OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta

FL-tutkinnon suorittaminen

1. Opinto-oikeus
Jatko-opinto-oikeuden saaminen.
T ieteellisen, taiteellisen ja ammatillisen jatkokoulutuksen pohjana on ylempi korkeakoulututkinto tai sitä tasoltaan vastaava koulutus. O ikeus filosofian lisensiaatin suorittamiseen on henkilöllä, joka on suorittanut luonnontieteellisen koulutusalan filosofian kandidaatin tai filosofian maisterin tutkinnon tai vastaavantasoisen yliopistollisen kotimaisen tai ulkomaisen yliopistollisen tutkinnon.
Jos jatko-opintoihin oikeuttava perustutkinto on suoritettu muualla kuin Oulun yliopiston luonnontieteellisessä tiedekunnassa (toisessa tiedekunnassa tai yliopistossa), opiskelijan jatko-opintosuunnitelmansa hyväksytään
ensin laitoksella asian käsittelyyn nimetyssä elimessä (sama elin joka hyväksyy pro gradut) kuten jatkoopintosuunnitelmat yleensä, mutta varsinaisen jatko-opinto-oikeuden FL-tutkinnon suorittamiseksi myöntää
koulutusdekaani. Tätä varten opiskelija toimittaa tiedekuntaan anomuksen, josta selviää hakijan henkilötiedot
(nimet myös entinen sukunimi, opiskelijanumero tai henkilötunnus), yhteystiedot (kotiosoite, puhelin ja sähköposti) sekä pääaine. Anomuksen liitteenä ovat hyväksytty jatko-opintosuunnitelma sekä kopiot hakijan tutkintotodistuksesta liitteineen.

2. Ilmoittautuminen yliopistoon
FL-tutkintoa suorittavat voivat ilmoittautua yliopistoon läsnäoleviksi FL-tutkintoa suorittavaksi jatkoopiskelijoiksi vasta saatuaan jatko-opinto-oikeuden FL-tutkinnon suorittamista varten. FL-tutkintoa suorittava
ilmoittautuu läsnäolevaksi opiskelijaksi yliopistoon lukuvuosittain.

3. Jatko-opintosuunnitelman laatiminen FL-tutkintoa varten
3.1. Yleistä
Neuvottelut FL- jatko-opinnoista on syytä aloittaa pääaineen professorin kanssa.
FL-tutkintoja koskevat koulutusohjelmakohtaiset opetussuunnitelmat vahvistetaan tiedekunnan koulutustoimikunnassa (tarvittaessa vuosittain).
Opiskelija laatii henkilökohtaisen jatko-opintosuunnitelmansa FL-tutkintoa varten tiedekunnan koulutustoimikunnan päätöksellä hyväksytyn jatko-opintojen opetussuunnitelman vaatimusten mukaisesti.
FL-jatko-opintosuunnitelman hyväksyy opiskelijan pääaineen laitoksella asian käsittelyyn nimetty elin (sama
elin joka hyväksyy pro gradut) oppiaineen professorin ja työn ohjaajien esityksestä. Suunnitelman FL-tutkintoa
varten allekirjoittavat FL-jatko-opiskelija, oppiaineen professori sekä ohjaajat.
Laitosten FL-jatko-opiskelijat kartoitetaan vuosittain ja heidän jatko-opintosuunnitelmansa ajanmukaistetaan
tarvittaessa. Ajanmukaistamista (esim. muutokset suoritettaviin opintojaksoihin) voidaan sopia ja päättää yhdessä ja yksimielisesti jatko-opiskelijan, ohjaajien ja oppiaineen edustajan kanssa ilman laitoksella asian käsittelyyn nimetyn elimen käsittelyä (vahvistetaan allekirjoituksilla). Jos yksikin em. osapuoli vaatii, on ajanmukaistaminen ja muutokset käsiteltävä laitoksella asian käsittelyyn nimetyssä elimessä.

3.2. FL-tutkimuksen ohjaajat
FL-tutkinnon jatko-opintosuunnitelman hyväksymisen yhteydessä FL-tutkintoa suorittavalle opiskelijalle nimitetään pääsääntöisesti vähintään kaksi työnohjaajaa, joista toinen voi olla pääohjaaja. FL-opintojen päävastuullinen ohjaaja on professori tai dosentti. Laitoksen asian käsittelyyn nimetty elin voi kuitenkin määrätä ohjaajaksi myös muun vähintään samantasoisen opintosuorituksen suorittaneen, tieteellisesti pätevän henkilön (vähintään lisensiaatintutkinnon suorittanut).

