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Humanistisen alan jatkotutkintojen määräykset 

 

 

Filosofisessa tiedekunnassa suoritettavista humanistisen alan tutkinnoista ja opinnoista sekä 

opetuksesta ja opiskelijoista on voimassa, mitä yliopistolaissa (558/2009), laissa yliopistolain 

voimaapanosta (559/2009) sekä seuraavissa asetuksissa ja laissa niihin myöhemmin tehtyine 

muutoksineen on säädetty ja niiden nojalla määrätty: valtioneuvoston asetus yliopistojen 

tutkinnoista (794/2004), asetus korkeakoulututkintojen järjestelmästä (464/1998) sekä Vaasan 

yliopiston tutkintosääntö. Nämä määräykset tarkentavat edellä mainittuja säädöksiä 

jatkotutkintoja koskevin osin. Määräykset hyväksyy filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto.  

Tiedekuntaneuvosto tai dekaani voi antaa tutkintojen suorittamista koskevia tarkentavia 

määräyksiä ja ohjeita. 

 

Jatko-opinnot humanistisella alalla 

 

Vaasan yliopiston filosofisessa tiedekunnassa voi suorittaa humanistisella alalla tieteellisinä 

jatkotutkintoina kielten ja viestinnän tohtoriohjelmassa filosofian lisensiaatin ja filosofian 

tohtorin tutkinnot. Jatkotutkintoja voidaan suorittaa seuraavilla tieteenaloilla: 

1) pohjoismaisten kielten ala (pohjoismaiset kielet, ruotsin kieli) 

2) suomen kielen ja sen sukukielten ala (nykysuomi) 

3) viestintätieteiden ala (viestintätieteet) 

4) englantilainen filologia, englanti (englannin kieli) 

5) germaaninen filologia, saksa (saksan kieli ja kirjallisuus) 

6) soveltava kielitiede. 

 

 

Jatko-opintojen aloittaminen 

 

Opiskelijat valitaan Vaasan yliopiston tutkijakouluun kielten ja viestinnän tohtoriohjelmaan. 

 

Jatko-opiskelijat valitaan kaksi kertaa lukuvuodessa tutkijakoulun hakumenettelyn 

mukaisesti. 

 

 

Jatko-opintokelpoisuus 

 

Tieteellisen jatkokoulutuksen pohjana on ylempi korkeakoulututkinto tai sitä tasoltaan vastaava 

koulutus. 

 

Hakijalla tulee olla 

1) soveltuva ylempi korkeakoulututkinto; 

2) soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto; taikka 

3) soveltuvan ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden 

vastaaviin korkeakouluopintoihin (Yliopistolaki 558/2009). 
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Mikäli jatko-opintokelpoisuuden osoittavaa tutkintoa ei ole myönnetty hakuajan päättymiseen 

mennessä, voidaan tapauskohtaisesti harkita hakijan hyväksymistä ehdollisena. Tutkintotodistus 

tulee tällöin toimittaa yliopistoon ennen opinto-oikeuden alkamista. 

 

Opiskelijavalinta 

 

Yleisten vaatimusten lisäksi jatko-opintojen aloittamisen edellytyksenä on arvosanalla cum laude 

approbatur, hyvä (3) tai muulla vastaavantasoisilla arvosanalla suoritettu syventäviin opintoihin 

sisältyvä opinnäyte ja vähintään hyvin tiedoin suoritetut muut syventävät opinnot jatkotutkinnon 

pääaineessa tai siihen rinnastettavissa opinnoissa.  Hakijan on tarvittaessa täydennettävä 

opintojaan saavuttaakseen riittävät valmiudet jatko-opintojen aloittamiseksi.  

 

Valinnassa otetaan huomioon hakijan opinto- ja tutkimussuunnitelma sekä yksikön voimavarojen 

riittävyys ohjaukseen ja jatko-opintojen järjestämiseen. Hakijan tutkimuksen aiheen tulee olla 

soveltua kielten ja viestinnän tutkimusryhmien aihealueisiin.  

