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HAKU TOHTORIKOULUTETTAVAKSI YHTEISKUNTA- JA KÄYTTÄYTYMISTIETEIDEN 
TOHTORIOHJELMAAN 

 
 

Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa on haettavana opiskeluoikeudet suorittaa 
valtiotieteiden, filosofian ja psykologian tohtorin tutkinto. 

 

 
1. Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden tohtoriohjelma 
 

Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden tohtoriohjelma toimii osana Turun yliopiston tutkijakoulua 
(University of Turku Graduate School, UTUGS). Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden tohtoriohjelma 
on yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tuottama, syksyllä 2011 perustetun Turun yliopiston 
tutkijakoulun (UTUGS) tohtoriohjelma. Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden tohtoriohjelmaan 
kuuluvat tohtorikoulutettavat suorittavat tutkintonsa yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan. 
Tohtoriohjelman tieteenalat ovat filosofia, East Asian Studies, koulutussosiologia, logopedia, 
poliittinen historia, psykologia, sosiaalipolitiikka, sosiaalityö, sosiologia, taloussosiologia ja valtio-
oppi.     

2. Hakuaika 
 

Haku on avoinna 2.3.-20.3.2020.  

 

3. Kuka voi hakea 
 

Henkilöt, jotka täyttävät yliopistolain (558/2009, 37 §) tohtorintutkinnon suorittamiselle määritellyt 
kelpoisuusehdot. Opinto-oikeuden yleisenä edellytyksenä on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto 
tai sellainen soveltuva ulkomainen koulutus, joka antaa asianomaisessa maassa kelpoisuuden 
vastaaviin korkeakouluopintoihin. 
 
Hakukelpoisuuden antavan tutkinnon tulee olla suoritettu viimeistään 20.3.2020.  
 
 

4. Hakeminen 
 

Tohtorintutkinnon suoritusoikeutta haetaan: 
1) täyttämällä sähköinen hakulomake Turun yliopiston sähköisessä hakujärjestelmässä ja  
2) liittämällä kaikki vaaditut liitteet sähköiseen lomakkeeseen. 
 
Vaaditut hakuasiakirjat on lueteltu tämän hakuilmoituksen lopussa (kohta 7). 
 
Linkit hakujärjestelmän hakulomakkeeseen ja ohjeet sähköisen lomakkeen täyttämiseen aktivoituvat 
hakuajan alkaessa 2.3.2020. Linkki hakujärjestelmään julkaistaan tutkijakoulun internetsivuilla 
2.3.2020.  
 
Hakemus tulee lähettää sähköisessä hakujärjestelmässä viimeistään tiistaina 20.3.2020. 
Hakulomake sulkeutuu klo 23:59, eikä hakemuksen lähettäminen järjestelmässä ole enää sen 
jälkeen mahdollista. 
 

https://www.utu.fi/fi/tutkimus/tutkijakoulu/yhteiskunta-ja-kayttaytymistieteiden-tohtoriohjelma
https://www.utu.fi/fi/tutkimus/tutkijakoulu
https://www.utu.fi/fi/tutkimus/tutkijakoulu
https://www.utu.fi/fi/tutkimus/tutkijakoulu/haku/tohtoriohjelman-hakujulistukset
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5. Hakemusten arviointi, valinta, päätökset ja muutoksenhaku 
 

Tohtoriohjelmaan otetaan opiskelijoita vuosittain enintään 50. Valintakriteerit ovat  

 maisterin tutkinnon syventävien opintojen arvosana (yleensä vähintään hyvät tiedot)  
 pro gradu -tutkielman arvosana (yleensä vähintään cum laude approbatur) 
 hakijan tutkimussuunnitelman taso ja toteutuskelpoisuus  
 ohjausresurssien saatavuus 

 
Lisäksi tohtorikoulutettavaksi valittavalta edellytetään riittävää englannin kielen taitoa. 
 
Päätökset opinto-oikeuden myöntämisestä tekee dekaani tohtoriohjelman johtoryhmän esityksestä. 
Hakijaa informoidaan valinnan tuloksesta henkilökohtaisesti. Opiskeluoikeuden saaneiden 
opiskeluoikeus alkaa 1.8.2020. 

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. 

Opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua yhteiskuntatieteelliseltä 
tiedekunnalta 14 päivän kuluessa ilmoitetusta tulosten julkistamispäivästä. Perusteltu 
oikaisupyyntö tulee toimittaa Turun yliopiston yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan osoitteella 
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, 20014 Turun yliopisto. Lisätietoja: socpostgraduate@utu.fi 
 

 
6. Lisätietoja 
 

Tohtoriohjelman koordinaattori Vesa Rautio, vesa.rautio(at)utu.fi, puh. 050 416 8345. 
 
 

7. Hakuasiakirjojen kuvaus 

 

Hakemista varten hakijan tulee valmistella seuraavat dokumentit ja liittää ne sähköisesti 
hakemukseensa hakulomakkeen täyttöä koskevan ohjeen mukaisesti. 
 
Sähköiseen hakulomakkeeseen on liitettävä:  
 
1. Tutkimussuunnitelma, enintään 6 sivua (ks. ohjeet). Liittämällä hakemukseensa 

tutkimussuunnitelman hakija hyväksyy tutkimussuunnitelman tarkastamisen Turnitin Originality 
Check -järjestelmällä (sähköinen plagiaatintunnistusjärjestelmä). 

https://www.utu.fi/fi/tutkimus/tutkijakoulu/yhteiskunta-ja-kayttaytymistieteiden-tohtoriohjelma/hakijalle
mailto:socpostgraduate@utu.fi
https://www.utu.fi/fi/tutkimus/tutkijakoulu/yhteiskunta-ja-kayttaytymistieteiden-tohtoriohjelma/hakijalle
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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 
tohtoritason opettaja tai tutkija lupautuu hakijan väitöskirjan ohjaajaksi). Tiedekunnan 
oppiaineet ja yhteystiedot: https://www.utu.fi/fi/yliopisto/yhteiskuntatieteellinen-
tiedekunta/yksikot 

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 (15.8.2019) määriteltyjä kielitaidon 
todentamisen tapoja. Katso kielitaitovaatimukset yliopiston tutkijakoulun www-sivuilla: 
https://www.utu.fi/fi/tutkimus/tutkijakoulu/haku/kielivaatimukset  
 

http://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/yhteiskuntatieteellinen-tiedekunta/yksikot
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/yhteiskuntatieteellinen-tiedekunta/yksikot
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

