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Päätöstyyppi A – Väittelylupa myönnetty 

Väitöskirjassa ei ole eritysitä korjattavaa. Väitöskirjan käsikirjoitukselle myönnetään 

väittelylupa. Vastuuprofessori tarkistaa mahdolliset pienet korjaukset kieliasussa. 

Päätöstyyppi B - Väittelylupa myönnetty ehdollisena 

Väittelylupa myönnetään väitöskirjan käsikirjoitukselle, edellyttäen että esitarkastajien 

antamat kommentit/korjauspyynnöt otetaan huomioon vastuuprofessorin valvonnassa. Päätös 

on ehdollinen ja raukeaa, ellei alla mainittua materiaalia toimiteta tai saa vahvistusta 

tohtoriohjelman puheenjohtajalta. 

Tohtorikoulutettavan tulee laatia selvityskirje, jossa listataan kaikki 

esitarkastajien/neuvoston kommentit/ korjauspyynnöt. Jokainen kommentti tulee huomioida. 

Korjaus/muutos tehdään väitöskirjan käsikirjoitukseen, tai, jos tohtorikoulutettava on eri 

mieltä kommentista/korjauspyynnöstä, asia perustellaan. Selvityskirje laaditaan niin, että 

esitarkastajien/neuvoston kommentit erottuvat selkeästi tohtorikoulutettavan omista 

vastauksista (esim. fontti, väri, lihavointi tai kursiivi). Myös väitöskirjan käsikirjoitus 

muokataan siten, että tehdyt muutokset erottuvat selkeästi (esim. värillä). 

Selvityskirje, korjattu käsikirjoitus sekä kirje vastuuprofessorilta, jossa vastuuprofessori 

vahvistaa, että tarvittavat korjaukset on tehty käsikirjoitukseen, lähetetään 

tohtorinkoulutusneuvostolle (doctoral-sci-elec@aalto.fi). Saatuaan ja arvioituaan edellä 

mainitun materiaalin tohtorinkoulutusneuvoston puheenjohtaja vahvistaa väittelyluvan, 

mikäli korjaukset on tyydyttävästi tehty. 

Selvityskirjeen, korjatun käsikirjoituksen sekä vastuuprofessorin kirjeen määräaika on kolme 

kuukautta. Perustellusta syystä aikaa voidaan pyydettäessä pidentää. 
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Päätöstyyppi  C – Korjaukset ja uusi päätös 

Ennen väittelyluvan myöntämistä edellytetään, että esitarkastajien korjausehdotukset otetaan 

huomioon. 

Tohtorikoulutettavan tulee laatia selvityskirje, jossa listataan kaikki 

esitarkastajien/neuvoston kommentit/ korjauspyynnöt. Jokainen kommentti tulee huomioida. 

Korjaus/muutos tehdään väitöskirjan käsikirjoitukseen, tai, jos tohtorikoulutettava on eri 

mieltä kommentista/korjauspyynnöstä, asia perustellaan. Selvityskirje laaditaan niin, että 

esitarkastajien/neuvoston kommentit erottuvat selkeästi tohtorikoulutettavan omista 

vastauksista (esim. fontti, väri, lihavointi tai kursiivi). Myös väitöskirjan käsikirjoitus 

muokataan siten, että tehdyt muutokset erottuvat selkeästi (esim. värillä). 

Selvityskirje, korjattu käsikirjoitus sekä kirje vastuuprofessorilta, jossa vastuuprofessori 

vahvistaa, että tarvittavat korjaukset on tehty käsikirjoitukseen, lähetetään 

tohtorinkoulutusneuvostolle (doctoral-sci-elec@aalto.fi). Saatuaan ja arvioituaan edellä 

mainitun materiaalin tohtorinkoulutusneuvosto tekee uuden päätöksen väittelyluvan 

myöntämisestä. 

