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1. Tieteellinen jatkokoulutus Oulun yliopiston
kauppakorkeakoulussa
Oulun yliopistoon on perustettu koko yliopiston laajuinen tutkijakoulu, University of Oulu Graduate
School (UniOGS), 1.8.2011 alkaen. Tutkijakoulun alaisuudessa toteutetaan Oulun yliopiston koko
tohtorikoulutus.
Tutkijakoulun päätehtävä on edistää korkeatasoista tohtorikoulutusta Oulun yliopistossa. Tämä
tarkoittaa yhtenäistettyjä käytäntöjä Oulun yliopiston tohtorikoulutukseen, esimerkiksi:
tutkijakouluun tohtoriopiskelijaksi hakeminen, opiskelijaksi hyväksyminen, opintovaatimukset,
opintojen ohjaus ja seuranta sekä väitöstyön julkaiseminen.
Uudet hakijat hakevat opinto-oikeutta tohtoriopintoihin tutkijakouluun kautta. Nykyiset jatkoopiskelijat rekisteröityvät tutkijakoulun opiskelijoiksi täyttämällä rekisteröintikaavakkeen.
Kauppakorkeakoulun tohtoriopiskelijoiden yhteyshenkilö tutkijakoulussa on koordinaattori FT
Kaisa-Leena Huttunen, Ihmistieteet (kaisa-leena.huttunen@oulu.fi). Lisäinformaatiota löytyy
tutkijakoulun omilta verkkosivuilta: http://www.oulu.fi/tutkijakoulu.
Tieteellistä
jatkokoulutusta
koskevat
ohjeet
ovat
saatavilla
myös
http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/jatkokoulutus sekä englanniksi osoitteessa
http://www.oulu.fi/oulubusinessschool/doctoral_studies.

osoitteessa

1.1 Jatkokoulutuksen tavoitteet
Tieteellisellä jatkokoulutuksella tarkoitetaan tieteelliseen jatkotutkintoon tähtäävää
tutkijankoulutusta. Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004)
mukaan jatkokoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija:
1. perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen sekä
saavuttaa valmiudet tutkimusalansa piirissä itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen
tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa;
2. perehtyy hyvin oman alansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin; sekä
3. saavuttaa sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen
tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen.

1.2 Jatkotutkinnot
Kauppakorkeakoulussa voi suorittaa tieteellisenä jatkotutkintona kauppatieteiden tohtorin tai
lisensiaatin tutkinnon (ks. kpl 4: Lisensiaatintutkinto Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa).
Jatkotutkinnon pääaineena voi olla johtaminen, kansainvälinen liiketoiminta, taloustiede (ent.
kansantaloustiede), laskentatoimi, markkinointi, tai rahoitus.
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1.3 Jatkotutkinnon suoritusoikeus
Jatkotutkinnon suoritusoikeuden myöntämisestä päättää Oulun yliopiston tutkijakoulun dekaani.
Jatkotutkinnon suoritusoikeuden myöntämisen yhteydessä opiskelijalle määrätään tutkimuksen
pääohjaaja ja/tai muut ohjaajat sekä ensimmäisen vuoden kuluessa seurantaryhmä.
Jatkotutkinnon suoritusoikeus voidaan myöntää hakijalle:
1. joka on suorittanut yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen mukaisen kauppatieteiden
maisterin tutkinnon pääaineenaan johtaminen, kansainvälinen liiketoiminta, taloustiede,
laskentatoimi, markkinointi, tai rahoitus ja joka hakee jatkotutkinnon suoritusoikeutta
samaan pääaineeseen kuin perustutkinnossa,
2. joka on suorittanut yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen mukaisen kauppatieteiden
maisterin tutkinnon pääaineenaan jokin muu kuin edellä mainittu oppiaine, ja jolla muuten
on riittävät tiedot ja valmiudet kauppatieteellisen jatkotutkinnon suorittamiseen,
3. joka on suorittanut Suomessa muun ylemmän korkeakoulututkinnon kuin kauppatieteiden
maisterin tutkinnon, ja jolla muuten on riittävät tiedot ja valmiudet kauppatieteellisen
jatkotutkinnon suorittamiseen, tai
4. joka on suorittanut ulkomailla kauppatieteiden maisterin tutkintoa sisällöltään, tasoltaan ja
laajuudeltaan vastaavat opinnot, ja jolla muuten on riittävät tiedot ja valmiudet
kauppatieteellisen jatkotutkinnon suorittamiseen,
5. joka on suorittanut Suomessa tai ulkomailla MBA-koulutuksen.
Jatkotutkinnon suoritusoikeuden myöntämisen edellytyksenä on pääsääntöisesti, että ylemmän
korkeakoulututkinnon pääaineen opinnot on suoritettu vähintään hyvin tiedoin, ja että tutkintoon
kuuluva pro gradu -tutkielma on hyväksytty vähintään arvosanalla cum laude approbatur (asteikolla
1-5: 3).
Seuraavassa kappaleessa kerrotaan miten kohdassa 2, 3, 4 tai 5 mainitun hakijan tulee ennen
jatkotutkinnon suoritusoikeuden myöntämistä täydentää kauppatieteellisen alan tietämystä.

