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Haku tohtorikoulutettavaksi Turun yliopiston 

tutkijakoulun Eksaktien tieteiden (EXACTUS) 

tohtoriohjelmaan  

 

1. Tohtoriohjelman lyhyt kuvaus 

Eksaktien tieteiden (EXACTUS) tohtoriohjelmassa ovat edustettuina fysiikka, kemia, 

matematiikka, materiaalitiede, sovellettu matematiikka, teoreettinen fysiikka, tilastotiede ja 

tähtitiede. Tohtorikoulutettavien ohjaajat ovat pääasiassa Fysiikan ja tähtitieteen 

laitokselta, Kemian laitokselta, Matematiikan ja tilastotieteen laitokselta, PET-keskuksesta 

tai Suomen ESO-keskuksesta. Tohtoriohjelman verkkosivut ovat osoitteessa 

www.utu.fi/EXACTUS/.  

 

2. Hakuaika ja mitä voi hakea 

Ajanjaksolla 30.8. - 17.9.2021 voi hakea: 

 

2.1. Oikeutta suorittaa tohtorintutkinto Turun yliopiston matemaattis-

luonnontieteellisessä tiedekunnassa 

Tohtorintutkinnon opiskeluoikeus alkaa 1.1.2022. 

 

2.2. Tohtorikoulutettavan määräaikaista työsuhteista tehtävää 

Tohtorikoulutettavan tehtävä alkaa aikaisintaan 1.1.2022 ja sitä voi hakea enintään 4 

vuoden määräajaksi (päättyy viimeistään 31.12.2025). Se on tarkoitettu ensisijaisesti 

kokopäiväiseen väitöskirjatutkimuksen tekemiseen, ja tavoitteena on tohtorintutkinnon 

suorittaminen neljässä vuodessa. Tohtorikoulutettavan tehtävään valitulle osoitettavat 

http://www.utu.fi/EXACTUS/
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muut kuin väitöskirjatutkimukseen liittyvät työt eivät saa vaarantaa täysipäiväistä 

väitöskirjatutkimusta ja voivat olla enintään 5 % (noin 80 tuntia lukuvuodessa) 

tohtorikoulutettavan vuosityöajasta. 

EXACTUS-tohtoriohjelma käyttää täydentävän rahoituksen mallia, jossa tutkijakoulun 

(UTUGS) rahoitusta voidaan myöntää enintään 24 kk tohtorikoulutettavaa kohden. 

Tohtoriohjelma edellyttää, että laitos ja ohjaaja yhdessä tohtorikoulutettavan kanssa 

vastaavat tarvittavan lisärahoituksen hankkimisesta väitöskirjatyön rahoituskaudelle, jonka 

pituus voi olla enintään neljä vuotta. 

Palkkaus määräytyy yliopiston palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilökunnan 

vaativuustasojen 2–4 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 2078,27- 2 591,28 

euroa kuukaudessa. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen 

suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on 6-50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. 

Aloittavan tohtorikoulutettavan työn vaativuus arvioidaan pääsääntöisesti tasolle 2. 

Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika. 

 

2.3. Samanaikaisesti molempia yllä mainittuja (2.1 ja 2.2) 

 

3. Kuka voi hakea 

3.1. Tohtorintutkinnon suoritusoikeutta Turun yliopiston matemaattis-

luonnontieteellisestä tiedekunnasta voivat hakea:  

 Henkilöt, jotka täyttävät yliopistolain (558/2009, 37 §) tohtorintutkinnon 

suorittamiselle määritellyt kelpoisuusehdot sekä matemaattis-luonnontieteellisen 

tiedekunnan tohtorintutkinnon suoritusoikeuden edellytykset. Kelpoisuuden antavan 

tutkinnon tulee olla valmis hakuajan puitteissa tai hakuajan päättymisen jälkeen sillä 

ehdolla, että hakija valmistuu ja toimittaa skannatun tutkintotodistuksen ja 

opintorekisteriotteen 16.11.2021 mennessä Turun yliopistoon osoitteeseen sci-

docstudies@utu.fi.  

mailto:sci-docstudies@utu.fi
mailto:sci-docstudies@utu.fi
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3.2. Tohtorikoulutettavan työsuhteista tehtävää voivat hakea: 

 Henkilöt, joilla on aktiivinen tohtorintutkinnon opiskeluoikeus Fysikaalisten ja 

kemiallisten tieteiden (PCS) –tohtoriohjelmassa seuraavilta aloilta: fysiikka, kemia, 

materiaalitiede, teoreettinen fysiikka tai tähtitiede tai Matemaattis-tietoteknisessä 

(MATTI) -tohtoriohjelmassa seuraavilta aloilta: matematiikka, sovellettu 

matematiikka tai tilastotiede. 

