
Julkisen väitöstilaisuuden kulku, Aalto ARTS 

• Ensimmäisenä saliin astuu väittelijä, sitten kustos ja viimeisenä vastaväittäjä/t. Kustos ja 
vastaväittäjä/t voivat pitää tohtorin hattua vasemmassa kädessään saapuessaan saliin ja 
poistuessaan salista. Tohtorinhatut asetetaan pöydälle lyyrat yleisöön päin. 

• Kun asianomaiset ovat asettuneet paikoilleen, kustos avaa väitöstilaisuuden lausuen: ”Väittelijä 
maisteri/lisensiaatti N.N. esittää tarkastettavaksi väitöskirjansa XYZ Vastaväittäjänä/jinä on/ovat 
(mainitaan arvo, dosentti, professori tai muu arvo) X.X. Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun 
korkeakoulun tohtorinkoulutusneuvoston määräämänä kustoksena julistan väitöstilaisuuden 
alkaneeksi." 

• Kustos ja vastaväittäjä/t istuutuvat. Väittelijä esittää seisaaltaan lectio praecursoriansa, joka saa 
kestää enintään 20 minuuttia. Väittelijä aloittaa esityksensä sanoen: ”Arvoisa kustos, arvoisa/t 
vastaväittäjä/t, arvoisat läsnäolijat”. 

• Paino- ja muiden teknisten virheiden oikaisemista vältetään väitöstilaisuudessa. Väittelijä voi 
ennen väitöstilaisuutta antaa vastaväittäjälle kirjallisen luettelon huomaamistaan paino- tai 
teknisistä virheistä. Vastaväittäjä liittää luettelon tohtorinkoulutusneuvostolle annettavaan 
lausuntoon. Luettelon voi myös jakaa väitöstilaisuudessa läsnäoleville. 

• Lectio praecursorian esitettyään väittelijä lausuu: ”Pyydän Teitä, dosentti/professori/muu arvo 
A.A. (ja B.B.) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tohtorinkoulutusneuvoston 
määräämänä/minä vastaväittäjänä/jinä esittämään ne kysymykset ja muistutukset, joihin 
katsotte väitöskirjani antavan aihetta.” 

• Väittelijä jää seisomaan. Vastaväittäjä/t esittää/vät seisaaltaan lyhyen lausunnon, jossa 
käsitellään väitöskirjan asemaa ja merkitystä tieteessä ja taiteessa sekä muita yleisluontoisia 
asioita. Vastaväittäjän/jien lausunnon/tojen jälkeen väittelijä ja vastaväittäjä/t istuutuvat. 

• Varsinaisen tarkastuksen alkupuolella vastaväittäjä kohdistaa huomion metodisiin ja yleisiin 
kysymyksiin, minkä jälkeen seuraa yksityiskohtainen tarkastus. Vastaväittäjä/t voi/vat käyttää 
tarkastukseensa enintään neljä tuntia, tavanomainen kesto on kaksi tuntia. Jos tarkastus vie 
runsaasti aikaa, voidaan pitää tauko, jonka pituuden kustos seisaalleen nousten ilmoittaa. 

• Vastaväittäjän/jien päätettyä tarkastuksensa sekä vastaväittäjä/t että väittelijä nousevat 
seisomaan ja vastaväittäjä/t esittää/tävät loppulausuntonsa, jonka tulee sisältää suositus tai 
epäysehdotus tohtorinkoulutusneuvostolle väitöskirjan hyväksymisestä tohtorin tutkintoa 
varten. 

• Väittelijä esittää seisaaltaan kiitoksensa vastaväittäjälle/jille, minkä jälkeen väittelijä kääntyy 
läsnäolijoiden puoleen ja lausuu: ”Kehotan nyt niitä arvoisia läsnäolijoita, joilla on jotain 
muistuttamista väitöskirjaani vastaan, pyytämään puheenvuoron arvoisalta kustokselta.” 

• Kustos johtaa puhetta jakaen puheenvuorot ja valvoen, että väittelijä saa vastata välittömästi 
kuhunkin huomautukseen ja ettei käytetyissä puheenvuoroissa poiketa aiheesta. 

• Kustos nousee seisaalleen ja lausuu: ”Väitöstilaisuus on päättynyt.” Väitöstilaisuus saa 
kokonaisuudessaan kestää enintään kuusi tuntia. Poistuminen salista tapahtuu järjestyksessä 
väittelijä, kustos ja vastaväittäjä(t). 
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