1.4 Täydentävät opinnot
Hakuvaiheessa opiskelijalle voidaan määrätä täydentäviä opintoja
(yliopistotutkinto taustatutkintona, muussa tapauksessa enintään 60 op).

0-30 opintopistettä

Täydentävillä opinnoilla tarkoitetaan opintoja, jotka hakijan on suoritettava aiemman tutkinnon
lisäksi ennen tohtoriopinto-oikeuden myöntämistä. Opinnot on suunniteltu varmistamaan
tohtoriopiskelijan kyky aloittaa jatko-opintotasoisten kurssien suorittaminen.
1.4.1 Täydentävien opintojen vaatimukset pääaineittain
Täydentävät opinnot (ks. Taulukko 1: Täydentävät opinnot pääaineittain) on suoritettava, kun
hakijan suorittaman ylemmän yliopistotasoisen korkeakoulututkinnon pääaine on muu kuin haettu
pääaine.

3

Haettu pääaine
jatko-opinnoissa:
Johtaminen

Täydentävät opinnot
721537S Strategizing Practices 6 op
721538S Internationalization Behaviors 6 op
Lisäksi tarvittaessa pääohjaajan määrittelemiä opintoja enintään 18 op

Kansainvälinen
liiketoiminta

Laskentatoimi

Markkinointi

Rahoitus

Taloustiede

721536S Strategizing Practices 6 op
721538S Internationalization Behaviors 6 op
Lisäksi tarvittaessa ohjaajan määrittelemiä opintoja enintään 18 op
721191S Financial Accounting Theory 6 op sekä lisäksi
721195S Advanced Management Control 6 op tai 721192S Approaches
in Management Accounting Research 6 op
Lisäksi tarvittaessa ohjaajan määrittelemiä opintoja enintään 18 op
721462S Business Networks 6 op
721460S Marketing Theory 6 op
Lisäksi tarvittaessa ohjaajan määrittelemiä opintoja enintään 18 op
721957S Fundamentals of Finance 6 op
721963S Corporate Finance 6 op
721383S Asset Pricing 6 op
Lisäksi tarvittaessa ohjaajan määrittelemiä opintoja enintään 12 op
721320S Economic Theory I, 6 op
721310S Economic Theory II, 6 op

Lisäksi tarvittaessa ohjaajan määrittelemiä opintoja enintään 18 op
Taulukko 1. Täydentävät opinnot pääaineittain.