3.3. Aikataulu
FL-tutkintoon tähtäävään jatko-opintosuunnitelmaan liitetään myös kurssien ja FL-tutkinnon suorittamisen aikataulu.
F ilosofian lisensiaatin tutkintoon johtava koulutus järjestetään siten, että FL-opiskelija voi täysitoimisesti opiskellen suorittaa FL-tutkinnon noin kolmessa vuodessa, johon sisältyy 90 op:een FL-tutkimus ja tieteenalakohtaisia opintoja siten, kuin niiden suorittamisesta on määrätty koulutusohjelmakohtaisessa opetussuunnitelmassa.

3.4. Perustutkinnon ylimääräisten opintojen käyttö FL-jatko-opinnoissa
Opiskelija tehnyt perustutkintonsa ennen 1.8.2005 voimassa olleiden tutkintoasetusten mukaisesti
Opiskelija voi, jos opetussuunnitelma sallii, käyttää FL-jatko-opinnoissaan hyväkseen perustutkintoon sisältymättömiä tai siinä ylimääräisinä olevia aine- ja/tai syventäviä opintojaksoja tai –kokonaisuuksia tai erittäin
perustellusta syystä perusopintotasoisia opintoja. Opinnot voivat olla myös useamman tieteenalan opintoja.
Sellaisia kursseja, jotka opiskelijan on täytynyt suorittaa pakollisena perustutkintoonsa, hän ei voi sisällyttää
jatko-opintoihinsa.
Opiskelija on tehnyt ylemmän korkeakoulututkinnon 1.8.2005 voimaan astuneen uuden tutkintoasetuksen
(794/2004) mukaisesti:
Opiskelijan filosofian maisterin tai muuhun ylempään korkeakoulututkintoon (120 op) mahdollisesti sisällytettyjä ylimääräisiä perus-, aine- tai syventäviä opintoja ei voi sijoittaa enää toiseen, jatkona seuraavaan lisensiaatin tai tohtorin tutkintoon.
HUOM! ennen 1.8.2005 voimassa olleiden tutkintoasetusten mukaan perustutkinnon esimerkiksi FK-, FM-,
MMK-, KM-, jne tutkinnon minimilaajuus on 160 ov ja DI- tai vanhan aineenopettajan tutkinnon minimilaajuus
on 180 ov, joten jatko-opintoihin ei saa ottaa perustutkinnosta opintoja enempää kuin minimilaajuus sallii.
Yli kymmenen vuotta vanhempien ylimääräisten opintojen sisällyttämisestä FL-jatko-opintoihin, on ensin selvitettävä, ovatko opinnot edelleen asian- ja ajanmukaisia käytettäväksi FL-jatko-opinnoissa.
Perustutkintoon kuuluneet ja jatko-opintoihin hyväksytyt ylimääräiset opinnot erotellaan ja mainitaan tarvittaessa FL-tutkinnon jatko-opintosuunnitelmassa.

3.5. Poikkeuksia
FL-tutkinnon jatko-opintosuunnitelmassa mainitaan myös mahdolliset pääainetta täydentävät opinnot, jos
* FL-jatko-opintoja aloittavalla opiskelijalla vaihtuu pääaine (eri kuin perustutkinnossa) tai
* yliopistollinen perustutkinto (esim. FM, DI, MMK, jne) on suoritettu muualla kuin Oulun yliopiston luonnontieteellisessä tiedekunnassa tai
* perustutkintoa ei ole suoritettu vähintään hyvin tiedoin (= pääaineen arvosana) tai
* opiskelija on suorittanut perustutkintonsa LuTK:ssa aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdossa

3.6. T iedottaminen
Päätös ja hyväksytyn FL-tutkinnon jatko-opintosuunnitelman kopio (oikeaksi todistettu) lähetetään laitokselta
tiedoksi asianomaiselle opiskelijalle, tiedekuntaan, opiskelijapalveluihin, ohjaajalle (-jille) sekä oppiaineen professorille. Alkuperäinen jatko-opintosuunnitelma säilytetään laitoksella joko pöytäkirjan liitteenä tai erikseen
arkistoituna.

