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Haku tohtorikoulutettavaksi Turun yliopiston tutkijakoulun Eriarvoistumisen, 

interventioiden ja hyvinvointiyhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelmaan 
(DPInvest) 

 
Eriarvoistumisen, interventioiden ja hyvinvointiyhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelma (DPInvest) on Turun 
yliopiston tutkijakouluun kuuluva monitieteinen ja laaja-alainen tohtoriohjelma.  Tohtoriohjelmaan kuuluvat 
yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan osalta sosiologia ja psykologia sekä lääketieteelliseen tiedekunnan osalta 
lastenpsykiatria.   

Lisätietoja tohtoriohjelmasta DPInvest 
 
1. Hakuaika ja mitä voi hakea 

Tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta haetaan sähköisellä lomakkeella ja siihen liitetyillä pdf-liitetiedostoilla, 
joihin on koottu ohjeiden mukainen hakumateriaali. Hakulomakelinkki sekä liitetiedostojen ohjeet julkaistaan 
tutkijakoulun www-sivuilla. 

Ajanjaksolla 2.3.–20.3.2020 voi hakea tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta yhteiskuntatieteelliseen tai 
lääketieteelliseen tiedekuntaan  
 
2. Kuka voi hakea  

Tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisestä tai lääketieteellisestä 
tiedekunnassa voivat hakea: 
 

Tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta Turun yliopistossa voivat hakea henkilöt, jotka täyttävät yliopistolaissa 
(558/2009, 37§) tohtorintutkinnon suorittamiselle määritellyt kelpoisuusehdot sekä opiskeluoikeuden 
myöntävän tiedekunnan tohtorintutkinnon suoritusoikeuden edellytykset. 

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tohtorintutkinnon opiskeluoikeuden kelpoisuusehdot ja kriteerit: 
Ohjeita hakijalle 
 
Lääketieteellisen tiedekunnan tohtorintutkinnon opiskeluoikeuden kelpoisuusehdot ja kriteerit: 
Ohjeet hakijalle 
 
3. Hakeminen 

 
3.1.  Hakemusasiakirjat 

Tohtorikoulutettavan opiskeluoikeutta yhteiskuntatieteellisessä tai lääketieteellisessä tiedekunnassa voi 
hakea: 

 täyttämällä sähköisen hakulomakkeen (Turun yliopiston tutkijankoulutuspaikkojen sähköisessä 
hakujärjestelmässä) ja 

 toimittamalla kaikki vaadittavat liitteet.  
 

Vaaditut hakuasiakirjat on lueteltu tämän hakuilmoituksen lopussa: 

- Liite 1, haku yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan (psykologia ja sosiologia) 
- Liite 2, haku lääketieteelliseen tiedekuntaan (lastenpsykiatria) 

Linkki hakulomakkeeseen julkaistaan osoitteessa: UTUGS hakulomake. Lomake aukeaa hakuajan alkaessa 
2.3.2020 klo 00:00 ja sulkeutuu 20.3.2020 klo 23.59. Hakuasiakirjoja ei palauteta. 

https://www.utu.fi/fi/tutkimus/tutkijakoulu/dpinvest
https://www.utu.fi/fi/tutkimus/tutkijakoulu/haku/tohtoriohjelman-hakujulistukset
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/yhteiskuntatieteellinen-tiedekunta/jatko-opiskelu/hakeminen
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/yhteiskuntatieteellinen-tiedekunta/jatko-opiskelu/hakeminen
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/laaketieteellinen-tiedekunta/tohtorikoulutus-laaketieteellisessa-tiedekunnassa/tohtorikoulutushaku-laaketieteellisessa-tiedekunnassa
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/laaketieteellinen-tiedekunta/tohtorikoulutus-laaketieteellisessa-tiedekunnassa/tohtorikoulutushaku-laaketieteellisessa-tiedekunnassa
https://www.utu.fi/fi/tutkimus/tutkijakoulu/haku/tohtoriohjelman-hakujulistukset
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3.2. Hakemusten arviointi 
 
Tohtoriohjelman johtoryhmä käsittelee hakemukset ja voi käyttää myös ulkopuolisia asiantuntijoita 
hakemusten arviointiin. Arvioinnissa otetaan huomioon: 

 tutkimussuunnitelman laatu (korkeatasoisuus, toteutuskelpoisuus, soveltuvuus tohtoriohjelman 
tutkimusprofiiliin). Hakemusten tutkimussuunnitelmat voidaan tarkistaa Turnitin OriginalityCheck-
plagiaatintunnistusjärjestelmällä Turun yliopiston laatujärjestelmän mukaisesti. 
 

 menestyminen aikaisemmissa opinnoissa (pro gradu -tutkielman tai vastaavan opinnäytteen arvosana 
ja muut opintosuoritukset) 

 
 ohjausresurssien saatavuus oppiaineissa 

 
4. Valintapäätös 
 
Tiedekuntien dekaanit päättävät tohtorintutkinnon opiskeluoikeuden myöntämisestä hakijalle tohtoriohjelman 
johtoryhmän esityksestä. Päätökset opiskeluoikeuden myöntämisestä tehdään 29.5.2020 mennessä. Kaikille 
hakijoille ilmoitetaan päätöksistä henkilökohtaisesti.  

