
Terveystieteiden tiedekunnan tutkintoja ja opintoja koskevat 

pysyväismääräykset  

 

Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013. 

 

Tämä sääntö sisältää tiedekunnassa suoritettaviin tutkintoihin ja opintoihin liittyvät 

pysyväismääräykset. Tutkintojen sisällöistä määrätään tutkintovaatimuksissa. 

 

1 § Tiedekunnan koulutustehtävä 

Terveystieteiden tiedekunta kouluttaa ammattilaisia ja asiantuntijoita useille keskeisille 

terveydenhuollon aloille. Koulutusta annetaan lääketieteen, hammaslääketie-teen, 

terveyden biotieteiden ja farmasian koulutusohjelmilla sekä hoitotieteen, ergonomian, 

kansanterveystieteen, liikuntalääketieteen ja ravitsemustieteen pääaineissa. 

 

2 § Tiedekunnan tutkinnot 

Tiedekunnassa voidaan suorittaa 

1) alempana korkeakoulututkintona farmaseutin tutkinto, terveystieteiden kandidaatin 

tutkinto hoitotieteen, ergonomian, kansanterveystieteen, liikuntalääketieteen ja 

ravitsemustieteen pääaineissa ja luonnontieteiden kandidaatin tutkinto terveyden 

biotieteiden koulutusohjelmassa; 

2) ylempänä korkeakoulututkintona hammaslääketieteen lisensiaatin, lääketieteen 

lisensiaatin ja proviisorin tutkinto sekä terveystieteiden maisterin (hoitotieteen, 

ergonomian, kansanterveystieteen, liikuntalääketieteen ja ravitsemustieteen pääaineissa) ja 

filosofian maisterin tutkinto; 

3) jatkotutkintoina filosofian lisensiaatin ja filosofian tohtorin tutkinto, terveystie-teiden 

lisensiaatin ja tohtorin tutkinto, farmasian lisensiaatin ja farmasian tohtorin tutkinto sekä 

lääketieteen ja hammaslääketieteen tohtorin tutkinnot. 

 

Filosofian maisterin ja terveystieteiden maisterin tutkintoon johtavan koulutuksen pohjana 

on alempi korkeakoulututkinto tai sitä tasoltaan vastaava koulutus. 

 

Tiedekunnassa voidaan suorittaa myös lääketieteen lisensiaateille tarkoitettu 

yleislääketieteen erityiskoulutus sekä ammatillisena jatkokoulutuksena erikoislääkärin ja 

erikoishammaslääkärin tutkinto. 

 

Tiedekunnassa suoritettavaan lisensiaatin tai tohtorin tutkintoon voidaan liittää 

sairaalakemistin erikoistumiskoulutus tiedekunnan erikseen määräämällä tavalla. 



 

Tutkintojen ja opintojen järjestämisessä sekä niiden suorittamisessa noudatetaan, mitä 

yliopistolaissa (558/2009), asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004), Valtioneuvoston 

asetuksessa yliopistojen tutkinnoista annetun valtionneuvoston asetuksen muuttamisesta 

(1136/2009), asetuksessa yliopistojen maisteriohjelmista (1665/2009), hallituksen 22.12.2009 

hyväksymässä Itä-Suomen yliopiston hallinto-johtosäännössä, hallituksen 8.10.2012 

hyväksymässä Itä-Suomen yliopiston tutkintosäännössä niihin tehtyine muutoksineen ja 

näissä pysyväismääräyksissä säädetään ja määrätään. 

 

3 § Opiskelijavalinta 

Opiskelijat otetaan suorittamaan 

1) farmaseutin 

2) farmaseutin ja proviisorin tutkintoa 

3) proviisorin tutkintoa 

4) terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoa 

5) terveystieteiden maisterin tutkintoa 

6) lääketieteen lisensiaatin tutkintoa 

7) hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoa 

8) luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkintoa sekä 

9) filosofian maisterin tutkintoa. 

 

Pelkästään proviisorin tutkintoa suorittamaan otetulla opiskelijalla tulee olla suoritettuna 

farmaseutin tutkinto. Pelkästään maisterin tutkintoa suorittamaan otetulta opiskelijalta 

voidaan edellyttää pohjakoulutusta täydentäviä opintoja enintään 60 opintopistettä. 