Selvityskirjeen, korjatun käsikirjoituksen sekä vastuuprofessorin kirjeen määräaika on yksi 

vuosi. 
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Päätöstyyppi D – Korjaukset, uusintatarkastus ja uusi päätös 

Ennen väittelyluvan myöntämistä edellytetään, että esitarkastajien korjausehdotukset otetaan 

huomioon. 

Tohtorikoulutettavan tulee laatia selvityskirje, jossa listataan kaikki 

esitarkastajien/neuvoston kommentit/ korjauspyynnöt. Jokainen kommentti tulee huomioida. 

Korjaus/muutos tehdään väitöskirjan käsikirjoitukseen, tai, jos tohtorikoulutettava on eri 

mieltä kommentista/korjauspyynnöstä, asia perustellaan. Selvityskirje laaditaan niin, että 

esitarkastajien/neuvoston kommentit erottuvat selkeästi tohtorikoulutettavan omista 

vastauksista (esim. fontti, väri, lihavointi tai kursiivi). Myös väitöskirjan käsikirjoitus 

muokataan siten, että tehdyt muutokset erottuvat selkeästi (esim. värillä). 

Selvityskirje, korjattu käsikirjoitus sekä kirje vastuuprofessorilta, jossa vastuuprofessori 

vahvistaa, että tarvittavat korjaukset on tehty käsikirjoitukseen, lähetetään 

tohtorinkoulutusneuvostolle (doctoral-sci-elec@aalto.fi). Saatuaan ja arvioituaan edellä 

mainitun materiaalin tohtorinkoulutusneuvosto tekee uuden päätöksen väittelyluvan 

myöntämisestä. 

Selvityskirjeen, korjatun käsikirjoituksen sekä vastuuprofessorin kirjeen määräaika on yksi 

vuosi. 

Selvityskirjeen, korjatun käsikirjoituksen sekä vastuuprofessorin kirjeen perusteella 

tohtorinkoulutusneuvosto päättää väitöskirjan lähettämisestä uusintatarkastukseen. Neuvosto 

voi harkintansa mukaan pyytää tohtorikoulutettavaa tekemään lisää kirjauksia ennen 

väitöskirjan lähettämistä esitarkastajille. 

Kun tohtorinkoulutusneuvosto on tyytyväinen tehtyihin korjauksiin, korjattu käsikirjoitus 

sekä selvityskirje lähetetään uusintatarkastukseen. Molempia esitarkastajia pyydetään 

toimittamaan uusintatarkastuslausunnot korjatusta väitöskirjasta. 

Saatuaan uusintatarkastuslausunnot tohtorinkoulutusneuvosto tekee uuden päätöksen 

väittelyluvan myöntämisestä korjatun väitöskirjan ja uusintatarkastuslausuntojen perusteella. 
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Päätöstyyppi E - Hylätty 

Väitöskirjankäsikirjoitus nykymuodossaan hylätään. Väitöskirjaan vaaditaan laajoja 

sisällöllisiä ja muita korjauksia. Mikäli aiheesta esitetään uudistettu käsikirjoitus, alkaa uusi 

esitarkastusprosessi. 

Tohtoriopiskelija voi pyytää esitarkastusprosessin keskeyttämistä, mikäli esitarkastajien 

lausunnot antavat syytä olettaa, ettei tohtorinkoulutusneuvosto tule myöntämään 

väittelylupaa.  

• Esitarkastusprosessin voi keskeyttää ilmoittamalla siitä ELEC 

tohtorinkoulutuspalveluille.  

• Esitarkastusprosessin keskeyttämisen jälkeen tohtoriopiskelija voi keskustella 

vastuuprofessorin kanssa väitöskirjan kirjoittamisen jatkamisesta.  

• Kun uusi käsikirjoitus on tehty, esitarkastusprosessi voi alkaa alusta. 

Vastuuprofessorin tulee kirjoittaa erillinen esitys perusteluineen 

tohtorinkoulutusneuvostolle korjattuun käsikirjoitukseen ja uusiin esitarkastajiin 

liittyen.  

If the doctoral student chooses not to stop the process, the Committee shall make a decision. 