4. T iedekunnan koulutusneuvosto ja seurantaryhmät
4.1. Seuranta- ja tukiryhmien nimeäminen
FL-jatko-opiskelijalle ei tarvitse nimetä seurantaryhmää. Jos sellainen kuitenkin halutaan nimetä, niin FLtutkinnon jatko-opintosuunnitelmassa mainitaan seurantaryhmän jäsenet ja periaatteet raportoinnista.
Mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi, mikäli kyseessä on esimerkiksi periaatteellinen linjanveto, ohjaus
tms. FL-jatko-opiskelija tai hänen ohjaajansa voi tuoda asian mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten koulutusdekaanin käsittelyyn. Koulutusdekaani voi tarvittaessa tuoda asian myös koulutustoimikunnan käsittelyyn.

5. FL-tutkinto ja tutkimustyöt
5.1. F ilosofian lisensiaatin (FL) tutkinto
Lisensiaatin tutkintoa varten opiskelijalta vaaditaan, että hän
* on suorittanut FL-opintoihin oikeuttavan pohjatutkintonsa pääaineen / syventymiskohteensa opinnot vähintään hyvin tiedoin; muutoin opintoja on täydennettävä kunnes ko. taso saavutetaan,
* osallistuu järjestettävään lisensiaatin koulutukseen,
* suorittaa pää- ja sivuaineen teoria- ja erikoistumisopintoja hyvin tiedoin siten, kuin niistä erikseen koulutusohjelman FL-opintojen opetussuunnitelmassa määrätään (pää- ja sivuaineen opinnot voivat, jos opetussuunnitelma sallii, esimerkiksi olla perustutkintoon sisältymättömiä tai siinä ylimääräisinä olevia aine- ja syventäviä
opintojaksoja tai -kokonaisuuksia, jotka voivat olla myös useamman tieteenalan opintoja; kaikki ne opintosuoritukset, jotka arvostellaan laatumaininnalla, on suoritettava pääsääntöisesti vähintään hyvin tiedoin), sekä
* laatii 90 opintopisteen laajuisen lisensiaatintutkimuksen, joka osoittaa kykyä itsenäisesti käyttää ja soveltaa
tieteellisiä tutkimusmenetelmiä.

5.2. F ilosofian lisensiaatin (FL) tutkintoon liittyvien UniOGS-opintojen suorittaminen
1) FL-tutkintoa tekevä opiskelija voi osallistua yliopiston tutkijakoulun UniOGS:n pakollisille kursseilla, mikäli
niillä on tilaa. Etusija kursseille osallistumisissa on tohtoriopinto-oikeuden omaavilla UniOGS:n opiskelijoilla.
Kuitenkin Tieteen etiikka-opintojakso on järkevä käydä ja ottaa mukaan jo FL-opintoihin. Muut UniOGS:n tohtoriopiskelijoille tarjoamat pakolliset opinnot Johdatus tohtoriopintoihin (yhden päivän kurssi) ja Tutkimussuunnitelmaseminaari ovat luonteeltaan sellaisia, että ne kannattaa käydä vasta tohtoriopinnoissa. Tutkimussuunnitelmaseminaari on kaksiosainen kurssi, johon kuuluu tohtorikoulutussuunnitelman (3 op) tekeminen.
Sen tarkastaa FT-opiskelijalle nimetty seurantaryhmä. Esitelmä (1 op) muodostaa toisen osan.

2) Jos FL-tutkinnon suorittanut haluaa jatkaa FT-tutkinnon suorittajaksi, tulee hänen ilmoittautua FTopiskelijaksi yliopiston tutkijakoulun (UniOGS:n) sääntöjen edellyttämällä tavalla. Kun hänelle on myönnetty
FT-opinto-oikeus tohtoriopintoihin, tulee hänen FL-opintojen lisäksi suorittaa Seurantaryhmätapaamiset 1 op

sekä jo edellä mainittu Tutkimussuunnitelmaseminaari (tai Tutkimussuunnitelma ja Seminaari) 4 op sekä ns
Introkurssi sekä Tieteen etiikka 2 op mikäli sitä ei ole suoritettu jo FL-tutkintoon. Muutoin FL-tutkintoon sisältyvät ns. tieteenalakohtaiset opinnot voivat olla tieteenalakohtaisesti laajuudeltaan samat kuin mitkä vaaditaan FT-tutkintoon, ja niiden osalta ei enää vaadita opintojen täydentämistä FT-tutkinnon suoritusvaiheessa.