Täydentävät opinnot eivät sisälly maisterin tutkinnon 120 opintopisteen minimilaajuuteen. 

 

Opiskelijat valitaan johonkin koulutusohjelmaan, pääaineeseen tai maisteriohjelmaan 

tiedekunnan erikseen vahvistamien valintaperusteiden mukaisesti. Opiskelijavalinnan 

perusteissa määrätään myös pääaineen vaihtamisesta. 

 

Jatko-opiskelijaksi ottamisesta määrätään näiden pysyväismääräysten 11 §:ssä. 

 

4 § Sivuaineopiskelu ja erilliset opinnot 

Itä-Suomen yliopiston tutkinto-opiskelijat voivat suorittaa tiedekunnassa sivuaineopintoja 

tiedekunnan laitosten erikseen määräämällä tavalla. Pääosin tiedekunnassa on vapaa 

sivuaineoikeus. Opiskelijat, joilla ei ole tutkinnonsuoritusoikeutta Itä-Suomen yliopistossa, 



voivat suorittaa tiedekunnassa erillisiä opintoja avoimen yliopiston kautta tai laitoksella sen 

myöntäessä erillisten tai täydentävien opintojen suoritusoikeuden. 

5 § Pääaineet, erikoistumislinjat ja maisteriohjelmat 

Tiedekunnassa on lääketieteen lisensiaatin ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon 

johtavat koulutusohjelmat, luonnontieteiden kandidaatin (alempi korkeakoulututkinto) ja 

filosofian maisterin (ylempi korkeakoulututkinto) sekä farmaseutin (alempi 

korkeakoulututkinto) ja proviisorin (ylempi korkeakoulututkinto) koulutusohjelmat. 

 

Tiedekunnassa on seuraavat terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtavat 

pääaineet: 

1) Hoitotiede (hoitotyön johtaminen, preventiivinen hoitotiede, terveystieteiden 

opettajankoulutus), 2) Ergonomia, 3) Kansanterveystiede, 4) Liikuntalääketiede, 5) 

Ravitsemustiede 

 

Tiedekunnassa on seuraava luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin 

tutkintoihin johtava pääaine: 1) terveyden biotieteet 

 

Tiedekunnassa on filosofian maisterin tutkintoon johtava maisteriohjelma ja pääaine: 

1) Master’s Degree Programme in General Toxicology and Environmental Health Risk 

Assessment, toksikologia 

 

Sekä terveystieteiden maisterin tutkintoon johtavat maisteriohjelmat ja pääaineet: 

2) Master's Degree Programme in Health Promotion in Nursing Science, hoitotiede 

3) Master's Degree Programme in Public Health, kansanterveystiede 

4) Master’s Degree Programme (CBU) in Public Health 

5) Master of Public Health Nutrition 

 

Tutkintojen ja opintojen tavoitteet ja sisällöt on määritelty tarkemmin 

opetussuunnitelmissa. Maisterin opinnoilla saavutetaan jatkokoulutusvalmius kyseisellä 

tieteenalalla. 

 

6 § Opintokokonaisuudet 

Kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin voi kuulua pää- ja sivuaineiden 

opintoja sekä ns. muita opintoja, joihin kuuluvat kieli- ja viestintäopinnot ja vapaasti 

valittavat opinnot. Opinnot koostuvat opintojaksoista, jotka voivat olla pakollisia, 

vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia. Opintojaksoista muodostuu erilaajuisia 

opintokokonaisuuksia, jotka voivat olla myös monitieteisiä. Opintokokonaisuudet ovat 



perusopinnot, aineopinnot ja syventävät opinnot. Opintokokonaisuuksien sisältö ja laajuus 

määrätään opetussuunnitelmassa. Koulutukseen voidaan sisällyttää sivuaineiden valintaa 

koskevia määräyksiä ja suosituksia, mikä on il-maistava opetussuunnitelmassa. 

 

Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää opintokokonaisuuksiin tutkintovaatimuksissa 

ilmoitetun minimilaajuuden ylittäviä opintoja. Monitieteisiin opintokokonaisuuksiin 

sisältyvien opintojaksojen laajuudet ja sisällöt määrittelee opetusta antava laitos. 