1.5 Jatkotutkinnon suoritusoikeuden hakeminen
Tohtoritutkinnon suoritusoikeutta haetaan Oulun yliopiston tutkijakoulusta (UniOGS). Hakulomake
on saatavilla tutkijakoulun sivuilta: http://www.oulu.fi/tutkijakoulu/hakulomakkeet.
Tarkempia tietoja hakemisesta saa tarvittaessa kauppakorkeakoulun opintotoimistosta ja
koulutuspäälliköltä, oppiaineiden professoreilta sekä tutkijakoulun koordinaattorilta.
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2. Jatkotutkintovaatimukset kauppatieteiden tohtorin
tutkinnossa
Kauppatieteiden tohtorin tutkintoon kuuluvien opintojen voidaan katsoa jakautuvan
tieteenalakohtaisiin opintoihin ja yleisiin opintoihin. Opintojen kokonaislaajuus on 50
opintopistettä.
Kauppatieteiden tohtorin tutkinnon suorittamiseksi tulee
1. Suorittaa jatkokoulutuksen opinnot,
a. tutkijakoulun yleiset opinnot 4 op
b. tieteenalakohtaiset opinnot 46 op
2. Osoittaa tutkimusalallaan itsenäistä ja kriittistä ajattelua, sekä
3. Laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti.
Tohtoriopintojen tarkoitus on syventää opiskelijan tietämystä omasta tieteenalastaan ja kehittää
kykyä tehdä itsenäistä ja kriittisen arvioinnin kestävää tutkimustyötä. Siksi väitöskirjan tulee
osoittaa tohtoriopiskelijan kyky itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen
menetelmiä ja luoda tieteellistä uutta tietoa.
Väitöskirjaksi voidaan hyväksyä kokoelma samaa tutkimusaihetta käsitteleviä julkaistuja
tutkimusartikkeleita ja käsikirjoituksia ja niihin perustuva yhteenveto, tai monografia.
Kokoomaväitöskirja voi sisältää useita julkaistuja artikkeleita, tai julkaistavaksi hyväksyttyjä
käsikirjoituksia tai muita käsikirjoituksia, mutta yksikin artikkeli, joka on julkaistu tai hyväksytty
julkaistavaksi korkeatasoisessa tieteellisessä julkaisussa, voi olla riittävä.
Väitöskirja voi sisältää yhteisjulkaisuja tai – käsikirjoituksia, jos tohtoriopiskelijan itsenäinen osuus
on niissä selvästi osoitettavissa. Sama osajulkaisu voi sisältyä useampaan väitöskirjaan, jos tekijän
itsenäinen osuus on siinä osoitettavissa ja julkaisun käyttämiseen on muiden julkaisun tekijöiden
lupa. Tohtoriopinnot tulee mitoittaa niin, että tohtorin tutkinto voidaan suorittaa neljän vuoden
kokopäiväisten opintojen aikana.

2.1 Tohtoritutkinnon opinnot
Tohtorikoulutuksen opinnot koostuvat yleisistä opinnoista 4 op sekä tieteenalakohtaisista
opinnoista 46 op, jotka ovat yhteensä 50 opintopistettä (ks. Kuvio 1: Kauppatieteiden
tohtoriopinnot).
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YLEISET OPINNOT 4 OP:



KAUPPATIETEIDEN TOHTORIOPINNOT yhteensä 50 op



920001J Introduction to Doctoral Training 1 op
920002J Tieteellinen tutkimus ja etiikka 2 op
Seurantaryhmä: raportointi ja tapaamiset 1 op

TIETEENALAKOHTAISET OPINNOT 46 OP





Tohtorikoulutussuunnitelma 3 op
Tutkimussuunnitelma ja seminaari 1 op
Business Theory and Thought 6 op
Pääainekohtaiset opinnot 36 op
a. Opetustehtävät 0-6 op
I.
II.
III.
IV.

Yliopistopedagogiikan perusteet tohtoriopiskelijoille 2 op
Luennointi 2 op/10h
Harjoitukset 1 op/10h
Kanditutkielman tai pro gradu -tutkielman ohjaus 0,5 op/työ

b. Pääaineen muut suoritukset 0-10 op
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Kansallinen/kansainvälinen tutoriaaliesitys 1 op
Kansallinen/kansainvälinen konferenssiesitys 1 op
Kansallinen referoitu kirjan kappale 1 op
Kansainvälinen referoitu kirjan kappale 1-2 op
Kansallinen (väitöskirjan ulkopuolinen) journaljulkaisu 1-2 op
Kansainvälinen (väitöskirjan ulkopuolinen) journaljulkaisu 1-3 op
Osallistuminen tieteellisiin seminaareihin 0,5 op/10h
Osallistuminen luentokurssille (sis. opiskelijan omaa työtä) 1 op/10h
Tutkimusvierailu muussa kotimaisessa tutkimuslaitoksessa (+raportti) 0,5 op/vk
Tutkimusvierailu ulkomaisessa tutkimuslaitoksessa (+raportti) 1 op/vk

c. Pääaineen ydin- ja menetelmäopintoja vähintään 24 op
Kuvio 1. Kauppatieteiden tohtoriopinnot.

