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Tohtorikoulutuksen haku- ja 
valintaprosessi
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• Opiskelijavalinnan yleiset valintaperusteet vuoden 2017, 2018 ja 2019 
valintoihin (Rehtorin päätökset 30.3.2016, 20.4.2017 ja 28.3.2018): 
Opiskelijavalintoja kehitetään yhtenäistämällä jatkotutkinto-
opiskelijoiden haku- ja valintaprosessia.

15.5.2018

Rehtorin päätökset: https://www.jyu.fi/hallinto/rehtori/intra
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Yleiset valintaperusteet 2018 lyhyesti

• Yliopistolaki (558/2009) 37 §: Tieteelliseen tai taiteelliseen 
jatkotutkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi 
henkilö, joka on suorittanut

soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon;

soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon; tai

soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa 
maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

• Jyväskylän yliopisto edellyttää, että tohtoriopiskelijaksi 
valittavalla on riittävät perustiedot tieteenalalta, jolta 
väitöskirjatyö tehdään, sekä syventäviin opintoihin 
sisältyvästä opinnäytteestä vähintään arvolause hyvä, 3/5, tai 
muu vastaavan tasoinen arvolause.

15.5.2018 4



JYU. Since 1863. 5

Yleiset valintaperusteet 2018 lyhyesti

• Valinnassa noudatetaan tiedekuntien laatimia yksityiskohtaisia 
valintaperusteita, jotka perustuvat yleisiin valintakriteereihin:

menestyminen hakukelpoisuuden antavissa opinnoissa

opintojen edellyttämä tarkoituksenmukainen kielitaito

tutkimusaiheen sopiminen laitoksen/tiedekunnan 
tutkimusstrategiaan

tutkimus- ja opintosuunnitelman taso ja realistisuus

asiantuntevan ohjauksen saatavuus ja ohjausresurssien 
riittävyys

tohtoriopiskelijan sitoutuminen tutkinnon suorittamiseen
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Yleiset valintaperusteet 2018 lyhyesti

• Tohtoriohjelmaan valituilta edellytetään valintavaiheessa suomen tai 
englannin kielen taitoa.

Todistusta kielitaidosta ei vaadita, jos hakija on suorittanut hakukelpoisuuden antavan 
tai sitä korkeamman tason korkeakoulututkinnon Suomessa.

Todistusta englannin kielen taidosta ei vaadita, jos hakija on suorittanut 
hakukelpoisuuden antavan tai sitä korkeamman tason korkeakoulututkinnon englannin 
kielellä EU/ETA-maassa, Sveitsissä, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa tai 
Uudessa Seelannissa.

Muiden hakijoiden, jotka aikovat laatia väitöskirjansa englannin kielellä, on osoitettava 
englannin kielen taitonsa  kielitestin tai -tutkinnon todistuksella.

Muiden hakijoiden, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka aikovat laatia väitöskirjansa 
suomen kielellä, on osoitettava suomen kielen taitonsa valtionhallinnon kielitutkinnon 
todistuksella tai kansallisen yleisen kielitutkinnon (YKI) todistuksella.

• Pisterajat yleisissä valintaperusteissa ja hakuohjeessa

• Huom. testiaika on varattava hyvissä ajoin!
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Yleiset valintaperusteet 2018 lyhyesti

• Jatkotutkintokoulutuksen opiskelijavalinnan erityisehdot 

Jatko-opiskeluoikeutta myönnettäessä edellytyksenä on, että 
jatkotutkintoa varten tehtävään opinnäytteeseen annetaan ohjausta 
JYUsta tutkintosäännön mukaisesti.

Väitöskirjakäsikirjoitusta, jolle ei ole myönnetty väittelylupaa toisessa 
yliopistossa tai JYUn toisessa tiedekunnassa, ei oteta käsiteltäväksi 
ilman perusteltua syytä.

Toisesta yliopistosta tai JYUn toisesta tiedekunnasta siirtyvän 
tohtoriopiskelijan hyväksymisen edellytyksenä on, että väitöskirjatyöhön 
sisältyvän tutkimusaineiston siirtämisestä osaksi JYUssa tai JYUn
toisessa tiedekunnassa tarkastettavaa väitöskirjaa on kirjallisesti sovittu 
yliopistojen tai tiedekuntien kesken.