Monitieteisten opintokokonaisuuksien asemasta tutkinnossa määrätään opiskelijan 

pääaineen laitoksen tutkintovaatimuksissa. 

 

Opiskelijoiden, jotka on valittu suorittamaan alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa, 

tulee suorittaa alempi korkeakoulututkinto ennen ylemmän korkeakoulututkinnon 

suorittamista. 

 

Opiskelijan on suoritettava asetuksen 794/2004 6 §:n edellyttämät toisen kotimaisen kielen 

ja vieraan kielen opinnot, jollei niitä ole suoritettu osana aiempaa koulutusta. 

 

7 § Kandidaatintutkielma, pro gradu –tutkielma ja syventävin opintojen opinnäyte 

Farmaseutin tutkintoon kuuluu 6 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö (lopputyö) ja 

luonnontieteiden ja terveystieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluu kandidaatintutkielma, 

jonka laajuus on 6-10 opintopistettä. Tutkielmaan voi sisältyä kirjallisuuteen perustuvan 

tutkimuksen lisäksi kokeellinen osa. Kokeellisen osan voi suorittaa osana 

tutkimusprojektia, jossa opiskelijalla on selvästi osoitettava ja arvioitava itsenäinen osuus. 

Kirjallisen tutkielman opiskelija tekee itsenäisesti. Kandidaatintutkielman tarkastaa 

vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö. 

 

Pääaineen syventäviin opintoihin kuuluu syventävä työ tai pro gradu -tutkielma, joka 

osoittaa valmiutta tieteelliseen ajatteluun, tutkimusmenetelmien hallintaa, perehtyneisyyttä 

tutkielman aihepiiriin sekä kykyä tieteelliseen viestintään. Pro gradu -tutkielman laajuus on 

30-40 opintopistettä. Lääketieteen ja hammaslääketie-teen syventävien opintojen 

tutkielman laajuus on 20 tai 30 opintopistettä. Tutkielmaan sisältyy yleensä kirjallisuuteen 

perustuvan tutkimuksen lisäksi kokeellinen osa. Kokeellisen osan voi suorittaa osana 

tutkimusprojektia, jossa opiskelijalla on selvästi osoitettava ja arvioitava itsenäinen osuus. 

Kirjallisen tutkielman opiskelija tekee itsenäisesti. Tutkielman tarkastaa laitosjohtajan 

päätöksen mukaisesti ohjaaja yhdessä vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon 

suorittaneen henkilön kanssa. Tästä poikkeavalle menettelylle esitetään oppiaineen 

vastuuhenkilön vahvistama perustelu. 



 

8 § Kieliopinnot ja kypsyysnäyte 

 

Äidinkielen opinnot 

Äidinkielen opinnoissa opiskelijan tulee saavuttaa taito, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä 

vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan 

valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta. 

Äidinkielen taito osoitetaan suullisen ja kirjallisen viestinnän opinnoilla sekä 

kypsyysnäytteellä. 

 

Farmaseutin ja luonnontieteiden ja terveystieteiden kandidaatin tutkintoa varten 

opiskelijan on kirjoitettava kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäyt-teen tai 

kandidaatintutkielman alaan ja tutkintoasetuksen 6 §:ssä tarkoitettua suomen tai ruotsin 

kielen taitoa. 

 

Filosofian ja terveystieteiden maisterin, proviisorin sekä hammaslääketieteen ja lääketieteen 

lisensiaatin tutkintoa varten opiskelijan on kirjoitettava kypsyysnäyte, joka osoittaa 

perehtyneisyyttä syventävän työn/pro gradu -tutkielman alaan. Opiskelijan on osoitettava 

maisterin tutkintoa varten annettavassa kypsyysnäytteessä tutkintoasetuksen 6 §:ssä 

tarkoitettua suomen tai ruotsin kielen taitoa, mikäli hän ei ole osoittanut sitä samalla kielellä 

suoritetussa alemmassa korkeakoulututkinnossa. 

 

Opiskelija voi laitoksen suostumuksella antaa kypsyysnäytteen muulla kuin suomen tai 

ruotsin kielellä, jos häneltä ei vaadita tutkintoasetuksen 6 §:ssä tarkoitettua kielitaitoa. 

Kypsyysnäytteellä osoitetaan tällöin perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan. 