2.1.1 Yleiset opinnot
Yleiset opinnot järjestää tutkijakoulu. Opintojen ajoituksesta ja sisällöstä tiedotetaan WebOodissa
sekä tutkijakoulun verkkosivun http://www.oulu.fi/tutkijakoulu/kurssit kautta. Opintoihin sisältyvät
seuraavat opintojaksot:
Yleiset opinnot 4 op (tutkijakoulu järjestää):
 920001J Introduction to Doctoral Training 1 op/cu
 920002J Tieteellinen tutkimus ja etiikka 2 op
 Seurantaryhmä: raportointi ja tapaamiset 1 op

2.1.2 Tieteenalakohtaiset opinnot
Tieteenalakohtaiset opinnot koostuvat tohtorikoulutussuunnitelmasta, tutkimussuunnitelmasta ja
seminaarista, kaikille kuuluvasta Business Theory and Thought -kurssista ja pääainekohtaisista
opinnoista. Taulukosta 2 löytyy kurssikoodit tieteenalakohtaisille opinnoille.
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Tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot (10 op)
920012J Tohtorikoulutussuunnitelma, 3 op
722001J Tutkimussuunnitelma ja seminaari, seminaari, 1 op
722010J Business Theory and Thought, 6 op
Pääainekohtaiset ydin- ja menetelmäopinnot (24-36 op)
722130J Laskentatoimi, pääaineopinnot
722332J Taloustiede, pääaineopinnot
722431J Markkinointi, pääaineopinnot
722531J Johtaminen, pääaineopinnot
722631J Kansainvälinen liiketoiminta, pääaineopinnot
722930J Rahoitus, pääaineopinnot
722101J Laskentatoimi, tutkimusmetodologiset opinnot
722301J Taloustiede, tutkimusmetodologiset opinnot
722400J Markkinointi, tutkimusmetodologiset opinnot
722500J Johtaminen, tutkimusmetodologiset opinnot
722600J Kansainvälinen liiketoiminta, tutkimusmetodologiset opinnot
722902J Rahoitus, tutkimusmetodologiset opinnot
Tutkinto-ohjelman valinnaiset opinnot (0-12 op)
Valinnaiset, opetustehtävät (valitse 0-6 op, max. 6 op)
920005J Yliopistopedagogiikan perusteet, 2 op
722004J Opetustehtävät, 0-4 op
Valinnaiset, muut suoritukset (valitse 0-10 op, max. 10 op)
722002J Tieteellinen kokous, 0,5-2 op
722003J Tutkimusvierailu, 0,5-2 op
Taulukko 2. Tieteenalakohtaisten opintojen (46 op) kurssikoodit.
Kauppakorkeakoulu järjestää vuosittain jatko-opiskelijoille pakollisena kuuluvan Business Theory
and Thought kurssin. Kurssikuvaus alla:
722010J Business Theory and thought:
ECTS credits: 6 credits / 160 hours of work
Language of instruction: English
Timing: B, C, D
Learning outcomes: Upon completion of the course, the student has acquired a deeper
understanding of diverse business phenomena and research methods. The student has developed
analytical thinking by reading scientific articles, discussing and commenting on them. The student
has acquired the skill of critical scientific literature reading and evaluation.
Contents: Six topic specific seminars organized by all departments of OBS.
Mode of delivery: Face-to-face teaching, seminar discussions.
Learning activities and teaching methods: 12 hours of seminars, independent studying 148 hours.
Target group: Doctoral students of OBS.
Prerequisites and co-requisites: Background in business studies
Required reading: List of reading material prior to each seminar
Assessment methods and criteria: Active participation in seminars. Learning diary upon completion
of seminars.
7