Opiskeluoikeutta ei voida myöntää toiseen saman sisältöiseen 
jatkotutkintoon, joka hakijalla jo on.

15.5.2018



JYU. Since 1863. 8

Jatko-opiskeluoikeuden hakeminen

• Hakuajat ovat maaliskuu ja elokuu.

• Keväällä haetaan 1.8. alkavaan koulutukseen ja syksyllä 1.1. alkavaan 
koulutukseen.

• Hakulomake on elokuusta 2018 alkaen Opintopolussa.

• Hakemuksen liitteet

Tutkimussuunnitelma ja jatko-opintosuunnitelma

Tutkintotodistus ja opintosuoritusote

Mahdolliset käännökset

Mahdollinen todistus kielitaidosta

• Kaikkien koulutustaustadokumenttien tulee olla tutkinnon myöntäneen 
oppilaitoksen virallisesti oikeaksi todistamia tai laillistettuja.

• Joitakin maita koskevat maakohtaiset erityisvaatimukset

15.5.2018



Ohjeet hakijalle

Kaikille yhteiset hakuohjeet: 
https://opiskelu.jyu.fi/fi/hae/hakuohjeet/tohtoriksi

https://opiskelu.jyu.fi/en/apply/graduate-school 

+ Tiedekuntakohtaiset hakuohjeet
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Valintamenettely

• Hakemusten akateeminen arviointi tohtorikoulu- tai 
tohtoriohjelmakohtaisissa ryhmissä.

• Hakijoiden hakukelpoisuus, kielitaitovaatimuksen täyttyminen ja 
hakudokumenttien oikeellisuus tarkastetaan.

Kielitestitulokset tarkastetaan hakijapalveluissa

• Tiedekunta voi harkintansa mukaan tehdä ehdollisen 
opiskelijavalintapäätöksen korkeintaan puoli vuotta ennen hakijan 
maisterintutkinnon valmistumista.

• Tiedekunnalla on oikeus ottaa tohtoriopiskelijoita hakuajan 
ulkopuolella, jos se on tarpeen täydentävällä rahoituksella 
rahoitettavien avoinna olevien tohtorikoulutettavan tehtävien 
täyttämiseksi.

Sama hakulomake ja samat valintaperusteet kuin hakuaikoina.
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Opiskelupaikan vastaanottaminen

• Opiskelijaksi hyväksytyn on yliopiston antaman määräajan kuluessa 
ilmoitettava yliopistolle opiskelupaikan vastaanottamisesta (YOL 2009/558, 
38 §).

• Opiskelupaikan vastaanottaneen tulee ilmoittautua yliopistoon yliopiston 
määräämällä tavalla (YOL 2009/558, 39 §).

Keväällä 2018 opiskelijaksi hyväksytty ottaa paikan vastaan ja ilmoittautuu 31.7.2018 
mennessä palauttamalla hyväksymiskirjeen mukana saamansa 
ilmoittautumislomakkeen tiedekuntaan

Syksyllä 2018 opiskelijaksi hyväksytty ottaa paikan vastaan Opintopolussa ja 
ilmoittautuu OILI-ilmoittautumispalvelussa 31.12.2018 mennessä

• Yhden korkeakoulupaikan säännöksen (YOL 558/2009, 38 §) mukaan 
hakija voi ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain 
yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

15.5.2018



Jatko-opiskelijoiden lukuvuosi-
ilmoittautuminen
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Lukuvuosi-ilmoittautuminen OILI-
ilmoittautumispalvelussa
https://opiskelu.jyu.fi/fi/koulutuspalvelut/jatko-opiskelijoiden-ilmoittautuminen

• Jatkavat tohtoriopiskelijat Ilmoittautuvat OILI-ilmoittautumispalvelussa 2.5. –
31.7.