 

Toisen kotimaisen kielen opinnot 

Toisen kotimaisen kielen opinnoissa opiskelijan tulee saavuttaa taito, joka julkisyhteisöjen 

henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan 

vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan 

kannalta.  

 

Toisen kotimaisen kielen opintoja ei vaadita opiskelijalta, joka saanut koulusivistyksensä 

muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai joka ei ole suorittanut toista kotimaista kieltä 

International Baccalaureate -, European Baccalaureate – tai Rei-feprüfung-tutkinnossaan. 

Tällöin toisen kotimaisen kielen opinnoista ei saa opintopisteitä. 

 



Toisen kotimaisen kielen kokeiden toimeenpanemisessa noudatetaan soveltuvin osin sitä, 

mitä suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetussa 

asetuksessa (481/2003) on säädetty. 

 

Vieraan kielen opinnot 

Vieraan kielen opinnoissa opiskelijan tulee saavuttaa opiskelun, oman alan kehityksen 

seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen kannalta tarpeellinen vieraan 

kielen kirjallinen ja suullinen taito. Opiskelijan tulee osoittaa nämä taidot englannissa tai 

jossakin muussa tiedekunnan hyväksymässä kielessä. 

 

Muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä koulusivistyksensä saaneilta vaadit-tavat 

kieliopinnot 

Suoraan maisterin tutkintoa suorittamaan hyväksytyltä ja muulla kuin suomen tai ruotsin 

kielellä koulusivistyksensä saaneelta opiskelijalta vaadittavista kieliopinnoista määrätään 

tutkintovaatimuksissa. 

 

9 § Muut opinnot 

Alempiin ja ylempiin korkeakoulututkintoihin tulee sisältyä henkilökohtainen 

opintosuunnitelma (HOPS), jonka rakenne vaihtelee eri koulutusohjelmissa ja pääaineissa. 

Opintoihin suositellaan sisällytettäväksi harjoittelua ja kansainvälisiä opintoja. 

 

10 § Jatko-opintojen järjestäminen 

Itä-Suomen yliopiston (UEF) tohtorikoulu muodostuu tieteenalakohtaisista, 

koulutusalakohtaisista tai monitieteisistä tohtoriohjelmista. Tohtoriohjelmat voivat olla 

rakenteeltaan yliopiston sisäisiä tai toimia osana kansallisia tai kansainvälisiä verkosto-

ohjelmia. Yliopiston kaikki jatko-opiskelijat kuuluvat UEF:n tohtorikouluun ja jokaisen 

tohtorikoulutettavan tulee kuulua myös johonkin yliopiston tohtoriohjelmaan. UEF:n 

tohtorikoulu järjestää yleisiä valmiustaito-opintoja ja tohtoriohjelmat vastaavat tieteen- ja 

tutkimusalan jatko-opintojen järjestämisestä. 

 

  



Terveystieteiden tiedekunnassa toimii tiedekuntaneuvoston 29.5.2012 päätöksen 

mukaisesti kuusi (6) tohtoriohjelmaa: 

• Hoitotieteen tohtoriohjelma (yhteistyössä Hoitotieteen valtakunnallisen 

tutkijakoulun kanssa) 

• Kansanterveystieteen tohtoriohjelma ml. ergonomia ja liikuntalääketiede 

(yhteistyössä Valtakunnallisen kansanterveystieteen tohtoriohjelman kanssa) 

• Kliininen tohtoriohjelma ml. hammaslääketiede (Kliininen tutkijakoulu, 

yhteistyössä Valtakunnallisen kliinisen tutkijakoulun kanssa) 

• Lääketutkimuksen tohtoriohjelma (yhteistyössä Suomen lääketutkimuksen 

tohtoriohjelman kanssa) 

• Molekulaarisen lääketieteen tohtoriohjelma 

• Ravitsemustieteen tohtoriohjelma (yhteistyössä ABS-tutkijakoulun kanssa) 

 

Lisäksi tiedekunta on 19.6.2012 tehdyn tiedekuntaneuvoston päätöksen mukaisesti mukana 

viidessä (5) tiedekuntien1 yhteisessä tohtoriohjelmassa: 

• Elämänkulku kontekstissa –tohtoriohjelma (FILO, YHKA, TT) 

• Hyvinvoinnin ja terveyden tutkimuksen tohtoriohjelma (YHKA, TT) 

• Kasvatusalan tieteidenvälinen tohtoriohjelma (FILO, LuMet, TT) 

• Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan tohtoriohjelma (LuMet, TT) 

• Ympäristöterveyden tohtoriohjelma (LuMet, TT) 

 

Tiedekunta myöntää jatko-opiskelijalle jatko-opinto-oikeuden ko. tohtoriohjelman puollon 

perusteella. 