Hyväksytyn hakijan tulee ilmoittaa opiskelupaikan vastaanottamisesta valintapäätöksessä annettujen ohjeiden 
mukaisesti viimeistään 15.6.2020 klo 15.00 mennessä. Jos opiskelijaksi hyväksytty ei tee ilmoitusta mainittuun 
määräaikaan mennessä, hän menettää opiskelupaikkansa. Useaan korkeakoulututkintoon johtavaan 
koulutukseen hyväksytyn tulee ilmoittaa opiskelupaikan vastaanottamisesta vain yhteen korkeakouluun. 
Ilmoitus opiskelupaikan vastaanottamisesta on sitova, eikä sitä voi myöhemmin peruuttaa tai muuttaa.  

Yliopistolain mukaan hakija saa vastaanottaa vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan 
samana lukukautena alkavasta koulutuksesta (syyslukukausi 1.8.-31.12., kevätlukukausi 1.1.-31.7.). Säännös 
koskee sekä yhteishakuja, erillishakuja että yliopistojen jatkotutkintoihin (lisensiaatti, tohtori) johtavien 
koulutusten hakuja. Säännöksen piiriin ei kuulu siirtohaussa saatu opiskelupaikka, Poliisiammattikorkeakoulu, 
Högskolan på Åland eivätkä ulkomaiset korkeakoulut. 

Niiden ulkomailla pohjatutkinnon suorittaneiden hakijoiden, joille päätetään myöntää opiskeluoikeus, tulee 
toimittaa joko alkuperäiset todistukset tai virallisesti oikeaksi todistetut kopiot todistuksista ja niiden 
käännöksistä Turun yliopistolle valintapäätöksessä annettujen ohjeiden mukaisesti. Jos valittu hakija ei toimita 
ohjeiden mukaisia todistuksia valintapäätöksessä annettuun määräaikaan mennessä, hän menettää 
opiskelupaikkansa. Ohjeet todistusten toimittamiseen ja maakohtaiset vaatimukset löytyvät täältä 
https://www.utu.fi/en/study-at-utu/accepted-students/original-documents.  
 
5. Muutoksenhaku 
Opiskelijavalintaan (opiskeluoikeus) tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua ko. tiedekunnalta 14 
päivän kuluessa tulosten julkistamispäivästä. Lisätietoja tiedekuntien sivuilla.  
 
6. Lisätietoja 

Tohtoriohjelman vastaava, yliopistonlehtori Patricia McMullin: patricia.mcmullin@utu.fi +358 46 922 1882 

Koordinaattori Vesa Rautio: vesa.rautio@utu.fi +358 50 416 8345 

  

https://www.utu.fi/en/study-at-utu/accepted-students/original-documents
mailto:patricia.mcmullin@utu.fi
mailto:vesa.rautio@utu.fi
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LIITE 1. Hakuasiakirjojen kuvaus (yhteiskuntatieteellinen tiedekunta: psykologia ja sosiologia) 

Tohtorintutkinnon opiskeluoikeuden haku  
 

Sähköisen hakulomakkeen lisäksi toimitettavat liitteet: 

1. Tutkimussuunnitelma, enintään 6 sivua (ks. ohjeet). Liittämällä hakemukseensa tutkimussuunnitelman 
hakija hyväksyy tutkimussuunnitelman tarkastamisen Turnitin Originality Check -järjestelmällä 
(sähköinen plagiaatintunnistusjärjestelmä). 

 
2. Ansioluettelo, enintään 3 sivua. Ansioluettelo sisältää julkaisuluettelon. Katso TENKin ohjeet tutkijan 

ansioluettelon kirjoittamiseksi http://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli 
 
3. Motivaatiokirje (perustelu jatko-opintoihin hakeutumiselle). Motivaatiokirje on lyhyt (enintään 2 sivua) 

vapaamuotoinen asiakirja, jossa hakija perustelee, miksi haluaa suorittamaan tohtoritutkintoa 
DPInvest tohtoriohjelmaan Turun yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan.  

 
4. Ohjaajan sitoumus (tiedosto tai kopio sähköpostiviestistä, jolla Turun yliopiston professori tai 

tohtoritason opettaja tai tutkija lupautuu hakijan väitöskirjan ohjaajaksi). Lista ohjaajista: 
https://sites.utu.fi/invest/research-groups/). 