Grading: Pass/Fail
Person responsible: Elina Pernu
Work placements: No
Other information: The number of students is limited.
2.1.2.1 Pääainekohtaiset opinnot
Pääainekohtaiset opinnot (36 op) ovat osa tieteenalakohtaisia opintoja. Jokaisessa pääaineessa on
määritelty ydin- ja menetelmäopintoja kaikille opiskelijoilla vähintään 24 opintopistettä. Nämä
opiskelija määrittelee yhdessä ohjaajan kanssa yksityiskohtaisesti pääainekohtaisten ohjeiden
mukaisesti tohtorikoulutussuunnitelmaa laadittaessa. Lisäksi suoritetaan pääaineen muita
suorituksia (enintään 10 op) ja opetustehtäviä (enintään 6 op). Yleisohjeena voidaan laskea eri
tehtävistä saatavien opintopisteiden määrittelyyn, että 1 opintopiste vastaa 27 h työtä.
2.1.2.1.1 Opetustehtävät
Oman alan opetuksesta annettavat opintopisteet 0-4 op, kun opiskelija on suorittanut 920005J
Yliopistopedagogiikan perusteet tohtoriopiskelijoille 2 op:
 Luennointi 2 op/10h
 Harjoitukset 1 op/10h
 Kanditutkielman tai pro gradu -tutkielman ohjaus 0,5 op/työ (toimiminen valmiin työn
tarkastajana ei riitä)
= yhteensä enintään 6 op.
2.1.2.1.2 Pääaineen muut suoritukset
Pääaineen muiden suoritusten osalta noudatetaan seuraavia linjauksia:
 Kansallinen/kansainvälinen tutoriaaliesitys 1 op
 Kansallinen/kansainvälinen konferenssiesitys 1 op
 Kansallinen referoitu kirjan kappale 1 op
 Kansainvälinen referoitu kirjan kappale 1-2 op
 Kansallinen (väitöskirjan ulkopuolinen) journaljulkaisu 1-2 op
 Kansainvälinen (väitöskirjan ulkopuolinen) journaljulkaisu 1-3 op
 Osallistuminen tieteellisiin seminaareihin 0,5 op/10h
 Osallistuminen luentokurssille (sis. opiskelijan omaa työtä) 1 op/10h
 Tutkimusvierailu muussa kotimaisessa tutkimuslaitoksessa (+raportti) 0,5 op/vk
 Tutkimusvierailu ulkomaisessa tutkimuslaitoksessa (+raportti) 1 op/vk
= yhteensä enintään 10 op (pääainekohtaisiin opintoihin, jos opinnoissa on tilaa).
2.1.2.1.3. Pääaineen ydin- ja menetelmäopinnot
Pääaineen ydin- ja menetelmäopintoja suoritetaan vähintään 24 op. On mahdollista, että jollekin
opiskelijalle kaikki 36 op:ta voi koostua kursseista (eli ydin- ja menetelmäopinnoista) jos ohjaaja
katsoo sen tarpeelliseksi. Ydin- ja menetelmäopinnot on kuvattu seuraavassa kappaleessa
yksityiskohtaisemmin pääaineittain.
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2.1.2.1.3.1 Johtaminen
Johtamisen pääaineen ydin- ja menetelmäopinnot suoritetaan pääsääntöisesti joko
 kauppatieteellisen alan jatkokoulutusyhteistyön (KATAJA) kursseilla,
 eurooppalaisessa EDEN -tohtorikoulutusohjelmassa, tai
 ohjaajan kanssa sovittavina harjoitustyönä tai kirjallisuuskuulusteluina (esim. Johtamisen
erikoistumisjakso, Tutkimusmetodologiset opinnot)
Opintoihin voi sisällyttää myös kohdassa 2.1.2.1.1 ja 2.1.2.1.2 määriteltyjä muita suorituksia
enintään 10 op.
2.1.2.1.3.2 Kansainvälinen liiketoiminta
Kansainvälisen liiketoiminnan pääaineen ydin- ja menetelmäopinnot suoritetaan pääsääntöisesti
joko
 kauppatieteellisen alan jatkokoulutusyhteistyön (KATAJA) kursseilla,
 eurooppalaisessa EDEN -tohtorikoulutusohjelmassa, tai
 ohjaajan kanssa sovittavina harjoitustyönä tai kirjallisuuskuulusteluina (esim.
Kansainvälisen liiketoiminnan erikoistumisjakso, Tutkimusmetodologiset opinnot)
Opintoihin voi sisällyttää myös kohdassa 2.1.2.1.1 ja 2.1.2.1.2 määriteltyjä muita suorituksia