 

(1 FILO, filosofinen tiedekunta; LuMet, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta; 

YHKA, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta) 

 

  



11 § Yleistä jatkotutkinnoista 

Tieteelliseen jatkotutkintoon johtaviin opintoihin voidaan yliopistolain 558/2009 mukaan 

ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut 

1) Soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon tai 

2) Soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon; taikka 

3) Soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden 

vastaaviin korkeakouluopintoihin; tai 

4) jolla tiedekunta toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. 

 

Tiedekunta voi edellyttää tieteelliseen jatkotutkintoon johtaviin opintoihin opiskelijaksi 

ottamansa henkilön suorittavan tarvittavan määrän täydentäviä opintoja koulutuksessa 

tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi.  

 

Tieteellisen jatkokoulutuksen pohjana on ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi 

ammattikorkeakoulututkinto. Jatko-opinnot voi erityisestä syystä aloittaa kandidaatin 

tutkinnon pohjalta. Tutkinnon soveltuvuuden arvioi tiedekunta tohtoriohjelmaa kuultuaan. 

 

Jatko-opinto-oikeutta on mahdollista hakea yliopiston yhteisten hakuaikojen puitteissa, 

joita on vuosittain neljä (4) ja joista kukin tohtoriohjelma voi valita haluamansa (1-4). 

Tiedekunta myöntää jatko-opiskeluoikeuden hakemuksesta edellyttäen, että ko. 

tohtoriohjelma on puoltanut hakemusta. Hakemus laaditaan yliopiston yhteiselle 

lomakkeelle, jonka liitteinä tulee olla oikeaksi todistettu jäljennös tutkintotodistuksesta ja 

sen liitteenä olevasta opintorekisteriotteesta, tutkimussuunnitelma, jatko-

opintosuunnitelma sekä muut mahdolliset luvat. Kukin tohtoriohjelma voi lisäksi pyytää 

myös muita tarpeellisiksi katsomiaan dokumentteja. Ulkomaalaisen hakijan 

kielitaitovaatimukset määritellään yliopiston tasolla. 

 

Terveystieteiden tiedekunnassa voidaan tieteellisinä jatkotutkintoina suorittaa farmasian 

lisensiaatin (FaL), farmasian tohtorin (FaT), filosofian lisensiaatin (FL), filosofian tohtorin 

(FT), hammaslääketieteen tohtorin (HLT), lääketieteen tohtorin (LT), terveystieteiden 

lisensiaatin (TtL) ja terveystieteiden tohtorin (TtT) tutkinnot. 

 

  



12 § Jatkotutkintovaatimukset 

Tiedekuntaneuvoston 31.10.2012 ja 18.12.2012 päättämän mukaan tohtoriohjelma-kohtaiset 

tavoitetutkinnot, niiden laajuudet ja rakenteet ovat seuraavat: 

 

Hoitotieteen tohtoriohjelma 

terveystieteiden lisensiaatin ja terveystieteiden tohtorin tutkinto, filosofian lisensiaatin ja 

filosofian tohtorin tutkinto: 50 op, josta yleisiä valmiustaito-opintoja 10-20 op ja tieteen- ja 

tutkimusalan jatko-opintoja 30-40 op. 

 

Kansanterveystieteen tohtoriohjelma ml. ergonomia ja liikuntalääketiede 

filosofian lisensiaatin ja filosofian tohtorin tutkinto, terveystieteiden lisensiaatin ja 

terveystieteiden tohtorin tutkinto: 40 op, josta yleisiä valmiustaito-opintoja 5-15 op ja 

tieteen- ja tutkimusalan jatko-opintoja 25-35 op; lääketieteen tohtorin tutkinto ja 

hammaslääketieteen tohtorin tutkinto: 30 op, josta yleisiä valmiustaito-opintoja 5-15 op ja 

tieteen- ja tutkimusalan jatko-opintoja 15-25 op. 

