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Jatko-opiskelijan ohjaajien, esitarkastajien, tarkastajien, vastaväittäjän ja 

valvojan pätevyys 

Jatko-opintojen ohjaajaksi määrätään hakemuksesta kaksi tai useampi henkilö, joilla kaikilla tulee 

olla tohtorin tutkinto ja joista ainakin yhden tulee olla tiedekunnan professori, apulaisprofessori 

tai yliopistotutkija (Tenure Track). Mikäli väitöskirjatyön pääohjaajaksi esitetään muuta kuin 

tiedekunnan professoria, apulaisprofessoria tai yliopistotutkijaa (Tenure Track), on hänen 

ajantasaisen julkaisuluettelonsa liitettävä hakemukseen. 

Toimivallasta väitöskirjojen esitarkastajien määräämisessä, lisensiaatintutkimuksen tarkastajien 

määräämisessä sekä vastaväittäjän ja väitöstilaisuuden valvojan (kustoksen) määräämisessä 

todetaan yliopiston johtosäännössä. Väitöskirjan esitarkastajan tulee olla Itä-Suomen yliopiston 

ulkopuolinen professori, dosentti tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö. Mikäli 

väitöskirjatyön esitarkastajaksi esitetään dosentin pätevyyden omaavaa henkilöä, on hänen 

ajantasaisen julkaisuluettelonsa liitettävä esitykseen. 

Lisensiaatintutkimuksen tarkastajalla tulee olla tohtorin tutkinto. 

Itä-Suomen yliopiston opintojohtosäännön mukaan vastaväittäjän tulee olla Itä-Suomen 

yliopiston ulkopuolinen, dosentin tai vastaavan tieteellisen pätevyyden omaava henkilö. 

Tiedekunta suosittaa vastaväittäjäksi professoritasoista henkilöä. Mikäli vastaväittäjäksi esitetään 

dosentin tai vastaavan pätevyyden omaavaa henkilöä, on hänen ajantasaisen julkaisuluettelonsa 

liitettävä esitykseen. 

https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/Documents/JOHTOSAANTO_Johtosaanto.pdf?csf=1&e=o0KRgG&cid=a3834bc3-5fa7-439b-98f8-459a9def0c3d
https://kamu.uef.fi/student-book/opintojohtosaanto/
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Dekaani määrää julkista väitöstilaisuutta varten valvojan (kustoksen), joka edustaa yliopistoa. 

Tiedekunnan suositus kustokseksi on Itä-Suomen yliopiston professori tai apulaisprofessori, 

mutta myös dosentin pätevyyden omaava pääohjaaja voi toimita kustoksena. 

Väitöskirjan esitarkastajat tai vastaväittäjä eivät saa olla esteellisiä. Väitöskirjaprosessissa 

esteellisyys merkitsee käytännössä sitä, että joko ohjaaja, esitarkastaja tai vastaväittäjä tai muut 

toimijat prosessissa ovat joko käsiteltävään asiaan tai siinä esiintyvään asianosaiseen sellaisessa 

suhteessa, joka voi asettaa hänen puolueettomuutensa kyseenalaiseksi. Esteellisyys muodostuu 

esimerkiksi yhteisistä tutkimusjulkaisuista tai työskentelystä samassa tutkimusryhmässä. 

Esitarkastajalla tai vastaväittäjällä ei saa olla yhteisjulkaisuja väittelijän kanssa tai yhteistä 

työhistoriaa väittelijän kanssa (esim. samassa tutkimusryhmässä). Esitarkastajalla tai 

vastaväittäjällä ei saa olla viimeisen kolmen vuoden ajalta yhteistyötä ohjaajan/ohjaajien kanssa 

(työskentely samassa tutkimusryhmässä, yhteisjulkaisut tms. muu yhteistyö). Poikkeuksena 

tähän on esitarkastajan tai vastaväittäjän ja ohjaajan/ohjaajien eri tutkimusryhmissä tehdyt ja 

laajoissa kansainvälisissä infrastruktuuri- tai tutkimusverkostoissa muodostuneet tai laajoja 

tutkimusverkostojen tietokantoja hyödyntävät yhteisjulkaisut, joissa on tyypillisesti kymmeniä 

kirjoittajia. Poikkeus on perusteltava esityksen yhteydessä. 

Lisensiaatintutkimukseen sovelletaan samoja periaatteita. 

Ilman erityisen painavaa syytä väitöstilaisuus on järjestettävä Itä-Suomen yliopiston 

hallinnoimissa tiloissa. 