 Henkilöt, joille ei vielä ole myönnetty tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta MATTI tai 

PCS-tohtoriohjelmassa, mutta jotka sopivat EXACTUS-tohtoriohjelman profiiliin ja 

täyttävät tohtorintutkinnon suoritusoikeutta koskevat kelpoisuusehdot (ks. 3.1). 

Koska opiskeluoikeus on edellytyksenä Turun yliopiston rahoittaman 

tutkijankoulutuspaikan vastaanottamiselle, tulee henkilön hakea tässä haussa myös 

opiskeluoikeutta tohtorin tutkintoon EXACTUS-tohtoriohjelmassa rahoitetun paikan 

lisäksi. 

 Tohtorikoulutettavan työsuhteista määräaikaista tehtävää ei ole tarkoitettu 

henkilöille, jotka ovat jo saaneet neljän vuoden ajan täyspäiväistä tohtorintutkinnon 

suorittamiseen tarkoitettua rahoitusta. Myös henkilön muu väitöskirjatyön 

tekemiseen saama rahoitus huomioidaan tehtävän pituutta määritettäessä.  

 Tohtorinkoulutettavien tehtäviin ei voida valita henkilöä, jolla on jo tohtorintutkinto. 

 

Niiden hakijoiden, jotka eivät ole EU/ETA-maiden kansalaisia ja joille on myönnetty 

tohtorintutkinnon opiskeluoikeus Turun yliopistossa kevään 2021 haussa tai joille 

myönnetään opiskeluoikeus syksyn 2021 haussa, on mahdollista hakea Finland Fellowship 

–rahoitusta vuodelle 2022. Rahoitusta haetaan rastittamalla hakulomakkeessa rahoitusta 

koskeva kohta. Linkki Turun yliopiston tutkijakoulun www-sivulle, jossa kerrotaan Finland 

Fellowship-rahoituksesta.  

 

https://www.utu.fi/fi/en/research/utugs/finlandfellowship
https://www.utu.fi/fi/en/research/utugs/finlandfellowship
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Turun yliopiston johtosäännön 39 § mukaan tohtorikoulutettavan tehtävään otettavalta 

edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa ja hyväksyttyä tutkimussuunnitelmaa. Lisäksi 

edellytetään korkeakoulututkinnon suorittamisen yhteydessä tai muutoin osoitettua kykyä 

ja motivoitumista jatko-opintoihin ja tohtorin tutkinnon suorittamiseen 

tutkimussuunnitelman mukaisesti. 

4. Hakeminen 

Tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta sekä tohtorikoulutettavan työsuhteista tehtävää 

haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake sekä liittämällä siihen vaaditut pdf-

muotoiset liitteet. Hakuasiakirjat on kuvattu tarkemmin tämän hakuilmoituksen lopussa 

(Liite 1) ja tohtoriohjelman www-sivuilla. Linkki sivulle, jossa julkaistaan tohtoriohjelman 

hakuohjeet. 

Linkki tutkijakoulun sivuille, jossa hakulomake julkaistaan. Lomake aukeaa hakuajan 

alkaessa 30.8.2021 ja sulkeutuu 17.9.2021 klo 23.59. Hakuasiakirjat suositellaan 

laatimaan englanniksi. Hakuajan umpeutumisen jälkeen saapuneita hakemuksia ei 

käsitellä. Hakuasiakirjoja ei palauteta. 

Opiskeluoikeuden hakeminen 

Opiskeluoikeuden hakeminen on kaksivaiheinen prosessi. Ensimmäisessä vaiheessa 

opiskelija kertoo itsestään ja toiveistaan jatko-opintojen suhteen (sähköinen lomake). 

