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Ohjeita väitöskirjan esitarkastajille 

Haluamme aivan ensimmäiseksi kiittää lupautumisesta väitöskirjan esitarkastajaksi. 

Esitarkastajat tekevät tärkeää ja vastuullista työtä, koska heidän työnsä varmistaa julkaistujen 

väitöskirjojen laadun. Väitöskirjat arvioidaan kahdessa vaiheessa: ensin esitarkastuksessa ja 

sen jälkeen väitöstilaisuudessa. Väitösprosessin ensimmäinen vaihe on väittelyluvan 

pyytäminen tiedekunnalta. Väittelylupa myönnetään esitarkastajien lausuntojen perusteella. 

Esitarkastajien tehtävä on varmistaa, että väitöskirja ei pääse väitöstilaisuusvaiheeseen, mikäli 

se ei täytä Jyväskylän yliopiston väitöskirjavaatimuksia. Esitarkastuslausunnossa tuleekin 

selvästi todeta, onko käsikirjoitus hyväksyttävissä väitöskirjaksi vai ei.  

Pyydämme, että tutustutte alla esiteltyihin Jyväskylän yliopiston esitarkastus- ja 

väitösprosesseihin.  

 

 

Väitöskirjan määritelmä 

Väitöskirjan tulee olla itsenäiseen tutkimukseen perustuva tieteellinen esitys tiedekunnan 

jonkin oppiaineen alalta. Väitöskirjan tulee olla itsenäiseen tutkimukseen perustuva eheän 

kokonaisuuden muodostava tieteellinen esitys väittelijän tutkimusalalta. Väitöskirja voi olla  

• monografia tai  

• artikkeliväitöskirja, joka muodostuu samaa ongelmakokonaisuutta käsittelevistä 

tieteellisistä julkaisuista tai julkaistavaksi hyväksytyistä käsikirjoituksista sekä 

väittelijän niistä laatimasta yhteenvedosta. Artikkeliväitöskirjaan sisältyy tyypillisesti 

3-5 artikkelia.   

Perustelluista syistä väitöskirja voi olla muodoltaan myös muu kuin artikkeli- tai 

monografiaväitöskirja. Tällöin sen rakenteesta ja laajuudesta päättää tiedekuntaneuvosto. 

Tutkimus voi myös olla ns. digitaalinen, jolla tarkoitetaan, että se voi sisältää 

metatekstirakenteita ja muita multimedian keinoja. 

 

Väitöskirjan esitarkastus kohdistuu aina väitöskirjaan kokonaisuutena. 

  

Lisätietoja humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tarkemmista ohjeista koskien 

monografia- ja artikkeliväitöskirjaa:  

https://www.jyu.fi/hytk/fi/tutkimus/tohtorikoulutus/tutkintovaatimukset   

 

 

Arviointi 

Tiedekunta toivoo esitarkastajan varmistavan, että lausunnossa todetaan selvästi, onko 

käsikirjoitus hyväksyttävissä väitöskirjaksi. Vaikka esitarkastaja voi ehdottaa lisäyksiä, 

korjauksia tai kielentarkistusta, väittelylupaa ei voi myöntää ehdollisena. Esitarkastajan 

https://www.jyu.fi/hytk/fi/tutkimus/tohtorikoulutus/tutkintovaatimukset
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tulee ilmaista lausunnossa selvästi, onko käsikirjoitus hyväksyttävissä väitöskirjaksi vai 

ei. Mahdollisten korjausehdotusten tai suositusten kohdalla tulee ilmoittaa, ovatko ne sen 

luonteisia, että lupaa ei vielä voida myöntää, tai että lupa voidaan ehdotuksista huolimatta 

myöntää. 

Lausunnossaan esitarkastajan tulisi tuoda esille, täyttääkö käsikirjoitus väitöskirjan 

hyväksymiselle asetetut vähimmäisvaatimukset eli tason ”Välttävä” (arvosana 1) asteikolla 

Välttävä - Tyydyttävä - Hyvä - Kiitettävä - Erinomainen. Tason ”Välttävä” (arvosana 1) 

kriteerit ovat seuraavat:  

• tieteenalan hallinta: osoittaa perehtyneensä tieteenalansa teoreettisiin lähtökohtiin ja 

tutkimustraditioon, mutta oman tutkimuksen suhteuttaminen niihin on pinnallista tai 

vajavaista. 

• oman erityisalan hallinta: käyttää oman erityisalansa keskeisiä teorioita ja käsitteitä, 

mutta niiden kuvaus tai määrittely voi olla vajavaista tai niitä käytetään rajallisesti ja 

epäjohdonmukaisesti. 

• tutkimusongelmat ja -kysymykset: tutkimusongelmat eivät ole erityisen haastavia tai 

niiden yhteys teoreettiseen viitekehykseen löyhähkö. Tutkimuskysymykset on johdettu 

tutkimusongelmista, mutta niiden muotoilussa tai rajauksessa on selkeästi parantamisen 

varaa. Tutkimusasetelman selkeydessä tai johdonmukaisuudessa on puutteita.  