 
5. Kopiot tutkintotodistuksista ja opintosuoritusotteista 

 
A. Mikäli hakija on suorittanut hakukelpoisuuden antavan aiemman tutkintonsa korkeakoulussa 

Suomessa, tulee hänen liittää sähköiseen hakulomakkeeseen skannatut alkuperäiset 
tutkintotodistukset, opintosuoritusotteet sekä muut valintaperusteisiin liittyvät opintotodistukset, 
joiden nojalla tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta haetaan. 

 
B. Mikäli hakija on suorittanut hakukelpoisuuden antavan aiemman tutkintonsa korkeakoulussa 

ulkomailla, tulee hänen liittää sähköiseen hakulomakkeeseen:  

 skannatut alkuperäiset tutkintotodistukset 

 skannatut alkuperäiset opintosuoritusotteet 

 skannatut alkuperäiset muut valintaperusteisiin liittyvät opintotodistukset, joiden nojalla 
tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta haetaan.  

 Jos todistukset/opintosuoritusotteet eivät ole englannin-, suomen- tai ruotsinkielisiä, tulee 
toimittaa lisäksi virallinen käännös todistuksista/opintosuoritusotteista joillekin näistä kielistä. 
Viralliseksi käännökseksi katsotaan tutkinnon myöntäneen korkeakoulun antama käännös, 
virallisen kääntäjän tekemä käännös tai virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkinnon 
myöntäneen korkeakoulun tai virallisen kääntäjän käännöksestä.  

 
Niiden ulkomailla pohjatutkinnon suorittaneiden hakijoiden, joille päätetään myöntää 
opiskeluoikeus, tulee toimittaa joko alkuperäiset todistukset tai virallisesti oikeaksi todistetut 
kopiot todistuksista ja niiden käännöksistä Turun yliopistolle valintapäätöksessä annettujen 
ohjeiden mukaisesti. Jos valittu hakija ei toimita ohjeiden mukaisia todistuksia valintapäätöksessä 
annettuun määräaikaan mennessä, hän menettää opiskelupaikkansa. Ohjeet todistusten 
toimittamiseen ja maakohtaiset vaatimukset löytyvät täältä https://www.utu.fi/en/study-at-
utu/accepted-students/original-documents.  

 
6. Todistus kielitaidosta:  Turun yliopistossa noudatetaan rehtorin päätöksessä määriteltyjä kielitaidon 

todentamisen tapoja: https://www.utu.fi/fi/tutkimus/tutkijakoulu/haku/kielivaatimukset  
 
Hakijan tulee toimittaa kaikki vaaditut liitteet hakuajan päättymiseen mennessä. Myöhässä saapuneita 
hakemuksia ei käsitellä. 

https://www.utu.fi/fi/tutkimus/tutkijakoulu/yhteiskunta-ja-kayttaytymistieteiden-tohtoriohjelma/hakijalle
http://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli
https://sites.utu.fi/invest/research-groups/
https://www.utu.fi/en/study-at-utu/accepted-students/original-documents
https://www.utu.fi/en/study-at-utu/accepted-students/original-documents
https://www.utu.fi/fi/tutkimus/tutkijakoulu/haku/kielivaatimukset
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LIITE 2. Hakuasiakirjojen kuvaus (lääketieteellinen tiedekunta: lastenpsykiatria) 

Tohtorintutkinnon opiskeluoikeuden haku  

Sähköistä hakemusta varten hakijan on valmisteltava: 

 tutkimussuunnitelman tiivistelmä (korkeintaan 1000 merkkiä) sekä 
 seuraavat liitedokumentit pdf-muodossa: 

 

1. Tutkimussuunnitelma, enintään 6 sivua (ks. ohjeet). Liittämällä hakemukseensa tutkimussuunnitelman 
hakija hyväksyy tutkimussuunnitelman tarkastamisen Turnitin Originality Check -järjestelmällä 
(sähköinen plagiaatintunnistusjärjestelmä). 
 

2. Ansioluettelo, enintään 3 sivua. Ansioluettelo sisältää julkaisuluettelon. Katso TENKin ohjeet tutkijan 
ansioluettelon kirjoittamiseksi http://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli 
 

3. Motivaatiokirje (perustelu jatko-opintoihin hakeutumiselle). Motivaatiokirje on lyhyt (enintään 2 sivua) 
vapaamuotoinen asiakirja, jossa hakija perustelee, miksi haluaa suorittamaan  

 tohtoritutkintoa DPInvest tohtoriohjelmaan Turun yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan. 
 
