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Ohjeita vastaväittäjälle 

 

Haluamme aivan ensimmäiseksi kiittää lupautumisesta vastaväittäjäksi. 

Väitöskirjat arvioidaan kahdessa vaiheessa: ensin esitarkastuksessa ja sen jälkeen 

väitöstilaisuudessa. Pyydämme, että tutustutte alla esiteltyihin Jyväskylän yliopiston esitarkastus- ja 

väitösprosesseihin.  

Muistutamme, että väittelijä ei saa suoraan olla yhteydessä vastaväittäjään, vaan 

tohtorikoulutettava ja vastaväittäjä ovat yhteydessä toisiinsa pelkästään kustoksen välityksellä. 

Väittelijän on tuotava ohjaajansa tietoon, mikäli vastaväittäjä on ollut häneen yhteydessä 

tarkastusprosessin aikana. 

 

Väitöskirjan määritelmä 

Väitöskirjan tulee olla itsenäiseen tutkimukseen perustuva tieteellinen esitys tiedekunnan jonkin 

oppiaineen alalta. 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: se voi sisältää metatekstirakenteita ja muita multimedian keinoja. 

 

Lisätietoja humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tarkemmista ohjeista koskien 

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

 

Väitöstilaisuus ja siihen johtavat vaiheet 

Ennen väitöstilaisuutta tiedekuntaneuvosto nimittää vastaväittäjän tai vastaväittäjät sekä kustoksen. 

Kustos toimii puheenjohtajana väitöstilaisuudessa sekä  

 päättää väitöstilaisuuden kielestä kuultuaan sekä väittelijää että vastaväittäjää. 

Väitöstilaisuudessa voi käyttää useampaa kuin yhtä kieltä, mikäli sekä väittelijä että 

vastaväittäjä suostuvat siihen.  

 perehdyttää vastaväittäjä väittelyohjeisiin, väitöskirjan arviointikriteeristöön sekä 

arviointilautakunnan työskentelyyn, etenkin jos vastaväittäjä on ulkomaalainen. 

https://www.jyu.fi/hytk/fi/tutkimus/tohtorikoulutus/tutkintovaatimukset
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Tiedekunta toimittaa vastaväittäjälle käsikirjoituksen lopullisen version sähköisesti heti kun 

julkaistu versio on saatavilla. Väittelijä toimittaa painetun version vastaväittäjälle. 

 

Väitöstilaisuus 

Yliopiston sääntöjen mukaan väitöstilaisuus ei saa kestää yli neljää tuntia. Nykyisin väitös on vain 

harvoin yli kahden tunnin mittainen. Väitöstilaisuuden alussa väittelijä pitää lectio praecursorian, 

joka saa kestää enintään 20 minuuttia.  

Tämän jälkeen vastaväittäjä pitää lyhyen avauspuheenvuoron, jossa hän tiivistää väitöskirjan 

aseman laajemmassa tieteenalansa kontekstissa. Avauspuheenvuoro on kestoltaan vain muutaman 

minuutin mittainen. Sen tyypillisiä teemoja ovat väitöstutkimuksen tärkeys tai innovatiivisuus, 

tutkimusaiheeseen liittyvä aiempi tutkimus, tutkimusaiheen yhteydet muihin oppiaineisiin tai 

tutkimuksen sosiaalinen ja tieteellinen relevanssi. Vastaväittäjän ei tarvitse mainita 

avauspuheenvuorossaan väitöstutkimuksen tavoitteita tai sisältöjä, koska väittelijä on käsitellyt niitä 

lectio praecursoriassa. Avauspuheenvuorossa ei tulisi myöskään olla konkreettista kritiikkiä tai 

arvioita väitöstutkimuksesta, vaan ne tulisi sisällyttää vastaväittäjän pidempään 

loppupuheenvuoroon väitöstilaisuuden lopussa. 

Avauspuheenvuoron jälkeen väittelijä ja vastaväittäjä keskustelevat väitöskirjan aiheista. 

Vastaväittäjä esittää väittelijälle kysymyksiä, jotka koskevat käsikirjoituksen lopullista versiota. 

Väitöstilaisuuden tulisi olla kahden alansa tuntevan tutkijan korkeatasoista keskustelua väitöskirjan 

virittämistä aiheista eikä pelkkää väitöstutkimuksen virheiden listausta. Keskustelun olisi hyvä 

myöskin edetä väitöstutkimuksen luvuittain eikä niinkään sivu sivulta.  

 

Vastaväittäjän olisi hyvä jäsentää käytettävissä oleva aika siten, että tilaisuuden lopussa jää 

riittävästi aikaa keskustella tutkimustuloksista ja johtopäätöksistä. Koska kaikki tilaisuuden kuulijat 

eivät tunne keskustelussa olevaa tutkimuskenttää tai tutkimusaihetta, vastaväittäjän olisi suotavaa 

huomioida yleisö kysymyksenasettelussaan tai esimerkiksi tietyn teorian tai metodin kuvailussa 

siten, että kaikki pystyvät seuraamaan keskustelua. Sen lisäksi että vastaväittäjä voi antaa arvokasta 

palautetta väittelijälle, väitöstilaisuus on myös oppimistilaisuus yleisölle.  

Vastaväittäjä tiivistää loppupuheenvuorossaan väitöstutkimuksen vahvuudet ja heikkoudet sekä 

toteaa, esittäkö hän tiedekunnalle tutkimuksen hyväksymistä väitöskirjaksi. Loppupuheenvuorossa 

ei tulisi referoida tutkimuksen sisältöjä vaan pikemminkin esittää arvioiva tiivistys 

väitöstutkimuksen asemasta tutkimuskentällään ja tieteenalallaan, arvioida lyhyesti tutkimuksen 

lähestymistapoja, metodeja, johtopäätöksiä sekä tulevaisuuden tutkimusmahdollisuuksia.  

