunta (Terveystieteiden tiedekunnassa jatko-opiskelija) lähettää väitöskirjatut-
kimuksen esitarkastajille tarkastettavaksi.

5.  Esitarkastajien tulee antaa lausuntonsa tiedekunnalle kahden (2) kuukauden kulues-
sa väitöskirjan saapumisesta. 

6.  Jatko-opiskelija tekee väitöskirjaansa esitarkastajien mahdollisesti vaatimat korja-
ukset. Jatko-opiskelijalla on mahdollisuus antaa tiedekunnalle vastine tarkastajien 
lausuntoon.

 
7.  Tiedekunta päättää väittelyluvan myöntämisestä esitarkastajien lausuntojen ja väit-

telijän lausuntoa koskevan mahdollisen vastineen perusteella. Tiedekunta määrää 
yhden tai useampia vastaväittäjiä väitöskirjan julkista tarkastusta varten sekä mää-
rää väitöstilaisuuden valvojan eli kustoksen. Väitöstilaisuuden valvojan tulee olla Itä-
Suomen yliopiston professori tai dosentti.  Jatko-opiskelijaa kuullaan ennen vasta-
väittäjän lopullista määräämistä. 

8.  Väittelijä huolehtii väitöskirjan julkistamisesta ja mahdollisesta painatuksesta. 
Väittelijä toimittaa painetun version oman kampuksensa kirjastoon 10 päivää ennen 
väitöstilaisuuttaan. 

9.  Väitöstilaisuus. Väittelijä hoitaa väitöstilaisuuteen liittyvät käytännön järjestelyt (tar-
kemmat ohjeet kohdassa 3.4.1):
•  Väittelijä sopii väitöspäivän ja -paikan yhdessä vastaväittäjän, väitöstilaisuuden 

valvojan ja pääohjaajan kanssa viimeistään 3 viikkoa ennen väitöstilaisuutta. 
Väittelijä ilmoittaa väitöstilaisuuden ajankohdan ja -paikan sekä toimittaa väitös-
kirjansa tiedekunnan dekaanille ja yliopiston rehtorille. 

•  Väittelijä toimittaa 2 viikkoa ennen väitöstään yliopiston viestintään tiedot väitös-
tilaisuudesta (tarkemmat ohjeet kohdassa 2.5.1 Väitöstilaisuuden valmistelut).

10. Vastaväittäjän tulee antaa tiedekunnalle kirjallinen lausuntonsa väitöskirjasta kahden 
viikon kuluttua väitöstilaisuudesta. 
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11.  Jatko-opiskelijalla on mahdollisuus antaa vastine vastaväittäjän lausuntoon.

12.  Tiedekunta päättää väitöskirjan hyväksymisestä tai hylkäämisestä sekä mahdollises-
ta arvostelusta vastaväittäjien (ja esitarkastajien) lausuntojen sekä väittelijän vasti-
neen perusteella. Tieto väitöskirjan hyväksymisestä lähetetään jatko-opiskelijalle.

13.  Suoritettuaan jatkotutkintoon vaadittavat opintosuoritukset ja opinnäytteet jatko-opis-
kelija hakee tiedekunnalta todistusta suorittamastaan jatkotutkinnosta todistuksenha-
kulomakkeella (tiedekuntien jatkokoulutuksen nettisivut). Tarkemmat ohjeet löytyvät 
tiedekuntien jatkokoulutuksen verkkosivuilta.
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3.2 Lisensiaatintutkimuksen ja väitöskirjan arvostelu

3.2.1 Filosofinen tiedekunta

Lisensiaatintutkimus
Lisensiaatintutkimuksen arvostelee tiedekuntaneuvosto. Tiedekuntaneuvoston delegointi-
päätöksen (20.1.2010) mukaisesti dekaani määrää osaston johtajan tekemän esityksen pe-
rusteella arvostelua varten vähintään kaksi tarkastajaa. Työn ohjaaja ei saa toimia tarkasta-
jana. Tarkastajaksi ei tule nimetä henkilöä, jolla on ollut tutkimusaiheeseen liittyviä yhteisiä 
julkaisuja tai tutkimusprojekteja opiskelijan kanssa jatko-opintojen aikana tai joka on muuten 
esteellinen. 

Tarkastajien on annettava kirjallinen lausunto, johon sisältyy arvosanaehdotus. Tutkimuksen 
tekijällä on oikeus antaa vastine tarkastajien lausunnoista. Hyväksytty lisensiaatintutkimus 
arvostellaan asteikolla hyväksytty, kiittäen hyväksytty. Ennen opintosuorituksen arvostelua 
tekijällä on tilaisuus vastineen antamiseen tarkastajien lausunnoista.

Arvosana ”kiittäen hyväksytty” voidaan myöntää, jos tutkimuksessa on useita huomattavia 
ansioita ilman näitä mitätöiviä puutteita. Lisensiaatintutkimuksen arvioimiseksi voidaan järjes-
tää tarkastustilaisuus. Tilaisuuden järjestämisestä vastaa tohtoriohjelma, jossa tutkimus on 
tehty. Jos tarkastustilaisuus järjestetään, jättävät tarkastajat lausuntonsa tilaisuuden jälkeen.

