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HAKU TOHTORIKOULUTETTAVAKSI TURUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULUN YHTEISKUNTA- JA KÄYTTÄYTY-
MISTIETEIDEN TOHTORIOHJELMAAN 

 

1. Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden tohtoriohjelma 

Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden tohtoriohjelma (DPSoc) on Turun yliopiston tutkijakouluun kuuluva 
monitieteinen ja laaja-alainen tohtoriohjelma.  Tohtoriohjelman tieteenalat ovat filosofia, East Asian Stu-
dies, logopedia, poliittinen historia, psykologia, sosiaalipolitiikka, sosiaalityö, sosiologia, taloussosiologia ja 
valtio-oppi. Lisätietoja tohtoriohjelmasta DPSoc 

 

2. Hakuaika ja mitä voi hakea 

Tohtorintutkinnon suoritusoikeutta ja/tai tohtorikoulutettavan tehtäviä haetaan sähköisellä lomakkeella ja 
siihen liitetyillä pdf-liitetiedostoilla (ks. liite 1, s. 4-6), joihin on koottu ohjeiden mukainen hakumateriaali. 
Hakijan on syytä tutustua tarkasti vaadittuihin liitteisiin ennen hakemuksen laatimista. Hakulomakelinkki 
sekä liitetiedostojen ohjeet julkaistaan tohtoriohjelman www-sivuilla. Hakemuksen voi laatia suomeksi tai 
englanniksi.  
 

Ajanjaksolla 30.8.-17.9.2021 voi hakea: 

a) tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa  

b) tohtorikoulutettavan määräaikaista työsuhteista tehtävää 

Haettavana on määräaikaisia tohtorikoulutettavan tehtäviä Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden tohto-
riohjelmassa. Tehtävät alkavat pääsääntöisesti 1.1.2022 ja niitä voi hakea enintään neljäksi vuodeksi (kor-
keintaan 31.12.2025 saakka). Vuonna 2020 vastaavassa haussa hakemuksista määräaikaiseen tehtävään 
rahoitettiin alle kymmenen prosenttia.  

Tohtorikoulutettavan tehtävä on tarkoitettu ensisijaisesti täysipäiväisen väitöskirjatutkimuksen tekemiseen 
ja jatko-opintojen suorittamiseen. Tavoitteena on tohtorintutkinnon suorittaminen neljässä vuodessa. Toh-
torintutkinto tulee tehdä yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan. Tohtorikoulutettavan osallistuminen ope-
tustoimintaan ja muihin tehtäviin mitoitetaan siten, että väitöskirja on mahdollista saada valmiiksi suunni-
tellussa aikataulussa. Pääsääntöisesti opetustehtäviin voidaan käyttää enintään 5 % vuosityöajasta (enin-
tään 80 h/vuosi). Opetustehtävät liittyvät mahdollisuuksien mukaan henkilön omaan tutkimusalaan. 

Tohtorikoulutettavan tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja 
tutkimushenkilöstön vaativuustasokehikon tason 2-4 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 
2078,27- 2591,28 euroa kuukaudessa. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen 
suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on 6-50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Aloittavan tohto-
rikoulutettavan työn vaativuus arvioidaan pääsääntöisesti tasolle 2. Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika. 

c) molempia yllämainittuja samanaikaisesti (a ja b) 

https://www.utu.fi/fi/tutkimus/tutkijakoulu/yhteiskunta-ja-kayttaytymistieteiden-tohtoriohjelma
https://www.utu.fi/fi/tutkimus/tutkijakoulu/yhteiskunta-ja-kayttaytymistieteiden-tohtoriohjelma/hakijalle
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Niiden hakijoiden, jotka eivät ole EU/ETA-maiden kansalaisia ja joille on myönnetty tohtorintutkinnon opis-
keluoikeus Turun yliopistossa kevään 2021 haussa tai joille myönnetään opiskeluoikeus syksyn 2021 haussa, 
on mahdollista hakea Finland Fellowship –apurahaa vuodelle 2022. Apurahaa haetaan rastittamalla hakulo-
makkeessa apurahaa koskeva kohta. Katso lisätietoa: https://www.utu.fi/fi/en/research/utugs/finlandfel-
lowship. 