 

Kliininen tohtoriohjelma ml. hammaslääketiede 

lääketieteen tohtorin tutkinto ja hammaslääketieteen tohtorin tutkinto: 30 op, josta yleisiä 

valmiustaito-opintoja 5-15 op ja tieteen- ja tutkimusalan jatko-opintoja 15-25 op;  

filosofian lisensiaatin ja filosofian tohtorin tutkinto, terveystieteiden lisensiaatin ja 

terveystieteiden tohtorin tutkinto: 40 op, josta yleisiä valmiustaito-opintoja 10-20 op ja 

tieteen- ja tutkimusalan jatko-opintoja 20-30 op. 

 

Lääketutkimuksen tohtoriohjelma 

farmasian lisensiaatin tutkinto ja farmasian tohtorin tutkinto, filosofian lisensiaatin tutkinto 

ja filosofian tohtorin tutkinto: 40 op, josta yleisiä valmiustaito-opintoja 10-20 op ja tieteen- 

ja tutkimusalan jatko-opintoja 20-30 op; lääketieteen tohtorin tutkinto ja 

hammaslääketieteen tohtorin tutkinto: 30 op, josta yleisiä valmiustaito-opintoja 5-15 op ja 

tieteen- ja tutkimusalan jatko-opintoja 15-25 op. 

 

Molekulaarisen lääketieteen tohtoriohjelma 

filosofian lisensiaatin tutkinto ja filosofian tohtorin tutkinto, farmasian lisensiaatin tutkinto 

ja farmasian tohtorin tutkinto, terveystieteiden lisensiaatin tutkinto ja terveystieteiden 

tohtorin tutkinto: 40 op, josta yleisiä valmiustaito-opintoja 10-20 op ja tieteen- ja 

tutkimusalan jatko-opintoja 20-30 op; lääketieteen tohtorin tutkinto ja hammaslääketieteen 

tohtorin tutkinto: 30 op, josta yleisiä valmiustaito-opintoja 5-15 op ja tieteen- ja tutkimusalan 

jatko-opintoja 15-25 op. 



Ravitsemustieteen tohtoriohjelma 

filosofian lisensiaatin tutkinto ja filosofian tohtorin tutkinto: 40 op, josta yleisiä valmiustaito-

opintoja 5-15 op ja tieteen- ja tutkimusalan jatko-opintoja 25-35 op: 

lääketieteen tohtorin tutkinto ja hammaslääketieteen tohtorin tutkinto: 30 op, josta yleisiä 

valmiustaito-opintoja 5-15 op ja tieteen- ja tutkimusalan jatko-opintoja 15-25 op. 

 

Tiedekuntien yhteisten tohtoriohjelmien osalta tutkintorakenteissa noudatetaan ko. 

ohjelmaa koordinoivan tiedekunnan siitä tekemää päätöstä lukuun ottamatta LT- ja HLT-

tutkintoja, joiden laajuudet ovat 30 op (yleiset valmiustaito-opinnot, 5-15 op; tieteen ja 

tutkimusalan opinnot, 15-25 op) ja FaT ja FaL-tutkintoja, joiden laajuudet ovat 40 op (yleiset 

valmiustaito-opinnot, 10-20 op; tieteen ja tutkimusalan opinnot, 15-25 op). 

 

Jatko-opiskelijat tekevät henkilökohtaisen jatko-opintosuunnitelman hakiessaan jatko-

opinto-oikeutta tohtoriohjelman ja tavoitetutkinnon mukaista tutkintorakennetta 

noudattaen sekä huomioiden tohtoriohjelmien mahdolliset muut yksityiskohtaiset ohjeet 

(esim. kaikille pakolliset opintojaksot; suositellut opintojaksot). 

 

Kaikkiin lisensiaatin tutkintoihin sisältyy lisensiaattitutkimuksen laatiminen. Filosofian 

lisensiaatin tutkintoon voidaan sisällyttää sairaalakemistitutkinto. 

 

Kaikkiin tohtorin tutkintoihin kuuluu väitöskirjan laatiminen ja sen julkinen 

puolustaminen. 