Tohtoriohjelma arvioi kaikki hakemukset ja tarkistaa jokaisen hakijan muodollisen 

pätevyyden ja sopivuuden ohjelman profiiliin. Lisäksi tarkistetaan, onko ohjelmalla tarjota 

hakijalle kaksi sopivaa ohjaajaa sekä valvoja. 

Parhaat hakijat, joille ohjelma voi osoittaa kaksi ohjaajaa, kutsutaan hakukierroksen 

toiseen vaiheeseen. Toiseen vaiheeseen kutsuttuihin hakijoihin otetaan yhteyttä 

henkilökohtaisesti ja heille osoitetaan ohjaajat sekä valvoja, joiden kanssa hakija työstää 

toisen vaiheen hakemuksensa ja laatii siihen kuuluvan tutkimus- ja rahoitussuunnitelman. 

  

https://www.utu.fi/en/research/utugs/exactus/admission
https://www.utu.fi/en/research/utugs/exactus/admission
https://www.utu.fi/fi/tutkimus/tutkijakoulu/haku/tohtoriohjelman-hakujulistukset
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5. Hakemusten arviointi 

Tohtoriohjelma arvioi hakemukset hakuajan päätyttyä. Laitos, joihin opiskelija sijoittuu, 

antaa lausuntonsa niistä hakijoista, joita tohtoriohjelma puoltaa. Tarvittaessa hakijoita 

voidaan haastatella. Jatkokäsittelyyn etenevien hakemusten tutkimussuunnitelmat voidaan 

tarkistaa Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmällä.  

Tohtorintutkinnon suoritusoikeutta koskevien kelpoisuusehtojen lisäksi 

tohtorikoulutettavien valinnassa huomioidaan hakijan motivaatio, meriitit, suoritetut 

opinnot, pro gradun (tai vastaavan) arvosana, kyky suorittaa tohtorintutkinto sekä 

tutkimussuunnitelman laatu ja toteuttamiskelpoisuus tavoiteaikataulussa.  

Jatko-opiskelijaksi valittavalta edellytetään, että perustutkinnon syventävät opinnot on 

suoritettu vähintään hyvin tiedoin tai sitä vastaavalla tasolla. Muussa tapauksessa tai jos 

perustutkinnon ala poikkeaa jatko-opintojen tutkimusalasta, tietoja ja taitoja edellytetään 

täydennettäväksi ko. tason saavuttamiseksi. Tohtorikoulutettavalle nimettävä valvoja antaa 

lausunnon mahdollisesti tarvittavista täydentävistä opinnoista näissä poikkeustapauksissa. 

Valittavalta tohtorikoulutettavalta edellytetään hyvää englanninkielen taitoa. 

Tohtorikoulutettavalle tulee voida osoittaa vähintään kaksi suostumuksensa antanutta ja 

pätevyysvaatimukset täyttävä ohjaajaa, lisäksi tohtorikoulutettavan tutkimusaiheen tulee 

sopia tohtoriohjelman profiiliin.  

Tohtoriohjelma on monitieteinen ja pyrkii edistämään kaikkia tutkimusalojaan. Tämä 

voidaan ottaa huomioon valittaessa henkilöitä tohtorikoulutettavan tehtäviin. Hakijan muu 

väitöskirjatyön tekemiseen saama rahoitus huomioidaan tohtorikoulutettavan tehtävän 

pituutta määritettäessä 

6. Päätökset 

Tiedekunnan tutkimuksesta vastaava varadekaani päättää tohtorintutkinnon 

opiskeluoikeuden myöntämisestä hakijalle. Päätös pohjautuu tohtoriohjelman johtoryhmän 

esitykseen ja laitoksen lausuntoon. Hakijoille ilmoitetaan päätöksistä henkilökohtaisesti 

30.11.2021 mennessä. Työsuhteeseen ottamisesta päättää asianomaisen ainelaitoksen 

johtaja tohtoriohjelman johtoryhmän esityksestä. Tohtorikoulutettavan työsuhteiseen 
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tehtävään valittujen henkilöiden nimet julkaistaan tohtoriohjelman www-sivulla 

(http://www.utu.fi/EXACTUS/) marraskuun 2021 loppuun mennessä. Hakija voi kieltää 

nimensä julkaisun sähköisessä hakulomakkeessa.  