4. Jatko-opintosuunnitelma. Ks. ohjeet: DPInvest tohtoriohjelman hakuohjeet, kohta 'Tutkimus- ja 

opintosuunnitelma' 
 

5.  Allekirjoitetun ohjaussuunnitelman (tai jos joku ohjaajista ei ole suomenkielentaitoinen: signed 
supervision plan) 
Huom! Vähintään yhden ohjaajista suositellaan olevan Turun yliopiston henkilökuntaa tai Turun 
yliopiston dosentti, koska ohjaus edellyttää pääsyä Turun yliopiston sähköisiin järjestelmiin. 

 
sekä tarvittaessa nämä liitteet (lue ohjeet huolellisesti): 
 
6. Perusteltu anomus, mikäli tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta hakeva esittää kolmea ohjaajaa - 

tarkista Lääketieteellisen tiedekunnan ohjeet, kohta ’Ohjaus’ 
 

7. Kopiot tutkintotodistuksista ja opintosuoritusotteista 
 

A. Mikäli hakija on suorittanut hakukelpoisuuden antavan aiemman tutkintonsa korkeakoulussa 
Suomessa, tulee hänen liittää sähköiseen hakulomakkeeseen skannatut alkuperäiset 
tutkintotodistukset, opintosuoritusotteet sekä muut valintaperusteisiin liittyvät opintotodistukset, 
mikäli tarpeen: ks. Lääketieteellisen tiedekunnan ohjeet, kohta ’Hakukelpoisuuden antava aiempi 
tutkinto’. 

 
B. Mikäli hakija on suorittanut hakukelpoisuuden antavan aiemman tutkintonsa korkeakoulussa 

ulkomailla, tulee hänen liittää sähköiseen hakulomakkeeseen:  

 skannatut alkuperäiset tutkintotodistukset 

 skannatut alkuperäiset opintosuoritusotteet 

 skannatut alkuperäiset muut valintaperusteisiin liittyvät opintotodistukset, joiden nojalla 
tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta haetaan.  

 Jos todistukset/opintosuoritusotteet eivät ole englannin-, suomen- tai ruotsinkielisiä, tulee 
toimittaa lisäksi virallinen käännös todistuksista/opintosuoritusotteista joillekin näistä kielistä. 
Viralliseksi käännökseksi katsotaan tutkinnon myöntäneen korkeakoulun antama käännös, 
virallisen kääntäjän tekemä käännös tai virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkinnon 
myöntäneen korkeakoulun tai virallisen kääntäjän käännöksestä.  

 

https://www.utu.fi/sites/default/files/media/DPInvest/L%C3%A4%C3%A4kiksen%20tutkimussuunnitelma.pdf
http://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli
https://www.utu.fi/fi/tutkimus/tutkijakoulu/dpinvest/hakijalle
http://www.utu.fi/sites/default/files/public%3A/media/file/MED_ohjaussuunnitelma_opiskeluoikeushakemukseen_1.rtf
http://www.utu.fi/sites/default/files/public%3A/media/file/MED_supervisionplan_application_attachment_1.rtf
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/laaketieteellinen-tiedekunta/tohtorikoulutus-laaketieteellisessa-tiedekunnassa/tohtorikoulutushaku/ennen-hakemuksen-laatimista
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/laaketieteellinen-tiedekunta/tohtorikoulutus-laaketieteellisessa-tiedekunnassa/tohtorikoulutushaku/ennen-hakemuksen-laatimista
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Niiden ulkomailla pohjatutkinnon suorittaneiden hakijoiden, joille päätetään myöntää 
opiskeluoikeus, tulee toimittaa joko alkuperäiset todistukset tai virallisesti oikeaksi todistetut 
kopiot todistuksista ja niiden käännöksistä Turun yliopistolle valintapäätöksessä annettujen 
ohjeiden mukaisesti. Jos valittu hakija ei toimita ohjeiden mukaisia todistuksia valintapäätöksessä 
annettuun määräaikaan mennessä, hän menettää opiskelupaikkansa. Ohjeet todistusten 
toimittamiseen ja maakohtaiset vaatimukset löytyvät täältä https://www.utu.fi/en/study-at-
utu/accepted-students/original-documents.  
Huom! Jos olet suorittanut kelpoisuuden antavan korkeakoulututkinnon ulkomailla, huolehdi jo 
hyvissä ajoin, että sinulla on tarvittavat dokumentit valmiina, jos opiskeluoikeus myönnetään. 

 
8. Todistus kielitaidosta:  Turun yliopistossa noudatetaan rehtorin päätöksessä määriteltyjä 

kielitaidon todentamisen tapoja: 
https://www.utu.fi/fi/tutkimus/tutkijakoulu/haku/kielivaatimukset  
 

Hakijan tulee toimittaa kaikki vaaditut liitteet hakuajan päättymiseen mennessä. Myöhässä saapuneita 
hakemuksia ei käsitellä. 
 

https://www.utu.fi/en/study-at-utu/accepted-students/original-documents
https://www.utu.fi/en/study-at-utu/accepted-students/original-documents
https://www.utu.fi/fi/tutkimus/tutkijakoulu/haku/kielivaatimukset