• Korpissa ei voi enää ilmoittautua

• Jos ilmoittautuminen ei onnistu, yhteys opiskelijapalveluihin 
opiskelijapalvelut@jyu.fi

• Ensimmäisenä lukuvuotena voi ilmoittautua poissaolevaksi ainoastaan 
seuraavista syistä (YOL 2009/558, 39 §):

Opiskelija

suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten 
vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;

on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai

on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

15.5.2018



Tohtoriopiskelijan ohjausasiakirja
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Uusi ohjausasiakirjapalvelu käyttöön 
elokuussa 2018

• Korvaa Korpissa olevat ohjausasiakirjat

• Lukuvuodelle 2018-2019 läsnä olevaksi ilmoittautuneille sähköpostitse 
ohjeet asiakirjan laatimiseen

• Toimii samalla periaatteella kuin ennenkin:

Asiakirjan laatimista edeltää ohjauskeskustelu

Opiskelija kirjautuu palveluun, laatii ohjausasiakirjan ja lähettää sen vastuullisen 
ohjaajansa tarkastettavaksi.

Asiakirja on valmis, kun opiskelija ja ohjaaja ovat vahvistaneet sen.

Päivitetään ja vahvistetaan vuosittain ilmoittautumisajan päättyä sekä aina 
tarvittaessa.

Ohjaaja voi kirjautua palveluun ja katsella ohjattaviensa ohjausasiakirjoja.

Tiedekunnan nimeämä ”tarkastaja” voi esitäyttää ja katsella asiakirjoja sekä ottaa 
tiedoista raportteja
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Ohjausasiakirja

• Selkeyttää opiskelijan ja ohjaajan vastuita sekä edistää tohtoriopintojen 
suorittamista

• Opiskelijan ja ohjaajien yhteisesti muodostama suunnitelma väitöskirjan 
ohjauksesta ja valmistumisen aikataulusta

Liite 1. Tohtoriopiskelijan, ohjaajan ja seurantaryhmän tehtävät

Liite 2. Väitöskirjavaatimukset Jyväskylän yliopistossa

Tohtoriopiskelijan ja opiskeluoikeuden tiedot

Tohtoriopintojen kokopäiväisyys / osa-aikaisuus

Ohjaajat, ohjaajien välinen työnjako ja ohjaustapaamisista sovitut asiat

Seurantaryhmä

Väitöskirjan otsikko ja arvioitu valmistumisaika

Liittyykö tohtorintutkintoon ohjausta kahdesta tai useammasta JYUn tiedekunnasta tai 
erillislaitoksesta, cotutelle-sopimusta tai kansainvälistä yhteistutkinto-ohjelmaa? 

Uudet sisällöt: Eettinen ennakkoarviointi, tutkimusaineiston hallinta ja tekijyyden
periaatteista sovitut asiat

15.5.2018



Väitöskirjojen julkaisuprosessi
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Väitöskirjojen
julkaisuprosessiuudistus 2018

• JYU Dissertations – uusi verkkojulkaisusarja väitöskirjoille

JYUn brändin mukainen kansi-ilme

Tiedekuntatunnisteet

• Verkkojulkaisusta ensisijainen väitöskirjaformaatti

• Painettujen väitöskirjojen tuotannosta luovutaan

Väittelijällä omakustannemahdollisuus

• Väitöskirjojen myynnistä luovutaan

• Väitöstilaisuutta varten tuotetaan väitöskirjan tulostettu versio 
väittelijää, vastaväittäjää ja kustosta varten

• Prosessi aikatauluineen väittelijän kannalta säilyy nykyisellään

• Kirjasto tiedottaa ja järjestää koulutusta
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Väitöskirjojen
julkaisuprosessi-
uudistus 2018

Miten ennakoida?

• Julkaisusuunnitelma 
väitöskirjaprosessin alussa

• Perehtyminen lehtien linjauksiin 
ja kustannussopimuksiin 
etukäteen

• Final draftin säilyttäminen ja 
sisällyttäminen TUTKA-
kirjaukseen (eli JYXiin)
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Väitöskirjan ohjaajan opas
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• https://www.jyu.fi/fi/tutkimus/tohtorikoulutus/ohjaajalle
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https://www.jyu.fi/fi/tutkimus/tohtorikoulutus

https://www.jyu.fi/en/research/doctoral-studies

graduate-school@jyu.fi
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Graduate School information 
session
Peer support in doctoral 
training at JYU

Graduate School information 
session
Peer support in doctoral 
training at JYU

On Wednesday 23.5.2018 at 
13:00-16:00 Agora, Lea 
Pulkkisen sali

On Wednesday 23.5.2018 at 
13:00-16:00 Agora, Lea 
Pulkkisen sali
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