 

7. Todistusten toimittaminen 

Turun yliopisto tarkistaa hyväksyttyjen hakijoiden tutkintotodistusten oikeellisuuden. Jos 

hakukelpoisuuden antava tutkinto on tehty suomalaisessa korkeakoulussa, niin tarkistus 

tehdään yliopistojen tietojärjestelmästä. Hakijan tulee ilmoittaa tarkistusta varten 

suomalainen henkilöllisyystunnus sähköisessä hakemuksessa.  

Jos hakijan hakukelpoisuuden antava tutkinto on suoritettu ulkomailla, niin 

alkuperäinen tutkintotodistus ja siihen liittyvä opintorekisteriote tai näiden viralliset 

kopiot tulee toimittaa Turun yliopistoon viimeistään 4.3.2022. Jos opiskelijaksi 

hyväksytty ei toimita ohjeiden mukaisia (paperisia) todistuksia haluilmoituksessa 

mainittuun määräaikaan mennessä, hän menettää opiskelupaikkansa. Linkki www-

sivulle, josta löytyvät ohjeet todistusten toimittamiseen sekä maakohtaisiin 

vaatimuksiin. 

 

8. Ilmoittautuminen ja paikan vastaanottaminen 

Hyväksytyn hakijan tulee ilmoittaa opiskelupaikan vastaanottamisesta 

valintapäätöksessä annettujen ohjeiden mukaisesti viimeistään 15.12.2021 klo 15 

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., 

http://www.utu.fi/EXACTUS/
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/en/study-at-utu/accepted-students/original-documents
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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.  

Jatkotutkintoa suorittava opiskelija on velvollinen ilmoittautumaan yliopistoon 

lukuvuosittain yliopiston ilmoittautumisohjeiden mukaisesti. Ainoastaan läsnä olevaksi 

ilmoittautunut voi osallistua opetukseen ja harjoittaa opintoja yliopistossa. 

9. Muutoksenhaku 

Opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua matemaattis-

luonnontieteelliseltä tiedekunnalta 14 päivän kuluessa tulosten julkistamispäivästä. 

Lisätietoa: sci-docstudies@utu.fi. 

10. Lisätietoja 

http://www.utu.fi/EXACTUS/ 

Linkki matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan hakuohjeisiin 

sci-docstudies@utu.fi  

Ohjelman johtaja, Professori Juri Poutanen (puh. 040 064 0684, juri.poutanen @ utu.fi) 

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Koulutuspäällikkö Sanna Ranto (puh. 050 325 

4448, sanna.ranto @ utu.fi) 

 

  

mailto:sci-docstudies@utu.fi
http://www.utu.fi/EXACTUS/
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/matemaattis-luonnontieteellinen-tiedekunta/tohtorikoulutus/hakeminen
mailto:sci-docstudies@utu.fi
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Liite 1. Hakuasiakirjojen kuvaus 

 

a) Tohtoritutkinnon opiskeluoikeuden haku 

Sähköisen lomakkeen liitteenä toimitettava liitteet 1-2 ja 4-5, mahdollisesti liite 6. 

b) Tohtorikoulutettavan määräaikaisen työsuhteen haku 

Sähköisen lomakkeen liitteenä toimitettava liitteet 1-4. 

c) Samanaikaisesti molempia yllä mainittuja (a ja b) 

 

Sähköisen lomakkeen liitteenä toimitettava liitteet 1-2 ja 4-5, mahdollisesti liite 6. 

 

1. Ansioluettelo  

Katso TENKin ohjeet tutkijan ansioluettelon kirjoittamiseksi  

 

2. Julkaisuluettelo  

Ohjeet julkaisuluettelon laatimiseen suomeksi ja englanniksi. 