enintään 10 op.
2.1.2.1.3.3 Laskentatoimi
Laskentatoimen pääaineen ydinopinnot suoritetaan pääsääntöisesti kauppatieteellisen alan
jatkokoulutusyhteistyön (KATAJA) järjestämien opintojaksojen puitteissa. Vastaavia opintojaksoja
voi suorittaa myös eurooppalaisessa EDEN -tohtorikoulutusohjelmassa.
Laskentatoimen pääaineen ydinopintoihin hyväksyttäviä opintojaksoja ovat mm:
 Advanced Financial Statement Analysis 6 op
 Research in Auditing 6 op
 North American Research Traditions in Empirical Management Accounting Research 6 op
 EDEN Doctoral Seminar on Quantitative Empirical Research in Management Accounting 6
op
 EDEN Doctoral Seminar in Case-based Research in Management Accounting 6 op
Laskentatoimen pääaineen menetelmäopintoihin hyväksyttäviä opintojaksoja ovat mm:
 Aikasarja-analyysi 9 op
 Luokiteltujen aineistojen analysointi 9 op
 Pitkittäis- ja paneeliaineistojen analysointi 9 op
 Multivariate and Econometric analysis 6 op
 Qualitative Methods in Business Research 6 op
 Quantitative Approaches to Business Research 6 op
Opintoihin voi sisällyttää myös kohdassa 2.1.2.1.1 ja 2.1.2.1.2 määriteltyjä muita suorituksia
enintään 10 op.
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2.1.2.1.3.4 Markkinointi
Markkinoinnin pääaineen ydin- ja menetelmäopinnot suoritetaan pääsääntöisesti joko
 Kauppatieteellisen alan jatkokoulutusyhteistyön (KATAJA) kursseilla,
 Eurooppalaisessa EDEN -tohtorikoulutusohjelmassa, tai
 Ohjaajan kanssa sovittavina kirjallisuuskuulusteluina (esim. Markkinointitieteen historiallinen
kehitys 6 op, Väitöskirja-analyysi 3 op).
Opintoihin voi sisällyttää myös kohdassa 2.1.2.1.1 ja 2.1.2.1.2 määriteltyjä muita suorituksia
enintään 10 op.
2.1.2.1.3.5 Rahoitus
Kaikki rahoituksen jatko-opiskelijat suorittavat Graduate School of Financen opintovaatimusten
mukaisesti (GSF, http://gsf.aalto.fi/):
 Theoretical Asset Pricing
 Empirical Asset Pricing
 Theoretical Corporate Finance
 Empirical Corporate Finance
Lisäksi suoritetaan 12 op koostuen pääsääntöisesti kahdesta GSF:n opintovaatimusten mukaisesta
erikoistumisjaksosta (Special Courses in Finance) tai muista väitöskirjaa tukevista opintojaksoista
pääohjaajan hyväksynnän mukaisesti. Näihin 12 op:een voi sisällyttää pääohjaajan hyväksynnän
mukaisesti myös kohdassa 2.1.2.1.1 ja 2.1.2.1.2 määriteltyjä muita suorituksia enintään 10 op.
2.1.2.1.3.6 Taloustiede
Kaikki taloustieteen jatko-opiskelijat suorittavat KAVA:n (https://www.fdpe.fi/) opintovaatimusten
mukaisesti:
 Mikrotalousteoria 8 op
 Makrotalousteoria 8 op
 Ekonometria 8 op
Lisäksi opintoihin voi sisällyttää erikoistumisjaksoja väitöskirjaa tukevista aihealueista tai
pääohjaajan hyväksynnän mukaisesti kohdassa 2.1.2.1.1 ja 2.1.2.1.2 määriteltyjä muita suorituksia
enintään 10 op.
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3. Väitöskirjan tarkastus ja arvostelu
Jatkotutkintoihin kuuluvien opinnäytetöiden arvostelusta säädetään yliopistolaissa (558/2009),
asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) ja Oulun yliopiston koulutuksen johtosäännössä.
Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto sekä Oulun yliopiston tutkijakoulu ovat lisäksi antaneet
väittelyä sekä väitöskirjan tarkastusta ja arvostelua koskevia suosituksia ja ohjeita
(http://www.oulu.fi/tutkijakoulu/valmistuminen).