5.3. Lisensiaatintutkimus
Lisensiaatintutkimus on opiskelijan laatima kirjallinen selvitys tutkinnon pääaineen alaan kuuluvasta tutkimustehtävästä ja sen tieteellisestä ratkaisusta. Tutkimuksesta tulee ilmetä opiskelijan kyky itsenäisesti käyttää ongelman ratkaisemiseen soveltuvia tieteellisen tutkimuksen menetelmiä.
Lisensiaatintutkimuksen laajuus on 90 opintopistettä. Se voi koostua myös kahdesta tai useammasta samaa
ongelmakokonaisuutta käsittelevästä osajulkaisusta ja niistä laaditusta yhteenvedosta, mikäli jokainen näistä
osajulkaisuista täyttää yhtenäiselle esitykselle asetettavat tasolliset vaatimukset.
Lisensiaatintutkimukseen voi sisältyä myös osajulkaisuja, joissa opiskelijan lisäksi on muita tekijöitä. Opiskelijalla tulee olla jokaisessa osajulkaisussa itsenäinen ja merkittävä osuus.

6. Lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen ja FL-tutkimuksen arvostelu
Esityksen lisensiaatintutkimuksen tarkastajiksi (vähintään kaksi) tekee koulutusdekaanille oppiaineen professori. Tarkastajien on oltava vähintään lisensiaatintutkinnon suorittaneita tai professorin virkaan nimettyjä ja heistä vähintään toisen on oltava oman yliopiston ulkopuolelta. Laitoksen dosentti, joka ei kuitenkaan kuulu laitoksen henkilökuntaan, voi toimia myös tarkastajana. Lisensiaatintutkimuksen ohjaaja ei voi toimia työn tarkastajana.
Tarkastajien on toimitettava lausuntonsa tiedekuntaan kuukauden kuluessa siitä, kun lisensiaatintutkimus on
jätetty heille tarkastettavaksi. Lausunnot lähetetään koulutusohjelman asian käsittelyyn nimetyn toimikunnan
sihteerille toimenpiteitä varten.
Koulutusohjelmassa asian käsittelyyn nimetty toimikunta hyväksyy ja arvostelee lisensiaatintutkimuksen tarkastajien lausunnon perusteella. Käytössä on kolme arvosanaa: hylätty, hyväksytty ja kiittäen hyväksytty.
V iimeksi mainittu arvosana annetaan vain erityisen korkeatasoisesta FL-tutkimuksesta. Lisensiaatintutkimuksen tarkastajien tulisi lausunnossaan erityisesti mainita, mikäli kysymys on tutkimusalan piirissä keskeisen tärkeistä ja huomattavaa kansainvälistä merkitystä omaavista havainnoista ja jos he arvioivat, että lisensiaatintutkimus kuuluu alansa parhaimmistoon (15 %).
K iittäen hyväksytty -arvosana edellyttää, että
• Lisensiaatintutkimus on tieteellisesti erityisen ansiokas
• Lisensiaatintutkimuksen havainnot ja johtopäätökset ovat olennaisesti uusia
• Saavutetut tulokset ovat tutkimusalallaan poikkeuksellisen merkittäviä
• Lisensiaatintutkimukseen mahdollisesti sisältyvät artikkelit on julkaistu tasokkaissa alan kansainvälisissä tieteellisissä sarjoissa
Mikäli tutkimuksen tarkastajat ehdottavat lisensiaatintutkimukselle arvosanaa kiittäen hyväksytty, tulee heidän
liittää lausuntoonsa lyhyt erillinen yhteenveto niistä ansioista, joiden perusteella he pitävät lisensiaatintutkimusta kiitettävänä.