 

3. Tutkimussuunnitelma (englanniksi) 

 

Jos hakija on jo PCS tai MATTI -tohtoriohjelman tohtorikoulutettava, hänen tulee 

liittää sähköiseen hakemukseen tutkimussuunnitelma, jonka enimmäispituus on 3 sivua 

sisältäen viitteet. Suunnitelman tulee sisältää seuraavat asiat: 

 

- Tutkimusaiheen kuvaus 

http://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli
https://www.utu.fi/sites/default/files/public%3A/media/file/Ohjeet%20julkaisuluettelon%20tekemist%C3%A4%20varten.pdf
http://www.utu.fi/sites/default/files/public%3A/media/file/Guidelines%20for%20list%20of%20publications.pdf
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- Tieteellinen motivaatio ja tavoitteet 

- Tutkimusmenetelmät ja –ympäristö 

- Hakijan oma rooli tutkimustyössä 

- Tutkimuksen aikataulu 

- Väitöskirjan ja jatko-opintojen nykyinen tila 

 

Liittämällä hakemukseensa tutkimussuunnitelman hakija hyväksyy 

tutkimussuunnitelman tarkastamisen Turnitin Originality Check -järjestelmällä 

(sähköinen plagiaatintunnistusjärjestelmä). 

 

Opiskeluoikeutta hakevia pyydetään kirjoittamaan tutkimussuunnitelma toisen 

vaiheen hakemuksen yhteydessä. Tällöin tutkimussuunnitelma kirjoitetaan ohjaajan 

kanssa. 

 

4. Tutkintotodistus ja opintosuoritusote 

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 (sillä kielellä, jolla tutkinto on suoritettu).  

 skannatut alkuperäiset opintorekisterinotteet (sillä kielellä, jolla tutkinto on suoritettu).  

 skannatut alkuperäiset muut valintaperusteisiin liittyvät opintotodistukset, joiden 

nojalla tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta haetaan.  

 Jos todistukset, opintorekisterinotteet tai muut valintaperusteisiin liittyvät 

opintotodistukset eivät ole englannin-, suomen- tai ruotsinkielisiä, tulee toimittaa 

lisäksi virallinen käännös todistuksista, opintorekisterinotteista sekä muista 
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valintaperusteisiin liittyvistä opintotodistuksista joillakin näistä kielistä. Viralliseksi 

käännökseksi katsotaan tutkinnon myöntäneen korkeakoulun antama käännös 

ja virallisen kääntäjän tekemä käännös. Englanninkielisen opintorekisterinotteen 

korvaa eurooppalaisen korkeakoulun myöntämä Diploma Supplement (DS), jos DS 

sisältää tiedot opintosuorituksista.  

C. Mikäli hakijan tutkinto ei ole valmis hakuajan päättymiseen mennessä, niin 

hakemuksen liitteenä tulee toimittaa ajantasainen skannattu opintorekisteriote 

valmistumassa olevasta tutkinnosta.  

Jos olet suorittanut kelpoisuuden antavan korkeakoulututkinnon ulkomailla, huolehdi jo 

hyvissä ajoin, että sinulla on tarvittavat dokumentit valmiina, jos opiskeluoikeus 

myönnetään. Ohjeet todistusten toimittamisesta annetaan myöntökirjeen mukana. 

 

5. Motivaatiokirje (opiskeluoikeutta hakevat) 

Motivaatiokirje on yhden sivun mittainen vapaamuotoinen asiakirja, jossa hakija 

perustelee, miksi haluaa suorittamaan tohtorintutkintoa Turun yliopiston EXACTUS-

tohtoriohjelmaan.  

 

6. Todistus kielitaidosta  

Turun yliopistossa noudatetaan rehtorin päätöksessä (15.8.2019) määriteltyjä 

kielitaidon todentamisen tapoja. Ks. kielitaitovaatimukset yliopiston tutkijakoulun www-

sivuilla. 

Jos hakijan tulee todentaa kielitaito kielitestillä, niin hakemuksen liitteeksi tulee 

skannattu todistus suoritetusta kielitestistä. 

 

Hakijan tulee toimittaa kaikki vaaditut liitteet hakuajan päättymiseen mennessä. 

Myöhässä saapuneita hakemuksia ei käsitellä. 

https://www.utu.fi/fi/tutkimus/tutkijakoulu/haku/kielivaatimukset
https://www.utu.fi/fi/tutkimus/tutkijakoulu/haku/kielivaatimukset
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