• aineisto, metodi ja analyysi: aineiston valinnassa, rajauksessa, keruutavassa ja 

hallinnassa sekä niiden esittelyssä on puutteita. Aineisto on välttävästi sopusoinnussa 

tutkimustehtävän kanssa. Metodin valinnassa ja valinnan perusteluissa on puutteita. 

Analyysi on pääosin luotettavaa ja osoittaa valitun metodin hallintaa, mutta voi olla 

paikoin mekaanista tai epätarkkaa. 

• tulokset ja päätelmät: tutkimuksen tulokset on esitetty loogisesti, mutta merkitysten 

pohdintaa jää vajaaksi. Tutkimus vastaa esitettyihin kysymyksiin, mutta tulokset olisi 

voinut suhteuttaa teoreettiseen viitekehykseen paremmin. Tutkimus tarjoaa rajallisesti 

uutta tietoa. 

• raportointi: tutkimuksen raportoinnissa on rakenteellisia, kielellisiä tai tyylillisiä 

puutteita, jotka häiritsevät kokonaisuutta. 

Lisäksi kaiken tasoisilta väitöskirjoilta edellytetään hyvän tieteellisen käytännön noudattamista 

ja tutkimuseettisten periaatteiden toteutumista. 

(Tarkemmat tiedot tiedekunnan arviointikriteeristä ja kriteereistä kullekin tasolle: 

https://www.jyu.fi/hytk/fi/tutkimus/tohtorikoulutus/vaittelijanopas/hytk-vaitoskirjan-

arvioinnin-kriteerit.pdf). 

Esitarkastajan tulisi kirjoittaa lausuntonsa siten, että jokaiseen kriteeristön osa-alueeseen 

otetaan kantaa.  

Esitarkastajien on kuitenkin syytä muistaa, että he eivät ehdota arvosanaa väitöskirjan 

käsikirjoitukselle. Arvosanaa ehdotetaan vasta väitöstilaisuuden jälkeen lopulliselle 

väitöskirjalle. 

Vaikka käsikirjoitus täyttäisi väitöskirjan käsikirjoitukselle asetetut vähimmäisvaatimukset, 

esitarkastajat voivat ehdottaa muutoksia. Esitarkastaja voi ehdottaa kohtuullisen määrän 

korjauksia ja lisäyksiä väittelijälle, mutta käsikirjoituksen hyväksyntä ei voi olla ehdollinen 

https://www.jyu.fi/hytk/fi/tutkimus/tohtorikoulutus/vaittelijanopas/hytk-vaitoskirjan-arvioinnin-kriteerit.pdf
https://www.jyu.fi/hytk/fi/tutkimus/tohtorikoulutus/vaittelijanopas/hytk-vaitoskirjan-arvioinnin-kriteerit.pdf


Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 
Jyväskylän yliopisto 
 
 

3 
 

eikä riippua ehdotetuista korjauksista tai lisäyksistä. Käsikirjoitus täytyy hyväksyä tai hylätä 

sellaisena kuin se esitarkastushetkellä on. 

Mikäli esitarkastaja hyväksyessään käsikirjoituksen ehdottaa siihen korjauksia tai lisäyksiä, 

hänellä ei ole vastuuta tarkistaa onko väittelijä toteuttanut muutokset.  

Esitarkastaja voi ehdottaa käsikirjoituksen hylkäämistä silloin, kun on selvää, ettei työ täytä 

tiedekunnan väitöskirjalle asetettuja vähimmäisvaatimuksia (taso ”Välttävä” eli arvosana 1 

arviointikriteeristössä). Jos esitarkastaja kirjoittaa lausunnon, jossa hän ehdottaa työn 

hylkäämistä, esitarkastusprosessi yleensä keskeytetään joko väittelijän tai tiedekuntaneuvoston 

toimesta. Tiedekuntaneuvosto tekee kyseisen päätöksen molempien esitarkastajien lausuntojen 

ja oman harkintansa perusteella.  

Esitarkastajien lausunnon suosituspituus on 2–4 sivua. Jos esitarkastaja haluaa lisätä 

pidemmän, yksityiskohtaisemman listan ehdotetuista korjauksista, hän voi lisätä lausuntoon 

erillisen liitteen.  

Esitarkastajat voivat niin halutessaan tehdä myös yhteisen lausunnon.  