Väitöskirja
Tiedekuntaneuvoston tekemän delegointipäätöksen (20.1.2010) mukaisesti dekaani mää-
rää osaston johtajan esityksen perusteella käsikirjoitukselle vähintään kaksi esitarkastajaa. 
Heidät valitaan, mikäli mahdollista, muualta kuin omasta tiedekunnasta. Väitöskirjan ohjaaja 
ei saa toimia esitarkastajana, eikä tehtävään tule nimetä henkilöä, jolla on ollut tutkimusai-
heeseen liittyviä yhteisiä julkaisuja tai tutkimusprojekteja opiskelijan kanssa jatko-opintojen 
aikana tai joka on muuten esteellinen. 

Väitöskirjan arvostelee tiedekuntaneuvosto julkisen väitöstilaisuuden jälkeen. Tiedekunta-
neuvoston tekemän delegointipäätöksen (20.1.2010) mukaisesti dekaani määrää osaston joh-
tajan esityksen perusteella väitöskirjan arvostelemista varten yhden tai kaksi vastaväittäjää, 
kustoksen ja tiedekunnan edustajan. Vastaväittäjäksi ei tule nimetä henkilöä, jolla on ollut 
tutkimusaiheeseen liittyviä yhteisiä julkaisuja tai tutkimusprojekteja opiskelijan kanssa jatko-
opintojen aikana tai joka on muuten esteellinen. Tiedekunnan edustaja on vähintään tohto-
rin tutkinnon suorittanut oppiaineen tai lähiaineen edustaja. Hänen tehtävänään on tutustua 
väitöskirjaan ja seurata väitöstilaisuutta. Väitöstilaisuuden jälkeen kustos, vastaväittäjä(t) ja 
tiedekunnan edustaja kokoontuvat keskustelemaan väitöskirjan arvosanasta. Kustos kirjoittaa 
lausunnon väitöstilaisuuden kulusta. Sekä vastaväittäjä(t) että tiedekunnan edustaja jättävät 
väitöstilaisuuden jälkeen väitöskirjasta ja väitöstilaisuudesta oman kirjallisen lausuntonsa.

Vastaväittäjä(t) ja tiedekunnan edustaja esittävät omissa lausunnoissaan hyväksyttävälle väi-
töskirjalle arvosanaa approbatur, lubenter approbatur, non sine laude approbatur, cum laude 
approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude approbatur tai laudatur. Ennen 
opintosuorituksen arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen lausunnois-
ta. Tiedekuntaneuvosto arvostelee väitöskirjan näiden lausuntojen pohjalta. 
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Väitöskirjan laatua arvioitaessa kiinnitetään huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin:
 

1)  Aiheen valinta, tutkimusongelma ja tutkimustehtävän rajaus
  Aihe on informaatioarvoltaan merkittävä ja tutkimus tuottaa tieteenalan kannalta uutta 

tietoa tai se on uuden tutkimuslinjan avaus. Tutkimustehtävä ja -kysymykset on rajattu 
tarkoituksenmukaisesti. Tutkimustehtävä kytkeytyy mielekkäästi aikaisempaan tutkimuk-
seen.

2)  Käsitteellinen selkeys
  Tutkimuksessa käytetyt käsitteet ovat selkeitä ja perusteltuja. Niitä on analysoitu ja arvi-

oitu kriittisesti ja monipuolisesti laadukasta tieteellistä kirjallisuutta käyttäen. 
3) Tutkimusmetodologia ja -menetelmät
  Tutkimus on metodologisesti perusteltu. Tutkimuksen tekijä osoittaa tuntevansa aikai-

semman teoreettisen ja metodologisen keskustelun. Tutkimuksessa käytetyt menetelmät 
esitellään ja perustellaan. Tutkimuksen tekijä osoittaa, että niiden avulla pystytään ratkai-
semaan asetetut tutkimusongelmat. 

4)  Aineisto
 Tutkimuksessa käytetty aineisto on laadukas ja tutkimuksen aiheen kannalta relevantti 

sekä riittävä.
5) Tulosten esittely ja johtopäätökset
  Tutkimustulokset on eritelty tutkimustehtävään nähden johdonmukaisesti ja monipuolises-

ti. Tutkimustulosten merkitys tieteenalan kannalta on arvioitu relevantisti. Tutkimuksessa 
esitellään keskeiset jatkotutkimusavaukset sekä arvioidaan sen yhteiskunnallinen ja kan-
sainvälinen merkittävyys.

6)  Työn kokonaisuus ja esitystapa
  Tutkimuksen kokonaisuus on rakenteeltaan ja argumentaatioltaan johdonmukainen sekä 

kieliasultaan selkeä. Tekstissä keskitytään olennaiseen. Tutkimus on tehty itsenäisesti ja 
se osoittaa kriittistä omaperäistä ajattelua suhteessa aiempaan tutkimukseen, tutkimus-
menetelmiin ja -käsitteisiin. 

Filosofisessa	tiedekunnassa	väitöskirja	arvostellaan	seuraavin	arvosanoin.	Kaikissa	arvosa-
noissa edellytetään, että tutkimus noudattaa kaikilta osin hyvää tutkimuseettistä käytäntöä. 

•  Laudatur
Aiheensa puolesta kunnianhimoinen tutkimus on edellä esitetyt arviointikriteerit huo-
mioon ottaen erityisen ansiokas.

•  Eximia cum laude approbatur
Tutkimuksessa on arviointikriteerit huomioon ottaen useita huomattavia ansioita il-
man näitä mitätöiviä puutteita.

• Magna cum laude approbatur
Tutkimuksessa on arviointikriteerit huomioon ottaen selkeitä ansioita ilman näitä mi-
tätöiviä puutteita.