7. FL-tutkintoa koskevia määräyksiä
Oulun yliopiston koulutuksen johtosäännön 16 § mukaan lisensiaatintutkimukset sekä pro gradu -tutkielmat,
diplomityöt ja vastaavat tutkielmat arvostelee koulutusohjelma- tai oppiainetoimikunta tai sen puuttuessa
koulutustoimikunta. Kypsyysnäytteiden arvostelusta päättää koulutusdekaani. Koulutustoimikunta voi delegoida tutkielmien arvostelun koulutusdekaanille tai koulutusohjelman vastuuhenkilölle.

Oulun yliopiston koulutuksen johtosäännön 17 § mukaan opintosuoritusten arvostelussa käytetään numeerista
asteikkoa 0–5 kokonaislukuina taikka sanallista arviota hyväksytty tai hylätty. Väitöskirjojen ja lisensiaatintutkimusten arvostelussa voidaan käyttää sanallista arviota kiittäen hyväksytty, hyväksytty tai hylätty. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta. Ne periaatteet, joilla osasuoritusten arvosanat yhdistetään kokonaisarvosanaksi, määritellään opetussuunnitelmissa tai muissa määräyksissä.
Yliopistolain 558/2009 29 §:n toisen momentin mukaan opintosuoritusten arvosteluun saavat osallistua vain
ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtäviin.
Yliopistolain 558/2009 82 §:n ja siihen perustuvan Oulun yliopiston koulutuksen johtosäännön 24 §:n mukaan
Ennen väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen
esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Opiskelija voi keskeyttää tarkastusprosessin esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausuntoihin tutustuttuaan.
Lisensiaatintutkimuksen ja näitä vastaavan opin- ja taidonnäytteen sekä syventäviin opintoihin kuuluvan tutkielman tai muun vastaavan opintosuorituksen arvosteluun tyytymätön opiskelija voi tehdä tutkintolautakunnalle oikaisupyynnön opintosuorituksen arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Opintosuorituksen arvostelun oikaisumenettelyssä annettuun päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

8. FL-Jatko-opintojen rekisteröinti
Jatko-opintosuoritukset rekisteröidään laitoksilla ja rekisteriote liitetään FL- tutkintoanomukseen. Opiskelijoiden on itse huolehdittava ja valvottava suoritusten kirjautumisesta rekisteriin.

9. FL-tutkinnon suoritusmerkinnät
Pääaineen ja muiden opintojen kokonaisuusmerkinnät antaa oppiaineen professori ja sivuaineen (saman oppiaineen opintoja yli 15 op) merkinnät antaa ko oppiaineen professori. Pää- ja sivuaineen sekä muiden opintojen loppumerkinnöissä mainitaan / erotellaan myös ne perustutkintoon ylimääräisenä kuuluneet opinnot,
joita on hyödynnetty jatko-opinnoissa.
HUOM! koskee vain (perus)tutkintoa, jonka opiskelija on tehnyt ennen 1.8.2005 voimassa olleiden tutkintoasetusten mukaisesti
Pää- ja sivuaineiden opinnot arvostellaan 5-portaisella asteikolla: välttävät tiedot (1), tyydyttävät tiedot (2),
hyvät tiedot (3), kiitettävät tiedot (4) ja erinomaiset tiedot (5).

10 Tutkintotodistuksen (FL) anominen
Oulun yliopisto koulutuksen johtosäännön 28 § mukaan Koulutusdekaani antaa todistukset alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon ja erikoistumistutkintoon johtavissa koulutusohjelmissa ja oppiaineissa ja erillisistä opinnoista. Koulutusdekaani antaa todistukset myös lisensiaatintutkinnoista. T iedekunnassa FLtutkintotodistukset myönnetään erikseen ilmoitettuina päivinä. Opinnäytteiden ja tutkintotodistusten anomiseen liittyvien asiakirjojen sisäänjättöaika päättyy 12 päivää ennen päätöspäivää. Tarkemmat ohjeet FLtutkinnon suorittamisen loppuvaiheista saa tiedekunnasta

11 Voimaantulo
Nämä FL-tutkinnon suorittamista koskevat ohjeet tulevat voimaan edellä kuvatussa muodossa 3.4.2013 alkaen. Ohjeet koskevat kaikkia lisensiaatin tutkintoa tiedekunnassa suorittavia FL-jatko-opiskelijoita.