 

3. Kuka voi hakea  

a) Tohtorintutkinnon suoritusoikeutta Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa voivat 
hakea: 

 

Henkilöt, jotka täyttävät yliopistolain (558/2009, 37 §) tohtorintutkinnon suorittamiselle määritellyt kelpoi-
suusehdot ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yleiset edellytykset jatko-opinto-oikeudelle. 

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tohtorintutkinnon suoritusoikeuden hakukelpoisuuden kriteerit: 
Ohjeita hakijalle 

 

b) Tohtorikoulutettavan työsuhteista tehtävää voivat hakea: 

1. Henkilöt, joilla on jo tohtorintutkinnon suoritusoikeus Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisessä 
tiedekunnassa ja jotka eivät ole aiemmin toimineet tohtorikoulutettavan työsuhteisessa tehtä-
vässä tai ovat toimineet tohtorikoulutettavan työsuhteisessa tehtävässä alle neljän vuoden ajan.  

 
2. Henkilöt, joille ei ole vielä myönnetty tohtorintutkinnon suoritusoikeutta Turun yliopiston yhteis-

kuntatieteellisessä tiedekunnassa, mutta jotka sopivat tohtoriohjelman profiiliin ja täyttävät toh-
torintutkinnon suoritusoikeutta koskevat kelpoisuusehdot (yliopistolaki 558/2009, 37§) ja hake-
vat tutkijankoulutuspaikan yhteydessä tohtorintutkinnon suoritusoikeutta Turun yliopiston yh-
teiskuntatieteellisessä tiedekunnassa.  

 
Tohtorikoulutettavalta vaadittavasta kelpoisuudesta on määrätty Turun yliopiston johtosäännössä (39§). 
Sen mukaan tohtorikoulutettavan tehtävään otettavalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa ja hy-
väksyttyä tutkimussuunnitelmaa sekä lisäksi korkeakoulututkinnon suorittamisen yhteydessä tai muutoin 
osoitettua kykyä ja motivaatiota jatko-opintoihin ja tohtorin tutkinnon suorittamiseen tutkimussuunnitel-
man mukaisesti. Koska tutkinnonsuoritusoikeus on edellytyksenä tohtorikoulutettavan tehtävän vastaanot-
tamiselle, tulee henkilön hakea tässä haussa tohtorikoulutettavan tehtävän lisäksi tutkinnonsuoritusoi-
keutta, jos ei hänelle ole sitä jo myönnetty.  
 
Tohtorikoulutettavan tehtävään ei voida valita henkilöä, jolla on jo tohtorintutkinto.  
 

4. Hakeminen 
 

4.1.  Hakemusasiakirjat 

Tohtorikoulutettavan tehtävää ja/tai tohtorintutkinnon suoritusoikeutta yhteiskuntatieteellisessä tiedekun-
nassa voi hakea: 

https://www.utu.fi/fi/en/research/utugs/finlandfellowship
https://www.utu.fi/fi/en/research/utugs/finlandfellowship
https://www.utu.fi/fi/tutkimus/tutkijakoulu/yhteiskunta-ja-kayttaytymistieteiden-tohtoriohjelma/hakijalle
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• täyttämällä sähköisen hakulomakkeen (Turun yliopiston tutkijankoulutuspaikkojen sähköisessä haku-
järjestelmässä) ja 

• toimittamalla kaikki vaadittavat liitteet. Vaaditut hakuasiakirjat on lueteltu tämän hakuilmoituksen lo-
pussa (liite 1). 

Linkki hakulomakkeeseen julkaistaan osoitteessa: UTUGS hakulomake. Lomake aukeaa hakuajan alkaessa 
30.8.2021 ja sulkeutuu 17.9.2021 klo 23.59. Hakuasiakirjoja ei palauteta. 
 
4.2. Hakemusten arviointi 
 
Tohtoriohjelman johtoryhmä käsittelee hakemukset ja käyttää myös ulkopuolisia asiantuntijoita hakemus-
ten 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 arvo-
sana ja muut opintosuoritukset) 
 

• eteneminen tohtorintutkintoon kuuluvissa opinnoissa (julkaisut, konferenssiesitelmät, toiminta tie-
teellisissä seuroissa, tieteelliset palkinnot, suoritettujen opintojen määrä opintorekisterissä ja opin-
tojen suoritusnopeus ym.) 
 