• Cum laude approbatur
Tutkimus täyttää arviointikriteerit. Tutkimuksen erityisansioilla voidaan kompensoida 
joissakin edellä mainituissa kriteereissä mahdollisesti ilmenneitä puutteita.

• Non sine laude approbatur
Tutkimus täyttää tiedekunnan määritelmän väitöskirjaksi. Tutkimus on pääosin hyvin 
tehty, mutta siinä on arviointikriteerit huomioon ottaen selkeitä puutteita ilman riittä-
västi kompensoivia erityisansioita.

• Lubenter approbatur
Tutkimus täyttää tiedekunnan määritelmän väitöskirjaksi, mutta siinä on arviointikri-
teerit huomioon ottaen useita huomattavia puutteita ilman riittävästi kompensoivia 
erityisansioita.
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• Approbatur
Tutkimus täyttää välttävästi tiedekunnan määritelmän väitöskirjaksi, mutta siinä on 
useita vakavia puutteita.  

3.2.2 Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

Lisensiaatintutkimus ja väitöskirja arvostellaan kiittäen hyväksytty – hyväksytty – hylätty. 
Kiittäen hyväksytty -arvosana edellyttää, että myös väitöskirjan esitarkastajia kuullaan esityk-
sestä ja he puoltavat arvosanaa.

3.2.3 Terveystieteiden tiedekunta

Lisensiaatintutkimus arvostellaan hyväksytty – hylätty.

Väitöskirja arvostellaan kiittäen hyväksytty – hyväksytty – hylätty. Kiittäen hyväksytty -arvosa-
na edellyttää, että mainintaa ehdottavat kaksi kolmesta (vastaväittäjä ja esitarkastajat) asian-
tuntijasta. Väitöskirjan arvioinnin ohjeet väitöskirjan esitarkastajille ja vastaväittäjälle löytyvät 
osoitteesta	http://www.uef.fi/ttdk/ohjeet-ja-lomakkeet2.

3.2.4 Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Tiedekuntaneuvosto päättää lisensiaatintutkimuksen arvosanasta tarkastajien lausuntojen tai 
yhteislausunnon perusteella ja väitöskirjatutkimuksen arvosanasta vastaväittäjän lausunnon 
perusteella. 

Lisensiaatin- ja väitöskirjatutkimuksen tärkeimmät arviointikriteerit ovat tutkimustulosten tie-
teellinen merkitys ja opiskelijan oma tutkimuspanos. Lisäksi arviointikriteereinä käytetään 
seuraavia:

Tutkimuksen lähtökohdat
• tutkimusongelman tieteellinen taso, muotoilu ja perusteleminen
• tutkimuksen teoreettisen lähtökohdat ja sen kiinnittyminen aikaisempaan tutkimuk-

seen
• tutkimuksen tieteellinen, yhteiskunnallinen ja käytännöllinen relevanssi

Tutkimusprosessi
• tutkimusalan hallinta, kirjallisuuden tuntemus ja hyväksikäyttö
• käsitteiden hallinta, määrittely ja selkeys
• tutkimusprosessin valintojen ja ratkaisujen onnistuneisuus ja arvioitavuus
• tutkimustehtävän vaativuus, innovatiivisuus ja omaperäisyys 
• käytettyjen menetelmien soveltuvuus ja hallinta
• työn laatu ja huolellisuus

Tutkimustulokset ja niiden esittäminen
• tutkimuksen tuottama uusi tieto ja tulokset
• väittelijän oman tutkimuspanoksen riittävyys
• tulosten johdonmukainen perustaminen käytettyyn aineistoon
• tutkimustulosten merkitys oman alan tutkimuskentällä
• artikkeliväitöskirjojen osajulkaisujen taso ja foorumit
• tutkimuksen esitystavan johdonmukaisuus, tyyli ja kieliasu
• väitöskirjan puolustaminen
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Lisäksi arvioinnissa huomiota kiinnitetään siihen, että tutkimuksessa ja tulosten dokumentoin-
nissa on noudatettu hyvää ja eettistä tieteellistä käytäntöä. 

Lisensiaatin- ja väitöskirjatutkimukset arvostellaan seuraavilla asteikoilla:

Tieteenala Lisensiaatin tutkimus Väitöskirjatutkimus
Maantiede ja yhteiskunta-
maantiede, oikeustieteet, 
yhteiskuntatieteet

laudatur –  eximia cum laude 
approbatur –  magna cum 
laude approbatur – cum 
laude approbatur –  non sine 
laude approbatur –  lubenter 
approbatur –  approbatur – 
improbatur

laudatur –  eximia cum laude 
approbatur –  magna cum 
laude approbatur – cum 
laude approbatur –  non sine 
laude approbatur –  lubenter 
approbatur –  approbatur – 
improbatur

sosiaalityön ammatillinen 
lisensiaatin tutkinto: kiittäen 
hyväksytty – hyväksytty - 
hylätty

Historia laudatur –  eximia cum laude 
approbatur –  magna cum 
laude approbatur – cum 
laude approbatur –  non sine 
laude approbatur –  lubenter 
approbatur –  approbatur – 
improbatur 

laudatur –  eximia cum laude 
approbatur –  magna cum 
laude approbatur – cum 
laude approbatur –  non sine 
laude approbatur –  lubenter 
approbatur –  approbatur – 
improbatur

Kauppatieteet, terveystieteet kiittäen hyväksytty – hyväk-
sytty - hylätty

kiittäen hyväksytty – hyväk-
sytty – hylätty

3.3 Väitöskirjan julkaiseminen

Kun tiedekunta on myöntänyt väittelyluvan, voi väitöskirjan julkaista. Väitöskirja on julkaistava 
vähintään 10 päivää ennen väitöstilaisuutta. Väittelijän tulee huolehtia siitä, että väitöskirja on 
nähtävissä yliopiston kirjastossa määräaikaan mennessä. Jos väitöskirja on julkaistu ainoas-
taan elektronisessa muodossa, on paperikopio toimitettava kirjastoon julkisesti nähtäväksi.