 

Jatko-opiskelijaksi hyväksyminen edellyttää, että hakija täyttää edellä esitetyt valintakriteerit, 

yksikön johtaja puoltaa jatko-opinto-oikeuden myöntämistä sekä hyväksyy 

tutkimussuunnitelman ja henkilökohtaisen jatko-opintosuunnitelman. Jatkotutkintoa 

suorittamaan otettavat opiskelijat hyväksyy dekaani tohtoriohjelman johtajan lausunnon 

perusteella. 

 

Tohtorikoulutukseen hyväksymisen yhteydessä vahvistetaan opiskelijan vastuullinen ohjaaja ja 

muut ohjaajat. Ainakin yhden ohjaajan tulee olla professori tai dosentti. 

 

Jatko-opinto-oikeus 

 

Jatko-opiskelijaksi hyväksytyt saavat opiskeluoikeuden filosofian tohtorin tutkintoon. 

Jatkokoulutukseen hyväksytty voi suorittaa filosofian lisensiaatin tutkinnon, kun hän on 

suorittanut tiedekunnan määräämät jatkokoulutukseen kuuluvat opinnot. Lisensiaatintutkimus 

kuuluu osana lisensiaatin tutkintoon. 

 

Jatkotutkintojen opetussuunnitelmat 

 

Tutkintoon johtava koulutus on järjestettävä siten, että opiskelija voi suorittaa tohtorin tutkinnon 

päätoimisesti opiskellen neljässä (4) vuodessa ja lisensiaatin tutkinnon kahdessa ja puolessa (2,5) 

vuodessa.  

 

Jatkotutkintojen opetussuunnitelmat vahvistetaan pääsääntöisesti kahdeksi vuodeksi. 

 

Henkilökohtainen opintosuunnitelma 

 

Hyväksytyn opiskelijan tulee tehdä ohjaajansa kanssa jatko-opintosuunnitelma sekä sopia 

ohjauksen periaatteista kirjallisesti. Opintosuunnitelma tulee päivittää vuosittain ja sen avulla 

opintojen etenemistä seurataan säännöllisesti.  
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Päätoimiset ja sivutoimiset jatko-opiskelijat 

 

Kaikki aktiiviset jatko-opiskelijat kuuluvat tutkijakouluun. Henkilökohtainen opintosuunnitelma 

voidaan laatia joko 4 vuodeksi (päätoimiset jatko-opiskelijat) tai 6 vuodeksi (sivutoimiset jatko-

opiskelijat). Yliopiston puolesta tapahtuva ohjaus ja resursointi kohdistetaan ensisijaisesti 

päätoimisiin opiskelijoihin. 

 

Ohjaajalla tulee olla enintään 5 päätoimista jatko-opiskelijaa. 

 

Tohtorin tutkinnon laajuus ja rakenne 

 

Tohtorin tutkinnon laajuus on 240 op ja tutkinto voidaan suorittaa neljässä vuodessa  

päätoimisesti opiskellen. 

 

Tohtorin tutkinto rakentuu 

 tutkijantaidoista (40 op) sekä 

 väitöskirjasta (200 op) 

 

Tohtorin tutkintoon kuuluvien opintojen laajuudesta, sisällöstä ja suoritustavoista 

määrätään tarkemmin jatkotutkintoja koskevissa opetussuunnitelmissa. 

 

Opintojen arvostelu 

 

Opintosuoritukset arvostellaan hyväksytyiksi tai hylätyiksi. Hyväksytty opintosuoritus voidaan 

lisäksi arvostella viisiportaisella asteikolla käyttäen arvolauseena asteikkoa 1 - 5 siten, että 

arvosana 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = erittäin hyvä ja 5 = erinomainen. 

 

Väitöskirjan ja lisensiaatin työn arvostelusta määrätään jäljempänä. 

 

Opiskelija voi pyytää opintosuorituksensa tai opinnäytteensä arvostelun oikaisua. Oikaisusta 

määrätään tarkemmin Vaasan yliopiston tutkintosäännössä. 

 

Todistukset 

 

Dekaani myöntää anomuksesta opiskelijalle hänen suorittamastaan tutkinnosta todistuksen. 

Tutkintotodistuksen yhteydessä annetaan erityisesti kansainväliseen käyttöön tarkoitettu liite 

(Diploma Supplement). 

 

Tohtorin tutkinnosta annettavassa todistuksessa mainitaan väitöskirjan nimi ja siitä annettu 

arvolause sekä tieteenala. Lisäksi mainitaan tohtorin tutkintoon kuuluvien opintojen laajuus ja 

mahdollinen arvosana. 