Loppupuheenvuoron ei tulisi sisältää ehdotusta väitöstutkimuksen arvosanaksi. Sen ei tulisi 

myöskään sisältää sellaista kritiikkiä, jota ei tullut esille edeltävässä keskustelussa ja jota koskien 

väittelijä ei ole siten voinut puolustaa valintojaan.  

Avaus- ja loppupuheenvuoroja voi käyttää tiedekuntaan väitöstilaisuuden jälkeen lähetettävän 

vastaväittäjän lausunnon pohjana.  

Väitöstilaisuuden jälkeen pidetään usein epämuodollinen kahvitustilaisuus sekä 

arviointilautakunnan kokous. Arviointilautakunnan kokouksessa vastaväittäjä esittää näkemyksensä 

väitöstutkimuksen arvosanasta.  
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Myöhemmin illalla järjestetään usein vastaväittäjän kunniaksi karonkka, johon väittelijä kutsuu 

vastaväittäjän. Vastaväittäjän odotetaan pitävän karonkassa lyhyen juhlapuheen (väittelijän puheen 

jälkeen).  

Ohjeita väitöstilaisuutta varten on verkkosivuillamme osoitteessa 

https://www.jyu.fi/hytk/fi/tutkimus/tohtorikoulutus/vaittelijanopas, erityisesti kohdassa "Ohjeita 

väittelijälle ja kustokselle". 

 

Arviointilautakunnan lausunto ja vastaväittäjän lausunto 

Tiedekuntaneuvosto päättää väitöskirjan arvostelusta saatuaan kolme lausuntoa:  

 arviointilautakunnan lausunnon,  

 vastaväittäjän lausunnon ja  

 kustoksen lausunnon. 

Väitöskirjan ohjaajat eivät saa osallistua missään vaiheessa väitöskirjan arvosteluun. 

Arviointilautakunta ehdottaa väitöstutkimuksen arvosanaa. Arviointilautakuntaan kuuluu 

kolme jäsentä: vastaväittäjä, oppiaineen edustaja ja ns. ulkopuolinen jäsen. Oppiaineen edustajana 

ja samalla arviointilautakunnan puheenjohtajana toimii yleensä kustos, mikäli hän ei ole ollut 

väitöskirjan ohjaaja. Väitöskirjan ohjaajat eivät voi olla arviointilautakunnan jäseniä. 

Arviointilautakunta kokoontuu väitöstilaisuuden jälkeen keskustelemaan väitöstutkimuksen 

arvosanasta. Arviointilautakunnan puheenjohtaja toimittaa arviointilautakunnan lausunnon 

tiedekuntaan.  

Arviointilautakunnan roolista ja arvioinnista on tietoa sivuillamme 

https://www.jyu.fi/hytk/fi/tutkimus/tohtorikoulutus/vaittelijanopas, erityisesti kohdassa 

"Jatkotutkimusten arviointi ja oikaisumenettely”. 

Vastaväittäjää pyydetään lisäksi lähettämään vastaväittäjän lausuntonsa tiedekuntaan 

viimeistään kahden viikon päästä väitöstilaisuudesta. Lausunnossa tulisi ottaa kantaa jokaiseen 

väitöskirjan arviointikriteeristön osa-alueeseen (arviointikriteeristö löytyy osoitteesta 

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

kriteerit.pdf). Kuten arviointikriteeristöstä käy ilmi, vastaväittäjän tulisi sisällyttää lausuntoonsa 

arvio siitä, miten väittelijä puolusti tutkimustaan väitöstilaisuudessa. Huom: Arviointilausunnossa 

huomioitava väitöstilaisuuden osuus alkaa väittelijän lectio praecursorian jälkeen ja päättyy 

vastaväittäjän esittämään loppulausuntoon. Kuten loppupuheenvuorossakaan, kirjallisessa 

arviointilausunnossa ei tuoda esiin muita seikkoja kuin niitä, jotka esitettiin myös itse 

väitöstilaisuudessa ja joihin väittelijällä näin ollen oli mahdollisuus vastata.  

Lausunto tulisi lähettää myös pdf- tai doc-tiedostona tiedekuntaan sähköpostiosoitteeseen doct-

hum-soc@jyu.fi.  

Väittelijällä on oikeus antaa vastine vastaväittäjän lausunnosta. Hänellä on myös oikeus tehdä 

oikaisupyyntö väitöskirjan arvostelua koskevasta päätöksestä. 

https://www.jyu.fi/hytk/fi/tutkimus/tohtorikoulutus/vaittelijanopas
https://www.jyu.fi/hytk/fi/tutkimus/tohtorikoulutus/vaittelijanopas
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
mailto:doct-hum-soc@jyu.fi
mailto:doct-hum-soc@jyu.fi
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Käytännön asiat 

Kustos on yhteyshenkilö, joka perehdyttää vastaväittäjän väitöstilaisuutta koskevaan etikettiin, 

tapoihin ja käytäntöihin.  

Matkalippujen ja majoituksen varaamisesta sekä muista käytännön asioista voi keskustella hyvissä 

ajoin ennen väitöspäivää kustoksen kanssa. Vastaväittäjän matka- ja majoituskulut (tarvittaessa 

kahdeksi yöksi) maksaa tiedekunta.  

Vastaväittäjän palkkio on 533 €. Lisäohjeita palkkion maksatukseen liittyen lähetetään 

esitarkastajalle siinä vaiheessa, kun tiedekunta on vastaanottanut lopullisen lausunnon.  