Väitöskirjan voi julkaista joko painettuna tai elektronisena tai molemmissa muodoissa. 
Väitöskirjan painaminen ei ole välttämätöntä. Itä-Suomen yliopistolla sekä monilla tutkimus-
laitoksilla on omia julkaisusarjoja, jotka julkaisevat väitöskirjoja.

Itä-Suomen yliopiston julkaisusarjojen alasarjat Dissertations julkaisevat väitöskirjoja:
• Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Education, 

Humanities, and Theology.
• Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Forestry and 

Natural Sciences.
• Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Health Sciences.
• Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Social Sciences 

and Business Studies (tässä sarjassa ei voi julkaista ainoastaan elektronisesti)
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Väitöskirjan julkaisuprosessi Itä-Suomen yliopiston omissa julkaisusarjoissa (lisätietoa sarja-
kohtaisista julkaisuohjeista netistä):
 

1. Väitöskirjan voi julkaista kun väittelijä on saanut tiedekunnalta väittelyluvan. 

2. Jatko-opiskelija julkaisun tekijänä on vastuussa siitä että väitöskirjan sisältämät 
mahdollisiin artikkeleihin ja muihin materiaaleihin on hankittu tekijän- ja julkaisu-
oikeudet. Artikkeliväitöskirja julkaistaan täydellisenä vain, jos artikkeleiden uudel-
leenjulkaisemiseen yliopiston sarjoissa on saatu niiden alkuperäiseltä kustantajalta 
kirjallinen lupa. Tieto uudelleenpainatuksen luvasta merkitään näkyviin erilliselle si-
vulle kunkin artikkelin alkuun, sisällysluetteloon ja mahdollisten muiden luetteloiden 
jälkeen. Esim. ’ Julkaistu [kustannusyhtiön nimi] luvalla’ tai ’Printed with kind permis-
sion by [kustannusyhtiön nimi]’

3. Jatko-opiskelija hakee julkaisulupaa julkaisusarjan toimittajalta. Saatuaan julkai-
suluvan, jatko-opiskelija tekee julkaisusopimuksen vastaavan toimittajan kanssa. 
Julkaisusopimuspohja löytyy yliopiston intrasta Viestinnän sivuilta: https://www.uef.
fi/intra/viestinta/julkaisusarjat

Sarjojen vastaavat toimittajat ovat: 

Filosofinen	tiedekunta Professori Ritva Kantelinen, professori Matti Kotiranta ja pro-
fessori Maija Könönen.

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta
Professori Pertti Pasanen (ympäristötieteet), varatoimittajat: professori Pekka 
Kilpeläinen (tietojenkäsittelytiede), professori Kai Peiponen (fysiikka ja matematiik-
ka) ja professori Matti Vornanen (biologia).

Terveystieteiden tiedekunta
Professori Veli-Matti Kosma, varatoimittajat: professori Hannele Turunen, professori 
Olli Gröhn, professori Kai Kaarniranta, yliopistonlehtori Veli-Pekka Ranta

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta:
Professori Kimmo Katajala, tiedottaja Eija Fabritius

4. Jatko-opiskelija huolehtii väitöskirjan julkaisukuntoon saattamisesta ja taitosta. 
Julkaisusarjan  toimittaja päättää tekstin muotoilusta. Teknisiä kirjoitusohjeita on 
annettu myös yliopiston julkaisuohjeissa:
https://www.uef.fi/intra/viestinta/julkaisusarjat

Jatko-opiskelija huolehtii myös väitöskirjan taitosta. Yliopiston Viestinnän intranetin 
sivuilla on valmis taittopohja sekä väitöskirjan kansimallit. Valmista taittopohjaa on 
suositeltava käyttää jo siinä vaiheessa kun jatko-opiskelija aloittaa väitöskirjansa 
kirjoittamisen	https://www.uef.fi/intra/viestinta/julkaisusarjat

Ks.	Filosofisen	tiedekunnan	omat	julkaisuohjeet	ja	väitöskirjan	taittomallit	osoittees-
sa:	http://www.uef.fi/filtdk/vaitoskirjan-julkaisuohjeet

Ks. Terveystieteiden tiedekunnan omat julkaisuohjeet ja väitöskirjan taittomallit 
osoitteessa:	http://www.uef.fi/ttdk/ohjeet-ja-lomakkeet2

https://www.uef.fi/intra/viestinta/julkaisusarjat
https://www.uef.fi/intra/viestinta/julkaisusarjat
https://www.uef.fi/intra/viestinta/julkaisusarjat
https://www.uef.fi/intra/viestinta/julkaisusarjat
http://www.uef.fi/filtdk/vaitoskirjan-julkaisuohjeet
http://www.uef.fi/ttdk/ohjeet-ja-lomakkeet2
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5. Julkaisusarjan toimittaja pyytää julkaisun sarjanumerot kirjastosta lomakkeella: 
http://elomake.joensuu.fi/lomakkeet/3205/lomake.html	

6. Jatko-opiskelija tekee väitöskirjan sisällönkuvailun yhdessä Kirjaston kanssa joko 
sähköpostitse tai tapaamalla vastuualueen informaatikon (lisätietoja Kirjaston asia-
kaspalvelupisteistä).