 

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 julkaistu tai hyväksytty julkaistaviksi kansainvälisissä vertaisarviointia 

käyttävissä tieteellisissä sarjoissa. Yhteisjulkaisujen kohdalla on väittelijän osoitettava niissä 

oma riittävän merkityksellinen ja itsenäinen osuutensa. 

 

Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastamisesta ja hyväksymisestä on voimassa, 

mitä tutkintoasetuksessa ja sen perusteella annetussa tutkintosäännössä määrätään. 

Väitöskirjasta, väitöskirjan esitarkastuksesta, väitöskirjan julkisesta tarkastuksesta sekä 

väitöskirjan hyväksymisestä ja arvostelusta ovat lisäksi voimassa tiedekunnan erikseen 

antamat ohjeet. 

 

  



13 § Opintojen hyväksilukeminen 

Edellyttäen, että tutkinnolle asetetut tavoitteet saavutetaan, opiskelija voi sisällyttää muissa 

tiedekunnissa tai muissa kotimaisissa tai ulkomaisissa korkeakouluissa suorittamiaan 

opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia pakollisia opintoja muilla samantasoisilla 

opinnoilla. 

 

Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemisen tiedekunnassa päättää pääaineen osalta 

opiskelijan pääaineen laitos/yksikkö ja sivuaineopintojen osalta opetusta antava sivuaineen 

laitos. 

 

Aiempaan yliopistotasoiseen tutkintoon kuulumattomat opinnot ja tutkinnon mi-

nimilaajuuden ylittäviltä osin suoritetut opinnot sekä tutkinnon yleisopintoja voidaan 

hyväksyä osaksi tutkintoa, jos ne sisällöllisesti tukevat pääaineen kokonaisuutta. 

Suoritettuun ammattikorkea-koulututkintoon sisältyviä opintoja voidaan hyväksilukea 

tiedekunnassa suoritettavaan kandidaatin tutkintoon. Tutkintoon voidaan hyväksilukea 

muuhun korkeakoulututkintoon sisältyvistä opinnoista 12 §:ssä vaaditut kieli- ja 

viestintäopinnot. Aiempien suoritusten perusteella ei voi korvata kandidaatintutkielmaa, 

pro gradu –tutkielmaa, lääketieteen ja hammaslääketieteen syventävien opintojen 

tutkielmaa eikä kypsyysnäytettä, ei myöskään lisensiaatintutkimusta eikä väitöskirjaa. 

 

14 § Opintosuoritusten arvostelu 

Opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen kuulustelut järjestetään tiedekunnan antamien 

tarkempien määräysten mukaan ottaen huomioon mitä asiasta on määrätty 

tutkintosäännössä. 

 

Hyväksytyt opintojaksot arvostellaan asteikolla 1-5 (1, välttävä; 2, tyydyttävä; 3, hyvä; 4, 

kiitettävä; 5, erinomainen) tai asteikolla hyväksytty/ hylätty. Opintokoko-naisuudet 

(perusopinnot, aineopinnot, perus- ja aineopinnot, syventävät opinnot) arvostellaan 

asteikolla 1-5 (1, välttävä; 2, tyydyttävä; 3, hyvä; 4, kiitettävä; 5, erinomainen) tai hyväksytty/ 

hylätty. Arvostelusta määrätään tarkemmin opetussuunnitelmassa. 

 

Lääketieteen ja hammaslääketieteen syventävien opintojen tutkielma arvostellaan 

arvosteluasteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksytty pro gradu –tutkielma arvostellaan 

asteikolla 1-5 (1, välttävä; 2, tyydyttävä; 3, hyvä; 4, kiitettävä; 5, erinomainen). Tutkielman 

mainesanaa ei oteta huomioon pääaineen opintoja arvosteltaessa. 

 



Lisensiaattitutkielmat arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty ja väitöskirjat asteikolla 

hylättyhyväksytty - kiittäen hyväksytty. 

 

15 § Tutkintotodistukset 

Tiedekunta myöntää opiskelijalle hakemuksesta tutkintotodistuksen, kun opiskelija on 

suorittanut tutkintoon vaadittavat opinnot. Samalla opiskelijalle annetaan myös erityisesti 

kansainväliseen käyttöön tarkoitettu liite tutkintotodistukseen. 