 

Lisensiaatin tutkinnosta annettavassa todistuksessa mainitaan lisensiaatintutkimuksen nimi sekä 

suoritettujen opintojen laajuus ja mahdollinen arvosana.  Lisensiaatin tutkinnon jälkeen 

suoritetussa tohtorin tutkintotodistuksessa mainitaan väitöskirjan nimi ja siitä annettu arvolause 

sekä tieteenala. 
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Tohtorin tutkinnon suorittaneelle, jonka väitöskirja on kirjoitettu muulla kuin suomen tai ruotsin 

kielellä ja jonka väitöstilaisuus on pidetty muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, annetaan 

pyynnöstä suomenkielisen tutkintotodistuksen lisäksi englanninkielinen tutkintotodistus. 

 

Jatkotutkintojen suorittaminen 

 

Lisensiaatin tutkinto  

 

Jatkokoulutukseen otettu opiskelija voi suorittaa filosofian lisensiaatin tutkinnon, kun hän on 

suorittanut tiedekunnan määräämät tieteellisen jatkokoulutuksen opinnot (40 op) ja laatinut 

lisensiaatintutkimuksen (110 op). 

Lisensiaatintutkimus 

 

Lisensiaatintutkimuksessa opiskelijan tulee osoittaa hyvää perehtyneisyyttä tutkimusalaansa sekä 

valmiutta itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä. 

Lisensiaatintutkimuksen tulee olla itsenäiseen tutkimukseen perustuva tieteellinen esitys 

tiedekunnan jonkin oppiaineen alalta. Lisensiaatintutkimus on muodoltaan yleensä julkaisematon 

monografia. Tutkintoasetuksen (A 794/04) mukaan lisensiaatintutkimukseksi voidaan hyväksyä 

myös useista tieteellisistä julkaisuista tai käsikirjoituksista muodostuva työ, johon on laadittu 

tutkimuksen tavoitteet, menetelmät sekä tulokset sisältävä kokoava ja arvioiva osuus. Vastaavasti 

voidaan hyväksyä myös muu vastaavat tieteelliset kriteerit täyttävä työ. Julkaisuihin voi kuulua 

yhteisjulkaisuja, jos tutkimuksen tekijän itsenäinen osuus on niissä osoitettavissa. Tutkimus voi 

myös olla verkkojulkaisu tai digitaalisessa muodossa. 

Lisensiaatintutkimuksen tarkastus ja arvostelu 

 

Dekaani määrää asianomaista oppiainetta kuultuaan lisensiaatintutkimukselle kaksi tarkastajaa. 

Ainakin toisen tarkastajan tulee olla tiedekunnan ulkopuolelta. Lisensiaatintutkimuksen 

tarkastajilla tulee olla tohtorin tutkinto tai vastaava tieteellinen pätevyys. Tarkastajien 

esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolaissa säädetään (434/2003, § 27–28).  

Tutkimus tarkastetaan julkisesti asianomaisen aineen seminaarissa. Julkista tarkastusta varten 

lisensiaatintutkimusta on pidettävä saatavilla 10 päivän ajan ennen tarkastusta.  Opiskelija sopii 

tarkastustilaisuutta varten painettavien kappaleiden määrästä työn ohjaajan kanssa. Opiskelijan 

tulee lisäksi tallentaa lisensiaatintutkimus sähköisesti yliopiston kirjaston tietokantaan.  

Päätöksen lisensiaatintutkimuksen hyväksymisestä tekee dekaani tarkastajien kirjallisen 

lausunnon perusteella. Tarkastajat ehdottavat lausunnossaan tutkimuksen hyväksymistä tai 

hylkäämistä. Lisensiaatintutkimuksesta ei anneta arvolausetta. Ennen päätöksentekoa varataan 

tutkimuksen tekijälle tilaisuus vastineen antamiseen tarkastajien lausunnosta.  