7. Jatko-opiskelija hoitaa väitöskirjan käsikirjoituksen painoon. 

8. Jatko-opiskelija, julkaisusarjan toimittaja sekä kirjaston nimeämä henkilö tarkistavat 
koevedoksen. Julkaisusta otetaan aina vedos ennen julkaisemista. Vastaava toimit-
taja antaa painatusluvan.

 
9. Jatko-opiskelija huolehtii väitöskirjan painatuksesta ja jakelusta. Painosmäärä koostuu: 

vaihtokappaleista, kirjaston kokoelmakappaleista, vapaakappaleista, yliopistoyhtei-
sölle jaettavista kappaleista, arkistokappaleesta sekä myyntikappaleista. Väitöskirja 
on ollut tapana toimittaa ainakin oman kampuksen rehtorille, oman tiedekunnan 
dekaanille sekä oman oppiaineen professoreille. Vastaväittäjälle ja kustokselle väi-
töskirjat toimitetaan hyvissä ajoin ennen väitöstilaisuutta. Kirjasto välittää yliopiston 
kustantamat väitöskirjat vaihtokumppaneille sekä liittää ne omaan kokoelmaansa. 
Kirjasto vastaa myös väitöskirjan myynnistä ja määrittelee väitöskirjan hinnan.  

Sarjakohtaiset	 painosmäärät	 ovat:	 Filosofinen	 tiedekunta	 vähintään	 107	 kpl,	
Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta vähintään 40 kpl, Terveystieteiden 
tiedekunta vähintään 50 kpl, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta vä-
hintään 120 kpl.

10. Jatko-opiskelija tekee myös e-julkaisusopimuksen kirjaston kanssa. Kaikki 
yliopistosarjojen väitöskirjat julkaistaan myös sähköisessä muodossa. 
E-julkaisusopimuspohja ja julkaisuohjeet löytyvät Kirjaston web-sivuilta: http://epub-
lications.uef.fi/julkaisijalle/

11. Jatko-opiskelijan tulee toimittaa väitöskirjan nähtäväksi oman kampuksensa yliopis-
ton kirjastoon 10 päivää ennen väitöstilaisuuttaan.

http://elomake.joensuu.fi/lomakkeet/3205/lomake.html
http://epublications.uef.fi/julkaisijalle/
http://epublications.uef.fi/julkaisijalle/
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3. Jatko-opiskelija hakee
julkaisulupaa julkaisusarjan

toimittajalta ja tekee
julkaisusopimuksen.

2. Jatko-opiskelija pyytää mahdolliset
artikkeleiden julkaisuluvat.

4. Jatko-opiskelija huolehtii
väitöskirjan julkaisukuntoon

saattamisesta ja taitosta.

5. Vastaava toimittaja pyytää
julkaisun sarjanumerot kirjastosta.

8. Koevedoksen oikoluku.

10. Jatko-opiskelija tekee e-
julkaisusopimuksen kirjaston kanssa.

7. Jatko-opiskelija hoitaa väitöskirjan
käsikirjoituksen painoon.

1. Jatko-opiskelija saa väitöskirjalleen
tiedekunnasta väittelyluvan.

9. Väitöskirjan painatus ja jakelu.

11. Jatko-opiskelija toimittaa
väitöskirjan kirjastoon väh. 10 päivää

ennen väitöstilaisuuttaan.

6. Jatko-opiskelija tekee väitöskirjan
sisällönkuvailun yhteistyössä

kirjaston kanssaa.
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3.4 Väitöstilaisuus

Väitöstilaisuus on tarkoitettu väitöskirjan julkista tarkastamista varten. Tilaisuus tarjoaa myös 
näkyvän ja juhlallisen tavan tutkimustulosten julkaisemiselle. Väitöstilaisuus järjestetään 
yleensä 1-2 kuukauden päähän siitä kun tiedekunta on myöntänyt väittelyluvan. Näin väitös-
kirjan painatus ja julkaiseminen sekä väitöstilaisuudesta tiedottaminen ehditään hoitaa ennen 
väitöstä.  

Väitöskirja on julkisesti tarkastettava. Julkisella väitöksellä on kolme tehtävää:
1. se tarjoaa tilaisuuden julkisesti ja mahdollisimman luotettavalla tavalla tarkistaa, että 

väittelijä on itse laatinut opinnäytteen, joka vastaa tieteelliseltä tasoltaan väitöskir-
joille yleensä asetettavia vaatimuksia

2. se tarjoaa viralliselle vastaväittäjälle sekä muille aiheesta kiinnostuneille henkilöille 
tilaisuuden perehtyä perusteellisesti väitöskirjan sisältöön kuuntelemalla, esittämäl-
lä huomautuksia ja kysymyksiä sekä keskustelemalla tekijän kanssa

3. se tarjoaa tilaisuuden yliopiston arkisesta työstä hieman poikkeavalla ja sitä näky-
vämmällä  tavalla julkistaa saavutettuja tutkimustuloksia.