 

Suoritettu opintokokonaisuus merkitään tutkintotodistukseen, mikäli sen laajuus on 

vähintään 20 opintopistettä. 

 

16 § Opintosuoritusten julkisuus 

Opinnäytteitä lukuun ottamatta opintosuorituksia ei saa luovuttaa tai näyttää laitoksen 

henkilökuntaan kuulumattomille eikä muutoinkaan julkaista ilman opiskelijan lupaa. 

 

Tiedekunnassa tehtävät syventävien opintojen tutkielmat, lopputyöt, kandidaatin 

tutkielmat, pro gradu –tutkielmat, lisensiaatintutkimukset ja väitöskirjat ovat julkisuuslain 

mukaisia julkisia asiakirjoja. 

 

17 § Opintosuoritusten vanheneminen 

Tutkintoihin voi sisällyttää enintään 10 vuotta vanhoja opintojaksoja tai 

opintokokonaisuuksia. Tätä pidemmästä voimassaolosta päättää opiskelijan pääaineen 

laitos/yksikkö. Tutkintoa varten suoritetut opintokokonaisuudet eivät vanhene. 

 

17.1 § Lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintojen suoritusajat ja 

opintojen vanhenemissäännöt 

Lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnot on suoritettava 12 vuoden 

kuluessa siitä, kun opiskelija on merkitty yliopiston opiskelijaluetteloon lääketieteen tai 

hammaslääketieteen opiskelijaksi. Lääketieteen laitoksen johtaja voi, jos siihen on erityisiä 

syitä, anomuksesta myöntää lisäaikaa. 

 

Opiskelijalle myönnetty opintojen aloittamisen lykkäys ja varusmiespalveluksen 

suorittaminen sekä äitiys- ja vanhempainloma opiskeluaikana pidentävät automaattisesti 

tutkinnon suorittamisen enimmäisaikaa vuodella. 

 

Prekliinisen vaiheen perus- ja aineopintojen opintojaksot, lukuun ottamatta johdatusta 

akateemisiin opintoihin, kieliopintoja, epidemiologiaa ja biostatistiikkaa, on 



kokonaisuudessaan suoritettava viiden vuoden kuluessa ensimmäisen opintojakson 

alkamispäivämäärästä. Lääketieteen lisensiaatin tutkintoon kuuluvat aine- ja syventävien 

opintojaksojen opintojaksot on suoritettava seitsemän vuoden kuluessa kliinisen vaiheen 

ensimmäisen opintojakson alkamispäivämäärästä. Lääketieteen laitoksen johtaja voi 

määrätä että aine- ja syventävissä opinnoissa tiettyjen opintojaksojen suoritus ei saa olla 

viittä vuotta vanhempi. 

 

Mikäli opiskelija ei määräaikana ole suorittanut kaikkia prekliiniseen vaiheeseen tai 

lääketieteen-/hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon kuuluvia opintojaksoja, määrää 

dekaani, kussakin tapauksessa erikseen, koulutusohjelman opetuksen arviointi- ja 

kehittämistoimikunnan esityksestä, mitkä opintojaksot tai niiden osat ovat vanhentuneita. 

 

Tutkinnon suoritusaikaa määritettäessä otetaan 1.8.2005 lähtien opinto-oikeuden saaneilla 

huomioon myös se mitä Laki yliopistolain muuttamisesta (556/2005, §§ 18d, 18e ja 18f) 

asiasta määrää. 

 

18 § Voimaantulomääräys 

Nämä pysyväismääräykset, joissa on huomioitu 1.1.2013 alkaen Itä-Suomen yliopistossa 

toteutettu tohtorikoulutusuudistus, tulevat voimaan 1.2.2013 alkaen. Jatkotutkinto-

opiskelijat, joille on myönnetty opinto-oikeus tieteelliseen jatkotutkintoon 31.12.2012 

mennessä, voivat joko siirtyä opiskelemaan tohtoriohjelmien tutkintovaatimusten mukaan 

tai suorittaa tutkintonsa vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti 31.12.2014 saakka. 

 

19 § Tarkemmat määräykset 

Tarkempia määräyksiä näiden pysyväismääräysten soveltamisesta antaa tiedekunta, ellei 

muuta ole säädetty tai määrätty. 