Tohtoriohjelman johtoryhmä tekee valintaehdotuksen tohtorikoulutettavan tehtävään valittavista haki-
joista. Johtoryhmän valintaehdotus perustuu ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemiin arvioihin. Tämän li-
säksi huomioidaan hakijoiden rahoituksen tarve suhteessa jaettavissa oleviin rahoituskausiin. Valintaehdo-
tuksen tekemisessä voidaan myös huomioida tohtoriohjelman monitieteisyys eli pyrkimys tukea kaikkien 
siihen kuuluvien tieteenalojen tutkimusta. 
 
 
5. Valintapäätös 
 
Tohtoriohjelman johtoryhmä tekee tohtorikoulutettavien valinnasta esitykset yhteiskuntatieteellisen tiede-
kunnan laitoksille. Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan laitosten johtajat päättävät hakijan ottamisesta työ-
suhteeseen laitokselle tohtorikoulutettavan työsuhteiseen tehtävään tohtoriohjelman johtoryhmän esityk-
sestä. Tehtäviin valittujen nimet julkaistaan tohtoriohjelman www-sivuilla marraskuun 2021 loppuun men-
nessä. Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksistä henkilökohtaisesti. 
 
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan dekaani päättää tohtorintutkinnon opiskeluoikeuden myöntämisestä 
hakijalle tohtoriohjelman johtoryhmän esityksestä. Päätökset opiskeluoikeuden myöntämisestä tehdään 
30.11.2021 mennessä. Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksistä henkilökohtaisesti.  

Hyväksytyn hakijan tulee ilmoittaa opiskelupaikan vastaanottamisesta valintapäätöksessä annettujen ohjei-
den mukaisesti viimeistään 15.12.2021 klo 15.00 mennessä. Jos opiskelijaksi hyväksytty ei tee ilmoitusta 
mainittuun määräaikaan mennessä, hän menettää opiskelupaikkansa. Useaan korkeakoulututkintoon johta-
vaan koulutukseen hyväksytyn tulee ilmoittaa opiskelupaikan vastaanottamisesta vain yhteen korkeakou-
luun. Ilmoitus opiskelupaikan vastaanottamisesta on sitova, eikä sitä voi myöhemmin peruuttaa tai muut-
taa.  

https://www.utu.fi/fi/tutkimus/tutkijakoulu/haku/tohtoriohjelman-hakujulistukset
https://www.utu.fi/fi/tutkimus/tutkijakoulu/yhteiskunta-ja-kayttaytymistieteiden-tohtoriohjelma/hakijalle
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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, Poliisiammattikorkea-
koulu, 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 kään-
nöksistä Turun yliopistolle valintapäätöksessä annettujen ohjeiden mukaisesti. Jos valittu hakija ei toimita 
ohjeiden mukaisia todistuksia valintapäätöksessä annettuun määräaikaan mennessä, hän menettää opiske-
lupaikkansa. Ohjeet todistusten toimittamiseen ja maakohtaiset vaatimukset löytyvät täältä 
https://www.utu.fi/en/study-at-utu/accepted-students/original-documents.  

 
6. Muutoksen haku 

Opiskelijavalintaan (opiskeluoikeus) tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua yhteiskuntatieteelli-
seltä tiedekunnalta 14 päivän kuluessa tulosten julkistamispäivästä: soc@utu.fi 

 
7. Lisätietoja 

Koordinaattori Vesa Rautio: vesa.rautio@utu.fi 050 416 8345 

Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden tohtoriohjelman johtaja, professori Juha Räikkä:  
juha.raikka@utu.fi, 050 466 2305 

 

LIITE 1. Hakuasiakirjojen kuvaus 

a) Tohtorintutkinnon opiskeluoikeuden haku 

Sekä 

b) Tohtorintutkinnon opiskeluoikeuden ja tohtorikoulutettavan tehtävän haku  
 

Sähköisen hakulomakkeen lisäksi toimitettavat pdf liitteet: 

1. Tutkimussuunnitelma, enintään 6 sivua (ks. ohjeet). Liittämällä hakemukseensa tutkimussuunnitelman 
hakija hyväksyy tutkimussuunnitelman tarkastamisen Turnitin Originality Check -järjestelmällä (sähköi-
nen 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 Turun 
yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan.  

4. Ohjaajan sitoumus (tiedosto tai kopio sähköpostiviestistä, jolla Turun yliopiston professori tai tohtorita-
son opettaja tai tutkija lupautuu hakijan väitöskirjan ohjaajaksi). Tiedekunnan oppiaineet ja yhteystie-
dot: https://www.utu.fi/fi/yliopisto/yhteiskuntatieteellinen-tiedekunta/yksikot 
Huom! Ohjaajista vähintään yhden tulee olla oppiaineesta, johon hakija on hakemuksensa osoittanut. 