3.4.1 Väitöstilaisuuden valmistelut

Väittelijän muistilista ennen väitöstilaisuutta:
sovi ja varaa väitöspäivä ja paikka
hoida väitöskirjan mahdollinen painatus 
hoida väitöskirja nähtäväksi kirjastoon vähintään 10 päivää ennen väitöstilaisuutta
hoida väitöskirjan jakelu: esitarkastajille, tiedekunnan laitoksille, dekaanille sekä rehtorille 
toimita väitöstilaisuuden tiedot ja tiedote viestintään
sovi väitöskuvaus
sovi väitöksen kahvitus
hoida karonkkajärjestelyt

Väitöspäivän- ja ajan sopiminen
Väittelijä sopii väitöspäivän- ja ajan yhdessä vastaväittäjän, kustoksen ja pääohjaajan kanssa 
viimeistään 3 viikkoa ennen väitöstilaisuutta. Väittelijä huolehtii yhdessä yliopiston viestintä-
yksikön kanssa väitöksestä tiedottamisesta. Väittelijä hoitaa itse väitöstilaisuutta varten tarvit-
tavan salin varauksen yliopiston tilavarauksesta.

Väitöksestä tiedottaminen
Yliopiston viestintäosasto jakelee jokaisesta väitöstutkimuksesta medialle yleistajuisen tiedot-
teen, joka julkaistaan myös yliopiston verkkosivuilla. Lisäksi väitöstilaisuuksista ilmoitetaan 
yliopiston tapahtumakalenterissa. Väitöksistä tiedottamalla tehdään yliopiston tutkimusta tun-
netuksi toimittajille ja suurelle yleisölle.

Tiedottamisen sujumiseksi, väittelijän tulee viimeistään kaksi viikkoa ennen väitöstilaisuutta 
• täyttää	verkossa	väitöslomake	(http://wanda.uef.fi/vaitokset/uef_vaitos.html),	
• toimittaa	viestintään	väitöstiedotteen	tekstin	osoitteeseen:	vaitos(at)uef.fi
• käydä väitöskuvassa

Väitöstiedote jaellaan tavallisesti väitöstilaisuutta edeltävällä viikolla, ja jakelu tulee tiedoksi 
myös väittelijälle. Tiedotusvälineet voivat käyttää tiedotetta sellaisenaan uutistekstin pohjana 
tai ottaa väittelijään yhteyttä haastattelun tekemiseksi aiheesta. Toimittajien yhteydenottoja 
varten tiedotteessa on myös väittelijän yhteystiedot. Väitöstiedotteen jakelun jälkeen väitte-
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lijän tulee olla toimittajien tavoitettavissa, sillä tiedotusvälineet uutisoivat kiinnostavina pitä-
mänsä väitökset yleensä jo ennen väitöstilaisuutta.

Tiedotusvälineet päättävät täysin itsenäisesti väitösten uutisoinnista. Uutiskynnyksen ylitty-
miseen vaikuttavat monet seikat, kuten väitösten määrä, aiheen yleinen kiinnostavuus, uutis-
päivä ja väittelijän kotiseutu. Mitään tiedotusvälinettä ei voi käskeä julkaisemaan väitöstietoja.

Väitöstiedotteista huolehtii kunkin tiedekunnan oma tiedottaja:
• Filosofinen	tiedekunta:	tiedottaja	Nina	Venhe,	nina.venhe@uef.fi,	029	445	8383
• Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta: tiedottaja Virpi Komulainen,  

virpi.komulainen@uef.fi,	029	445	8237
• Terveystieteiden	tiedekunta:	tiedottaja	Ulla	Kaltiala,	ulla.kaltiala@uef.fi,	029	445	8136
• Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta: tiedottaja Sari Eskelinen, sari.

eskelinen@uef.fi,	029	445	8039.

Väitöskuvaus
Väitöstiedotteen yhteydessä tiedotusvälineille jaellaan yleensä myös valokuva väittelijästä. 
Jatko-opiskelija käy tätä varten viimeistään kahta viikkoa ennen väitöstilaisuutta viestintäyksi-
kössä kuvattavana. Kuvausaika varataan suoraan valokuvaajalta.

Kuvaus on yliopistossa maksuton ja kuvaaja hoitaa valmiit kuvat eteenpäin. Suositus on, että 
kuvausta varten pukeudutaan asuun, jonka yläosa on tumma (jotta kuvaa voidaan tarvittaessa 
käyttää esim. promootiomatrikkelissa).

• Joensuussa kuvaukset hoitaa valokuvaaja Varpu Heiskanen, p. 029 445 8079, varpu.
heiskanen(at)uef.fi

• Kuopiossa kuvaukset hoitaa valokuvaaja Raija Törrönen, p. 029 445 8371, raija.
torronen(at)uef.fi

Jos opiskelija ei pääse yliopistolle kuvauttamaan itseään, voi hän lähettää mahdollisimman 
hyvän paperikuvan skannattavaksi valokuvaajalle. Omat digitaaliset kuvat tai pienet passiku-
vat ovat kuitenkin harvoin painokelpoisia.

3.4.2 Väitöstilaisuuden kulku

Väitöstilaisuus alkaa 15 min. yli tasatunnin, mihin mennessä yleisö on jo saapunut saliin. 
Väitöstilaisuuteen saapuvat asianomaiset siten, että ensin saliin astuu väittelijä, sitten valvoja/
kustos ja viimeisenä vastaväittäjä. Yleisö nousee seisomaan kun asianomaiset saapuvat saliin. 

Väitöstilaisuus rakentuu seuraavista osioista:
• tilaisuuden avaus
• väittelijän alkajaisesitelmä, lectio praecursoria
• vastaväittäjän taustaesitys
• väitöskirjan tarkastus 
• vastaväittäjän loppulausunto
• väittelijän loppusanat 
• tilaisuuden lopetus.  