3.1 Väitöskirjan tarkastus- ja arvosteluprosessi
Ihmistieteiden tohtorikoulutustoimikunnan puheenjohtaja määrää väitöskirjaksi tarkoitetulle
tutkimukselle vähintään kaksi esitarkastajaa. Esitarkastajat valitaan Oulun yliopiston ulkopuolelta.
Esitarkastajien tulee olla tohtorin tutkinnon suorittaneita tai professoreita.
Esitarkastajat toimittavat tutkijakoululle (yhdessä tai erikseen) lausunnon, jossa ehdotetaan
väittelyluvan myöntämistä tai sen epäämistä. Mikäli tutkimus koostuu osajulkaisuista,
esitarkastajien tulee kiinnittää huomiota erikseen kunkin osajulkaisun laatuun.
Ihmistieteiden tohtorikoulutustoimikunta päättää väittelyluvan myöntämisestä esitarkastajien
lausunnon pohjalta. Mikäli väittelylupa myönnetään, tohtorikoulutustoimikunta määrää
väitöstilaisuuteen yhden tai useamman vastaväittäjän.
Vastaväittäjän tulee olla Oulun yliopiston ulkopuolelta. On suositeltavaa, että vastaväittäjänä toimii
eri henkilö kuin esitarkastajana. Jos vastaväittäjiä on kaksi, toinen heistä voi olla esitarkastaja. Jos
ainoaksi vastaväittäjäksi esitetään toista esitarkastajaa, ehdotus on erikseen perusteltava. Samalla
tohtorikoulutustoimikunta määrää väitöstilaisuuteen kustoksen.
Tohtorikoulutustoimikunta hyväksyy tai hylkää väitöskirjan sekä arvostelee väitöskirjan
vastaväittäjän/väittäjien lausunnon perusteella, ottaen huomioon myös esitarkastajien lausunnot.
Käytössä on kolme arvosanaa: hylätty, hyväksytty ja kiittäen hyväksytty. Kiittäen hyväksytty –
arvosana annetaan vain erityisen korkeatasoisesta väitöskirjasta ja vain pienelle osalle (n. 15 %)
kaikista tohtorikoulutustoimikunnan hyväksymistä väitöskirjoista. Jos vastaväittäjä ehdottaa tätä
arvosanaa, hänen tulee lausunnossaan erikseen perustella miksi korkein arvosana tulisi väitöskirjalle
antaa. Kiittäen hyväksytty -arvosana edellyttää mm. että väitöskirja on tieteellisesti erityisen
ansiokas, saavutetut tulokset ovat tutkimusalallaan poikkeuksellisen merkittäviä,
kokoomaväitöskirjan artikkelit on julkaistu tasokkaissa alan tieteellisissä sarjoissa ja väitöskirjaa on
puolustettu erinomaisesti väitöstilaisuudessa. Ennen väitöskirjan arvostelua väittelijälle annetaan
tilaisuus vastineen antamiseen väitöskirjan arvostelua koskevasta lausunnosta.