Tutkimuksen tekijä voi tehdä arvostelusta oikaisupyynnön yliopiston tutkintolautakunnalle 14 

päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  
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Tohtorin tutkinto 

 

Valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaan tohtorin tutkinnon tavoitteena on, että opiskelija 

perehtyy syvällisesti omaan tieteenalaansa ja tutkimusalaansa sekä osoittaa tutkimusalallaan 

itsenäistä ja kriittistä tieteellistä ajattelua, sekä saavuttaa kyvyn tuottaa itsenäistä uutta tieteellistä 

tietoa. 

 

Tohtorin tutkinnon suorittamiseksi opiskelijan on suoritettava tieteellisen jatkokoulutuksen 

opinnot sekä laadittava väitöskirja ja puolustettava sitä julkisesti. 

 

Väitöskirja 

 

Väitöskirjan tulee olla itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn perustuva tutkimus, joka esitetään 

julkisesti tarkastettavaksi väitöstilaisuudessa. 

 

Väitöskirja on joko yhtenäinen väitöskirjatutkimus eli monografia tai artikkeliväitöskirja. 

Suositus monografian enimmäislaajuudeksi on noin 250 liuskaa, poisluettuna liitteet. 

 

Artikkeliväitöskirja  

Väitöskirjaksi voidaan hyväksyä myös useita samaan aihepiiriin kuuluvia tieteellisiä julkaisuja 

tai julkaistavaksi hyväksyttyjä käsikirjoituksia ja niistä laadittu yhteenveto, taikka muu vastaavat 

tieteelliset kriteerit täyttävä työ. Julkaisuihin voi kuulua myös yhteisjulkaisuja, jos tekijän oma 

osuus on niissä osoitettavissa. (Asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004: 22 §) 

Artikkeliväitöskirjan aloitusvaiheessa väitöskirjan tekijä ja työn pääohjaaja sopivat väitöskirjan 

muodosta sekä julkaisusuunnitelmasta. Artikkeliväitöskirjan tulee muodostaa kokonaisuus ja 

vastata tieteelliseltä tasoltaan ja muulta vaatimustasoltaan monografiaa. 

Artikkeliväitöskirja koostuu useasta, laajuudesta riippuen vähintään kolmesta, samaan aihepiiriin 

kuuluvasta tieteellisestä artikkelista. Vähintään puolet väitöskirjaan sisältyvistä artikkeleista on 

oltava jo julkaistu tai hyväksytty julkaistaviksi tieteellistä vertaisarviointia (referee-järjestelmää) 

käyttävissä aikakausijulkaisuissa, konferenssijulkaisuissa tai kokoomateoksissa. 

Julkaisuihin voi kuulua yhteisjulkaisuja, jos väittelijän itsenäinen osuus niissä on osoitettavissa. 

Artikkeliväitöskirja ei voi sisältää saman tekijän aikaisemman väitöskirjan osia. Perustelluista 

syistä voidaan samaa julkaisua käyttää myös toisen henkilön väitöskirjan osana. 

Erityistapauksissa neuvotellaan pääohjaajan ja tohtoriohjelman johtajan kanssa. 

Muita väitöskirjan muotoja 

Väitöskirja voi koostua myös useammasta julkaistusta monografiasta tai monografian ja 

artikkelin/artikkelien yhdistelmästä. Tällöin kokonaisuuteen kuuluu samankaltainen kokoava ja 

arvioiva osuus, joka on kuvattu artikkeliväitöskirjan yhteydessä. 
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Tutkimus voi myös olla ns. digitaalinen, jolla tarkoitetaan, että se voi sisältää 

metatekstirakenteita ja muita multimedian keinoja. Tällöin väitöstilaisuuden yleisöllä tulee olla 

mahdollisuus tarkastella työn digitaalista toteutusta väitöstilaisuudessa, mutta myös ennen itse 

väitöstä, esim. etukäteen ilmoitetussa verkko-osoitteessa. Tämän lisäksi tutkimuksesta ja sen 

teknisestä toteutuksesta tulee olla paperimuotoinen yhteenveto. 

Väitöskirjan arviointi tehdään väitöskirjatyypistä riippumatta aina koko väitöskirjan 

perusteella. 

 

Väitöskirjan jättäminen tarkastukseen 

 

Väitöskirja voidaan jättää esitarkastukseen, kun väitöskirjan nimetty ohjaaja/ohjaajat puoltavat 

esitarkastuksen käynnistämistä. Esitarkastukseen jätetyn väitöskirjakäsikirjoituksen tulee olla 

viimeistelty ja kieliasultaan moitteeton.  