Väitöstilaisuuden avaus
Kun kaikki ovat asettuneet paikoilleen (väittelijä valvojan vasemmalle puolelle), kustos eli tilai-
suuden valvoja avaa väitöstilaisuuden lausuen: ”Itä-Suomen yliopiston xxx tiedekunnan mää-
räämänä kustoksena julistan [väittelijän titteli ja nimi] väitöstilaisuuden alkaneeksi.” Tämän 
jälkeen valvoja ja vastaväittäjä istuutuvat. 

mailto:ulla.kaltiala@uef.fi
mailto:sari.eskelinen@uef.fi
mailto:sari.eskelinen@uef.fi
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Väittelijän alkajaisesitelmä, lectio praecursoria
Avauksen jälkeen väittelijä pitää seisten lyhyen alkajaisesitelmän, lection, jossa hän sel-
vittää tutkimustyönsä taustaa ja yhtymäkohtia tieteellisiin tai käytännön elämän ongelmiin. 
Alkajaisesitelmä saa kestää enintään 20 minuuttia. Esitys aloitetaan sanoin: ”Arvoisa kustos, 
arvoisa vastaväittäjä, arvoisat kuulijat”. Lectio pidetään yleensä samalla kielellä kuin väitös. 
Jos lectio on eri kielellä (esim. suomeksi) kuin väitöstilaisuus (esim. englanniksi/saksaksi), on 
väittelijän toimitettava tarvittaessa vastaväittäjälle käännös Lectiosta. Lection jälkeen väittelijä 
lausuu: ”Pyydän Teitä, arvoisa professori/dosentti/tohtori xxxx tiedekunnan määräämänä vas-
taväittäjänä esittämään ne muistutukset, joihin katsotte väitöskirjani antavan aihetta”.  

Vastaväittäjän taustaesitys 
Vastaväittäjä esittää seisten lyhyesti omalta kannaltaan lyhyen taustaesityksen tarkasteltava-
na olevasta tutkimustyöstä. Lopuksi hän ilmoittaa ryhtyvänsä työn yksityiskohtaiseen tarkas-
teluun. Vastaväittäjän esityksen jälkeen vastaväittäjä ja väittelijä istuutuvat. Kun vastaväittäjiä 
on useampia kuin yksi, heidän tulee sopia keskinäisestä työnjaosta ja ilmoittaa siitä oman 
taustaesityksensä yhteydessä.  

Väitöskirjan tarkastus
Tämän jälkeen vastaväittäjä tekee väitöskirjan tarkastuksen kiinnittäen aluksi huomiota ylei-
siin kysymyksiin kuten tutkimusaiheen, tutkimusmenetelmien ja tutkimusaineiston valintaan 
ja siirtyy sen jälkeen yksityiskohtaiseen tarkastukseen. Tarkastuksen lopuksi vastaväittäjän 
tulee esittää yhteenveto, jossa tarkastellaan väitöskirjassa esitettyjen tulosten merkitystä ko. 
tieteenalalla. Vastaväittäjä saa käyttää tarkastukseensa enintään n. neljä (4) tuntia, jotta mah-
dollisille ylimääräisille vastaväittäjille jäisi riittävästi aikaa. Jos tarkastus vie runsaasti aikaa, 
voidaan pitää tauko, jonka valvoja ilmoittaa.  

Vastaväittäjän loppulausunto
Päätettyään tarkastuksen vastaväittäjä esittää seisten loppulausunnon, jota väittelijä kuunte-
lee seisten. Tämän jälkeen vastaväittäjä istuutuu.  

Väittelijän loppusanat
Väittelijä kiittää vastaväittäjää ja yleisöön kääntyen esittää kehotuksen: ”Tämän jälkeen pyy-
dän niitä arvoisia läsnäolijoita, joilla on kysymistä tai huomauttamista väitöskirjaani vastaan, 
pyytämään puheenvuoroa arvoisalta kustokselta”.  

Väitöstilaisuuden lopetus
Kustos päättää seisaalleen nousten väitöstilaisuuden, joka saa kestää enintään kuusi (6) tun-
tia, lausumalla: ”Väitöstilaisuus on päättynyt”. 

Kustos ja vastaväittäjä pitävät jälleen tohtorin hattua kädessään poistuessaan salista. Yleisö 
ei taputa eikä muutenkaan osoita suosiota tilaisuuden aikana. Onnittelut säästetään hetkeen, 
jolloin väittelijä on salin ulkopuolella ehtinyt kiittää vastaväittäjää ja valvojaa.
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3.4.3 Väitöskaronkka

Väitöskaronkka, vanha akateeminen perinne, pidetään väitöspäivän iltana. Karonkka järjeste-
tään vastaväittäjän kunniaksi, ja karonkan isäntä tai emäntä on väittelijä. 

Karonkka tarjoaa väittelijälle mahdollisuuden kiittää väitöstyössä mukana olleita työtoverei-
ta ja ystäviä. Karonkan voi minimissään järjestää ainoastaan vastaväittäjälle, väitöstilaisuu-
den kustokselle ja ohjaajille. Ohessa on kuvattu perinteinen akateeminen väitöskaronkka. 
Väittelijä voi järjestää väitöskaronkan itsensä näköisekseen. Myös tieteenaloilla voi olla omia 
juhlaperinteitä ja -tapoja, joita voi tiedustella oman alan professoreilta.