 

Huom: humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on päättänyt 

kokouksessaan 23.9.2020, että "jatkossa tilanteissa, joissa esitarkastajilla on poikkeavat 

näkemykset väittelyluvan myöntämisestä, tuodaan prosessin jatkotoimenpiteet 

tiedekuntaneuvoston käsiteltäväksi ja päätettäväksi ennen asian valmistelua eteenpäin". Tämä 

tarkoittaa käytännössä sitä, että silloin, kun esitarkastaja(t) eivät yksiselitteisesti puolla 

väittelyluvan myöntämistä käsikirjoitukselle sellaisena, kun esitarkastaja on sen välittömästi 

tiedekuntaneuvoston esitarkastuspäätöksen jälkeen saanut, hän ilmoittaa asiasta 

tiedekuntaan (suunnittelija Heli Niskanen). Oppiaine/pääohjaaja ei siis saa sopia itsenäisesti 

esitarkastajan/esitarkastajien kanssa jatkotoimenpiteistä. Kun esitarkastaja(t) on ilmoittanut 

tiedekuntaan tilanteesta, tiedekunnassa valmistellaan esitarkastusprosessin jatkamista koskeva 

asia tiedekuntaneuvoston päätettäväksi. Tiedekuntaneuvoston päätöksen jälkeen tiedekunta 

tiedottaa tohtorikoulutettavalle, hänen pääohjaajalleen ja opintosuuntavastaavalle päätöksestä. 

 

 

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkaukset 

Ennen kuin käsikirjoitus lähetetään esitarkastajille, se on käynyt läpi 

plagiaatintunnistusohjelman (Turnitin) - toimenpide, jota edellytetään kaikilta Jyväskylän 

yliopiston väitöskirjoilta. Lisäksi pääohjaaja on laatinut Turnitin-ohjelman raportin sekä 

laajempaan tutkimuseettiseen arviointiin perustuvan Hyvä tieteellinen käytäntö -lausunnon 

(HTK-lausunto) työstä. Esitarkastajat saavat halutessaan Turnitin-ohjelman antaman raportin 

sekä HTK-lausunnon käytettäväkseen apuna työn arvioinnissa. Esitarkastajien tulisi tuoda 

esille, mikäli he havaitsevat hyvän tieteellisen käytännön loukkauksia. 

TENKin ohjeistus: http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf  

 

 

  

http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf
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Sujuva kielitaito 

Tiedekunta varmistaa, että lopullisen käsikirjoituksen kieli on riittävän sujuvaa ja julkaisuun 

sopivaa. Esitarkastajan ei siis tarvitse oikolukea käsikirjoitusta, mutta hän voi kommentoida 

esimerkiksi väärin käytettyä terminologiaa, käännösvirheitä, rakenteellisia ongelmia tai muita 

ongelmia, jotka estävät tekstin ymmärtämistä. 

 

  

Esitarkastajan rooli ja eettiset seikat 

Esitarkastajat ja tutkimuksen tekijä eivät saa olla yhteydessä keskenään. Tiedekunta 

vastaa tiedonkulusta väittelijän/ohjaajien ja esitarkastajien välillä. Esitarkastajan tulisi lähettää 

lausuntonsa suoraan tiedekuntaan. Esitarkastusprosessin aikana esitarkastajan tulisi toimia 

ainoastaan tiedekunnan kanslian tai sellaisen tiedekunnan edustajan kanssa, joka seuraa 

arviointiprosessia. Esitarkastaja ei saa lähettää lausuntoa suoraan tohtorikoulutettavalle, 

ohjaajalle tai laitokselle eikä keskustella tai neuvotella esitarkastusprosessin aikana lausunnon 

sisällöstä tai muista väitökseen liittyvistä asioista heidän kanssaan. 

 

Esitarkastajan on mainittava esitarkastuslausunnossaan, mikäli hän on ollut yhteydessä 

väittelijään tarkastusprosessin aikana. 

Esitarkastaja ei ole väittelijän ohjaaja, eikä hänen tulisi käyttäytyä sen roolin mukaisesti. 

Esitarkastajan ei tulisi myöskään ottaa vastaan käsikirjoituksen muokattuja versioita tai muita 

käsikirjoitukseen liittyviä dokumentteja tai materiaaleja suoraan väittelijältä eikä hänen 

ohjaajaltaan vaan ainoastaan tiedekunnalta.  

 

 

Lausunnon lähettäminen ja esitarkastajan palkkio 

Tiedekunta toivoo saavansa lausunnot kahden kuukauden sisällä siitä lukien, kun tutkimus on 

ollut tarkastajien luettavissa. Mikäli lausunnon kirjoittamiseen tarvitaan lisäaikaa, toivomme 

esitarkastajan ilmoittavan siitä hyvissä ajoin. Esitarkastusprosessin nopeuttamiseksi 

esitarkastuslausunto tulisi lähettää pdf- tai doc-tiedostona tiedekuntaan sähköpostiosoitteeseen 

doct-hum-soc@jyu.fi. Tiedekunta lähettää esitarkastuslausunnon tohtorikoulutettavalle, 

pääohjaajalle, opintosuuntavastaavalle sekä tiedekuntaneuvoston jäsenille. 

Esitarkastajan palkkio on 373 €. Lisäohjeita palkkion maksatukseen liittyen lähetetään 

esitarkastajalle siinä vaiheessa, kun tiedekunta on vastaanottanut lopullisen 

esitarkastuslausunnon.  

Tiedekunta voi nimittää yhden esitarkastajista vastaväittäjäksi väitöstilaisuuteen (hänen siihen 

suostuessaan). 

mailto:doct-hum-soc@jyu.fi