3.2 Tutkintotodistuksen myöntäminen
Opiskelija voi hakea tutkintotodistusta, kun kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot on suoritettu ja
merkitty opintosuoritusrekisteriin, sekä väitöskirja on hyväksytty ja arvosteltu. Tutkijakoulun
11

dekaani myöntää todistukset tohtoritutkinnoista. Lisätietoja tutkintotodistushakemuksen
tekemisestä ja tutkintotodistuksen myöntämisestä saa tiedekunnan koulutuspäälliköltä ja
tutkijakoulun koordinaattorilta.
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4. Lisensiaatintutkinto Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa
Lisensiaatin tutkinnon suoritusoikeutta haetaan kauppakorkeakoulusta. Kauppakorkeakoulun
koulutusdekaani ottaa uudet opiskelijat suorittamaan lisensiaatin tutkintoa.
Jokaisella lisensiaattitutkintoa suorittavalla opiskelijalla tulee olla pääohjaaja. Jokainen opiskelija
vastaa itse sopivan pääohjaajan etsimisestä Oulun yliopistosta. Ilman tietoa mahdollisesta sopivasta
ohjaajasta sekä ilman hänen kirjallista suostumusta ohjaustehtävään, opinto-oikeutta ei voi saada.
Hakemukseen tulee liittää:
• Oikeaksi todistettu jäljennös suoritetusta ylemmästä korkeakoulututkinnosta, sen
opintosuoritusotteesta sekä muista mahdollisista yliopisto-opinnoista.
• Alustava jatko-opintosuunnitelma, josta tulee käydä ilmi jatkotutkintoa varten vaadittavat
opinnot ja niiden laajuus.
• Alustava tutkimussuunnitelma lisensiaatintutkimusta varten.
• Pääohjaajan sitoumus.
Tarkempia tietoja lisensiaatin tutkintoon hakeutumisesta saa tiedekunnan koulutuspäälliköltä.

4.1 Lisensiaatin tutkinnon opinnot
Lisensiaatin tutkinnon tutkintorakenne muodostuu seuraavasti:
Business Theory and Thought
Pääainekohtaisia opintoja
- Pääaineen ydin- ja menetelmäopinnot
- Opetustehtävät
- Pääaineen muut suoritukset
Yleiset opinnot tai sivuaineopinnot
Jatko-opintoja yhteensä:

6 op.
36–44 op.
vähintään 24 op.
0–6 op.
0–10 op.
0–8 op.
50 op.

+ Lisensiaatin tutkielma
Erona tohtoritutkinnon opintovaatimuksiin lisensiaatin tutkinnon yleisiin opintoihin voi kuulua
tutkijakoulun yleisopintoja (muun muassa tutkimusetiikan kurssi) tai sivuaineopintoja. Lisäksi
kirjoitetaan lisensiaatin tutkielma, jolla osoitetaan itsenäistä ja kriittistä ajattelua omalla
tutkimusalalla.

4.2 Lisensiaatin tutkielman hyväksyminen ja arvostelu
Lisensiaatintutkimukseksi tarkoitettu tutkimus esitetään kauppakorkeakoulun
tutkimusseminaarissa. Tutkimuksen ohjaaja nimeää tilaisuuteen kaksi opponenttia.

julkisessa

Koulutustoimikunta nimeää lisensiaatintutkimukseksi tarkoitetulle tutkimukselle kaksi tarkastajaa.
Yksi tarkastaja voi olla Oulun yliopistosta. Toisen (muiden) tarkastajan tulee olla Oulun yliopiston
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ulkopuolelta. Mikäli tutkimus koostuu osajulkaisuista, tarkastajien tulee kiinnittää huomiota
erikseen kunkin osajulkaisun laatuun.
Tarkastajat toimittavat yhdessä tai erikseen tiedekunnalle lausunnon, jossa ehdotetaan
tutkimuksen hyväksymistä lisensiaatintutkimukseksi, tai sen hylkäämistä. Ehdottaessaan
tutkimuksen hyväksymistä lisensiaatintutkimukseksi, tarkastajat ehdottavat (yhdessä tai erikseen)
lisensiaatintutkimukselle arvosanaa. Arvostelussa käytetään asteikkoa kiittäen hyväksytty,
hyväksytty, hylätty.
Koulutustoimikunta päättää lisensiaatintutkimuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä sekä
lisensiaatintutkimuksen arvosanasta tarkastajien lausuntojen pohjalta. Tarkempia tietoja
lisensiaatintutkimuksen tarkastus- ja arvosteluprosessista saa tiedekunnan koulutuspäälliköltä.
Kauppakorkeakoulu myöntää todistukset lisensiaatintutkinnoista.
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