Karonkkakutsu
Alun perin karonkkaan kutsuttiin vasta sen jälkeen, kun vastaväittäjä oli väitöstilaisuuden päät-
teeksi ilmoittanut tulevansa esittämään tiedekunnalle väitöskirjatyön hyväksymistä. Nykyään 
on tapana lähettää karonkkaan kutsu etukäteen. Hyviin tapoihin kuuluu, että väittelijä tieduste-
lee vastaväittäjältä ennen väitöstilaisuutta, voiko hän ryhtyä karonkkavalmisteluihin. 

Vastaväittäjän ja kustoksen lisäksi karonkkaan kutsutaan väitöskirjatyön ohjaaja, ennakkotar-
kastajat, kielen tarkastaja ja yleensä kaikki ne, jotka ovat selvällä panoksella osallistuneet väi-
töskirjan syntymiseen. Myös puoliso, omat vanhemmat ja hyvät ystävät kuuluvat kutsuttujen 
listalle. Karonkka ei ole perhe- tai sukujuhla.

Väitöstilaisuuden ”ylimääräiset vastaväittäjät” eli kysymyksiä ja huomautuksia esittäneet hen-
kilöt on tapana myös kutsua karonkkaan, mutta kirjoittamattoman lain mukaan he eivät ota 
kutsua vastaan. 

Jokainen väittelijä muotoilee kutsun haluamallaan tavalla, mutta siinä on ajan ja paikan lisäksi 
oltava tilaisuuden pukeutumiskoodi, varsinkin jos väittelijä ei halua vanhan tavan mukaista 
frakki- ja iltapukutilaisuutta tai haluaa antaa pukeutumisvaihtoehtoja.  

Pukeutuminen 
Karonkassa miehet ovat perinteisesti sonnustautuneet frakkiin ja naisilla on iltapuku. Frakin liivi 
on valkoinen, paitsi jos tilaisuudessa on läsnä pelkkiä herroja, liivit ovat mustat. Naispuolisella 
väittelijällä, samoin kuin juhlapukuisen miehen daamilla on pitkä, joko musta tai hillityn värinen 
pitkä asu. Frakin vaihtoehto on tumma puku, jolloin naisella on polvipituinen juhlava puku. 
Harvoin karonkkaan mennään arkipuvussa. 

Istumajärjestys 
Väitellyt on illan isäntä tai emäntä, ja vastaväittäjä on kunniavieras. Kunniavieraan paikka on 
väitelleen oikealla puolella. Seuraavana istumajärjestyksessä on kustos, väittelijän vasem-
malle puolelle. Jos vastaväittäjiä on kaksi, tälle paikalle tulee ns. nuorempi vastaväittäjä, ja 
kustos siirtyy samalla pykälän vasemmalle. Hänen jälkeensä tulevat muut vieraat, yleensä 
akateemisten saavutusten järjestyksessä. 

Ohjelma 
Väitellyt tarjoaa karonkassa ruokaa, juomaa ja mahdollisesti myös ohjelmaa. Aluksi väitellyt 
toivottaa läsnäolijat tervetulleiksi ennen ruokailun aloittamista.  

Puheiden aika on vasta ruuan jälkeen ennen kahvia. Puheet aloittaa väittelijä, joka kiittää 
ensin vastaväittäjää ja sen jälkeen kustosta. Tämän jälkeen hän kiittää tärkeysjärjestykses-
sä muita työssä avustaneita. Viimeiseksi väittelijä kiittää puolisoaan tai puolison puuttuessa 
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muuta todella läheistä henkilöä. Väittelijän kiitospuheiden tulisi olla kohtuullisen lyhyitä ja ne 
tulisi pitää ilman papereita.  

Väittelijän puheeseen vastaa välittömästi tämän lopetettua vastaväittäjä. Vastaväittäjän vas-
tauspuheenvuoro on yleensä tyyliltään kepeän asiallinen, ei liian juhlava tai vakava. Seuraava 
puheenvuoro on varattu kustokselle hänen niin halutessaan. Tämän jälkeen puheenvuoro 
on muilla läsnäolijoilla siinä järjestyksessä, jossa väitellyt heidät omassa puheenvuorossaan 
mainitsi.  

Puhekierroksen loputtua tunnelman voi antaa hillitysti rentoutua vapaan keskustelun, musiikin 
ym. ohjelman merkeissä. 

3.5 Tutkintotodistuksen hakeminen

Suoritettuaan kaikki tutkintoon kuuluvat opintosuoritukset ja opinnäytteet, opiskelija hakee to-
distusta suorit-tamastaan tutkinnosta tiedekunnasta. Tutkintotodistusta haetaan lomakkeella, 
joka löytyvät tiedekuntien verkkosivuilta: 

Filosofinen	tiedekunta:	http://www.uef.fi/filtdk/jatkotutkinnon-haku
Luonnontieteiden	ja	metsätieteiden	tiedekunta:	www.uef.fi/lumet/lomakkeet
Terveystieteiden tiedekunta: www.uef.fi/ttdk/ohjeet-ja-lomakkeet2
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta: www.uef.fi/yhka/lomakkeet

Ennen todistuksen hakemista opiskelijan tulee tarkistaa, että kaikki opintosuoritukset on tal-
lennettu rekisteriin. Lisäksi opiskelijan tulee huolehtia siitä, että muissa yliopistoissa suoritettu-
jen opintojaksojen ja opintokokonaisuuksien nimet on käännetty englanniksi. Englanninkieliset 
nimikkeet ovat välttämättömiä englanninkielisen opintosuoritusotteen tulostamiseksi.

http://www.uef.fi/ttdk/ohjeet-ja-lomakkeet2
http://www.uef.fi/yhka/lomakkeet
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