 

Väitöskirjan arviointikriteerit ja arvosteluasteikon soveltaminen 

 

Väitöskirjan arvostelussa otetaan huomioon:  

1) Aihevalinta, tutkimusongelma ja tehtävän rajaus 

2) Perehtyneisyys tutkimusalaan ja aiemman tutkimuksen huomioiminen 

3) Aiheen teoreettinen hallinta, käsitteellinen selkeys ja määritelmät  

4) Aineiston kattavuus ja käsittely  

5) Tutkimuksessa käytetyt menetelmät 

6) Tulosten teoreettinen ja käytännöllinen merkitys 

7) Esityksen johdonmukaisuus ja selkeys  

8) Tutkimuksen puolustus väitöstilaisuudessa 

Kiittäen hyväksytty 

Työ on tieteellisesti erityisen ansiokas. Tulokset ovat tutkimusalallaan poikkeuksellisen erittäin 

merkittäviä. Mikäli kyseessä on artikkeliväitöskirja, osa artikkeleista on julkaistu arvostetuilla 

tieteellisillä foorumeilla. Väitöskirjaa on puolustettu erinomaisesti väitöstilaisuudessa. 

 

Hyväksytty 

 

Työ on itsenäiseen tutkimukseen perustuva yhtenäinen esitys, joka tuottaa uutta tieteellistä tietoa 

ja on kytketty relevantilla tavalla aikaisempaan tutkimukseen. Väitöskirjaa on puolustettu hyvin 

väitöstilaisuudessa. 

 

Hylätty 

Työ ei ole itsenäiseen tutkimukseen perustuva yhtenäinen esitys, joka tuottaa uutta tieteellistä 

tietoa, tai siinä on vakavia puutteita useammalla seuraavista osa-alueista: tavoitteen asettelu ja 

rajaukset ovat epäselvät; työllä ei ole selvää kontribuutiota; työn sekä teoreettisessa 

viitekehyksessä että empiriaosuudessa on vakavia puutteita tai ongelmia; laatijan kriittinen 
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analyysi puuttuu tai on erittäin vähäistä; työn keskeisten käsitteiden määrittelyissä ja/tai työn 

keskeisten valintojen perusteluissa esiintyy suuria puutteita tai ongelmia.  

 

Väitöskirjan arviointi tehdään väitöskirjan muodosta riippumatta aina koko väitöskirjan 

perusteella. 

 

Väitöskirjan hyväksyminen 

 

Dekaani vahvistaa väitöskirjan arvosanan. 

 

Arvostelun oikaisu 

 

Tutkimuksen tekijä voi tehdä arvostelusta oikaisupyynnön yliopiston tutkintolautakunnalle 14 

päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

Dekaani määrää tarkemmin väitösprosessiin liittyvistä tiedekuntakohtaisista yksityiskohdista, 

kuten esimerkiksi väitöstilaisuuden ajankohdasta ja väitöstilaisuudessa käytettävästä kielestä. 

 

Määräysten voimaantulo ja siirtymäsäännöt 

 

Tiedekuntaneuvosto antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita näiden määräysten soveltamisesta. 

 

Tutkintomääräykset tulevat voimaan 1.1.2014 lukien ja ne kumoavat aikaisemmat tiedekunnan 

tutkintomääräykset jatkotutkintojen osalta. Ennen 1.1.2014 jatko-opintonsa aloittaneet voivat 

halutessaan noudattaa aikaisempia tutkintomääräyksiä kuitenkin niin, että väitöskirjan arvosana-

asteikko otetaan kaikkien jatko-opiskelijoiden osalta käyttöön 1.1.2014 lähtien. 
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Kielten ja viestinnän tohtoriohjelma  

 

Jatko-opinnot (40 op) 

 

1. Tieteenfilosofia (3–5 op)  

2. Tutkimusetiikka (3–5 op) 

3. Metodologia (5–10 op) 

4. Jatkokoulutusseminaari (3–10 op) 

5. Muut tutkimusalaan liittyvät opinnot (5–20 op) 

6. Akateemiset ja muut työelämätaidot (5–10 op) 
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