
Jatko-opinto-oikeuden haku ja 

valintaperusteet  

  

• Yliopistolle yhteiset valintaperusteet ja hakuajat 

 

• Jatkotutkintokoulutukset kuvataan Opintopolkuun.  

 

• Jatko-opiskeluoikeuden hakuajat ovat maaliskuu   
(1.-29.3.2018) ja elokuu (1.-31.8.2018). Maaliskuun 

haussa haetaan 1.8. alkavaan koulutukseen ja 

elokuun haussa 1.1. alkavaan koulutukseen. 
Valintapäätökset tehdään kuuden viikon sisällä 

hakuajan päättymisestä (11.5.2018 ja 12.10.2018 

mennessä). 



Yhdellä ohjaajalla maks. 9 aktiivista 

ohjattavaa 

 Ohjausresurssien riittävyyttä arvioidaan sen 
perusteella kuinka monta ohjattavaa 
hakemuksessa ehdotetulla vastuullisella ohjaajalla 
jo on.  

 Jos ehdotettu vastuullinen ohjaaja toimii jo 
vähintään 9 sellaisen tohtoriopiskelijan 
vastuullisena ohjaajana, joiden opiskeluoikeus on 
aktiivinen, tiedekunta voi vuodessa määrätä hänet 
vastuulliseksi ohjaajaksi korkeintaan yhdelle 
uudelle tohtoriopiskelijalle.  

 Tiedekunnat voivat harkintansa mukaan päättää 
alhaisemmasta ohjaajakohtaisesta ohjattavien 
enimmäismäärästä.  



 Jatko-opiskeluoikeuden myöntää 
tiedekunta. Samalla vahvistetaan 
opiskelijan ohjaajat, seurantaryhmä ja 
tohtoriohjelma. 
 

 Jatko-opiskeluoikeutta myönnettäessä 
edellytyksenä on, että jatkotutkintoa 
varten tehtävää opinnäytettä tullaan 
ohjaamaan Jyväskylän yliopistossa 
tutkintosäännön mukaisesti.  



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



Jatkotutkintokoulutuksen 

valintaperusteet  

   
 Jyväskylän yliopisto edellyttää, että tohtoriopiskelijaksi 

valittavalla on riittävät perustiedot tieteenalalta, jolta 

väitöskirjatyö tehdään. 

 

 Edellytetään myös syventäviin opintoihin sisältyvästä 

opinnäytteestä vähintään arvolause hyvä, 3/5, tai muu 

vastaavan tasoinen arvolause.  

 

 Valinnassa noudatetaan tiedekuntien laatimia 

yksityiskohtaisia valintaperusteita, jotka perustuvat 

seuraaviin yleisiin valintakriteereihin.  

  



 Menestyminen hakukelpoisuuden antavissa opinnoissa  

  

 Opintojen edellyttämä tarkoituksenmukainen kielitaito 

  

 Tutkimusaihe tutkimusaiheen sopiminen 

laitoksen/tiedekunnan tutkimusstrategiaan 

 

 Tutkimus- ja opintosuunnitelman taso ja realistisuus 

  

 Asiantuntevan ohjauksen saatavuus ja ohjausresurssien 

riittävyys 

 

 Tohtoriopiskelijan sitoutuminen tutkinnon 

suorittamiseen 



Tohtoriohjelmaan valituilta edellytetään 

valintavaiheessa suomen tai englannin kielen 

taitoa 

 Todistusta ei vaadita suomen eikä englannin kielen 

taidosta, 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.  

 

   



 Tässä tapauksessa tutkintokielen tulee olla 
englanti ja opinnäytetyö on tullut laatia 
englannin kielellä. Tutkintokielen tulee käydä 
ilmi tutkintotodistuksesta tai sen liitteestä, 
opintorekisteriotteesta tai muusta kyseessä 
olevan korkeakoulun antamasta virallisesta 
dokumentista.  

 



Kielivaatimukset muiden hakijoiden 

kohdalla 

 Muiden hakijoiden, jotka aikovat laatia 
väitöskirjansa englannin kielellä, on osoitettava 
englannin kielen taitonsa.  

 

 Hakijalta edellytettävän kielitaidon voi osoittaa 
kansainvälisen kielitestin todistuksella tai 
kansallisen yleisen kielitutkinnon (YKI) 
todistuksella, jossa on osoitettu vähintään ylintä 
tasoa 5 vastaava kielitaito kaikilla osa-alueilla 
(tekstin ymmärtäminen, puheen ymmärtäminen, 
puhuminen ja kirjoittaminen).  



Kansainvälisistä kielitesteistä vaadittavat 
pistemäärät ovat vähintään seuraavat: TOEFL 
627 (Paper Based Test) / 95 (Internet Based 
Test), IELTS 7 tai CPE ja CAE läpäisytasot B 
tai C tai PTE (Pearson Test of English) 76. 
Pearson test of English, IELTS- ja TOEFL-
todistusten voimassaoloaika on kaksi vuotta 
ja testin on oltava voimassa hakuajan 
päättymispäivään saakka.  

 



Läpinäkyvyys valintoihin ja 

päätöksiin 

 Tohtorikoulutuksen arvioinnin loppuraportista 
kehittämistarve: haku- ja valintaprosessien 
läpinäkyvyys ja yhtenäisyys (esim. tieto hakuajoista 
ja menettelyistä).  

 

 Koska meillä tohtoriohjelmat tekevät 
valintaesitykset, vastuullinen taho valintojen 
läpinäkyvyyden kannalta on laitos ja/tai 
laitostasoinen ryhmä (johtoryhmä, tutkimuksen 
johtoryhmä, tutkimuslautakunta, ohjaajapooli) joka 
arvioi ja puoltaa hakemusta.  

 



 
Jatko-opinto-oikeuksia hakeneella on 
valitusoikeus jos tulee kielteinen päätös, 
joten on oltava kriteerit valintaan, joilla 
vastuullinen taho voi julkisesti perustella 
kielteisen päätöksen. 

 
 