5. Skannatut alkuperäiset tutkintotodistukset ja opintosuoritusotteet. 

https://www.utu.fi/en/study-at-utu/accepted-students/original-documents
mailto:soc@utu.fi
mailto:vesa.rautio@utu.fi
mailto:juha.raikka@utu.fi
https://www.utu.fi/fi/tutkimus/tutkijakoulu/yhteiskunta-ja-kayttaytymistieteiden-tohtoriohjelma/hakijalle
http://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/yhteiskuntatieteellinen-tiedekunta/yksikot
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A. Mikäli hakija on suorittanut hakukelpoisuuden antavan aiemman tutkintonsa korkeakoulussa Suo-
messa, tulee hänen liittää sähköiseen hakulomakkeeseen skannatut alkuperäiset tutkintotodistukset ja 
opintosuoritusotteet, joiden nojalla tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta haetaan. 
 
B. Mikäli hakija on suorittanut hakukelpoisuuden antavan aiemman tutkintonsa korkeakoulussa ulko-
mailla, tulee hänen liittää sähköiseen hakulomakkeeseen:  
 

• skannatut alkuperäiset tutkintotodistukset (sillä kielellä, jolla tutkinto on suoritettu) 

• skannatut alkuperäiset opintosuoritusotteet (sillä kielellä, jolla tutkinto on suoritettu)  

• skannatut alkuperäiset muut valintaperusteisiin liittyvät opintotodistukset, joiden nojalla toh-
torintutkinnon opiskeluoikeutta haetaan. 

• Jos todistukset/opintosuoritusotteet eivät ole englannin-, suomen- tai ruotsinkielisiä, tulee toi-
mittaa lisäksi virallinen käännös todistuksista/opintosuoritusotteista joillekin näistä kielistä. 
Viralliseksi käännökseksi katsotaan tutkinnon myöntäneen korkeakoulun antama käännös ja 
virallisen kääntäjän tekemä käännös. Englanninkielisen opintosuoritusotteen korvaa euroop-
palaisen korkeakoulun myöntämä Diploma Supplement (DS), jos DS sisältää tiedot opintosuori-
tuksista. 

 
Niiden ulkomailla pohjatutkinnon suorittaneiden hakijoiden, joille päätetään myöntää opiskeluoikeus, 
tulee toimittaa joko alkuperäiset todistukset tai virallisesti oikeaksi todistetut kopiot todistuksista ja nii-
den käännöksistä Turun yliopistolle valintapäätöksessä annettujen ohjeiden mukaisesti. Jos valittu ha-
kija 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 riittävästä kielitaidosta 
 
Turun yliopistossa noudatetaan rehtorin päätöksessä (15.8.2019) määriteltyjä kielitaidon todentamisen 
tapoja.  
 
Katso kielitaitovaatimukset yliopiston tutkijakoulun www-sivuilla: 
https://www.utu.fi/fi/tutkimus/tutkijakoulu/haku/kielivaatimukset 
  

• Jos hakijan tulee todentaa kielitaito kielitestillä, niin hakemuksen liitteeksi tulee skannattu to-
distus suoritetusta kielitestistä. 

 
c) Tohtorikoulutettavan tehtävän haku 

Sähköisen hakulomakkeen lisäksi toimitettavat liitteet: 

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

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

https://www.utu.fi/en/study-at-utu/accepted-students/original-documents
https://www.utu.fi/fi/tutkimus/tutkijakoulu/haku/kielivaatimukset
https://www.utu.fi/fi/tutkimus/tutkijakoulu/yhteiskunta-ja-kayttaytymistieteiden-tohtoriohjelma/hakijalle
http://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli


Hakuilmoitus   6 (6) 
  
  
21.6.2021   

 

Turun yliopisto | Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 
20014 Turun yliopisto 
Puhelin 029 450 5000 utu.fi/soc 

 

3. Opintorekisteriote suoritetuista jatko-opinnoista 
 
Hakijan tulee toimittaa kaikki vaaditut liitteet hakuajan päättymiseen mennessä. Myöhässä saapuneita ha-
kemuksia ei käsitellä. 


