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Haku tohtorikoulutettavaksi Turun yliopiston tutkijakoulun Teknologian 
tohtoriohjelmaan (DPT) 
 
 
1. Tohtoriohjelman lyhyt kuvaus  

Teknologian tohtoriohjelma (DPT) toimii luonnontieteellisellä alalla (biotieteet ja tietojenkäsittelytieteet), 
teknillistieteellisellä alalla (biotekniikka, tieto- ja viestintätekniikka, materiaalitekniikka ja konetekniikka) sekä 
humanistisella alalla (fonetiikka). DPT-tohtoriohjelmassa filosofian tohtorin (FT) tutkinnon voi suorittaa 
seuraavissa pääaineissa: biokemia, elintarvikekemia, molekulaarinen biotekniikka ja diagnostiikka, 
molekulaarinen kasvibiologia, fonetiikka ja tietojenkäsittelytiede. Tekniikan tohtorin (TkT) tutkinnon voi 
suorittaa seuraavissa pääaineissa: biotekniikka, elintarvikekehitys, kestävä bioenergia, tieto- ja 
viestintätekniikka, materiaalitekniikka ja konetekniikka. Tietojärjestelmätiede pääaineenaan voi suorittaa joko 
filosofian tohtorin (FT) tutkinnon tai kauppatieteiden tohtorin (KTT) tutkinnon. Tohtoriohjelman 
yksityiskohtaisempi kuvaus löytyy ohjelman www-sivuilta www.utu.fi/dpt.  

Immunologian sekä immunologisen lääkekehityksen ja/tai diagnostiikan alojen tohtorikoulutettavilla on 
mahdollisuus hakea InFLAMES-tohtorimoduulin suorittajaksi ja sisällyttää sen tarjoamat opinnot osaksi 
tohtorintutkinnon jatko-opintojaan. Ks lisätietoja: https://www.utu.fi/fi/yliopisto/tutkimus/inflames/inflames-
tohtorimoduuli.  

 
2. Hakuaika ja mitä voi hakea  

Hakuaikana 30.8.–17.9.2021 DPT-tohtoriohjelmasta voi hakea:  

 
a) Oikeutta suorittaa tohtorintutkinto Turun yliopiston teknillisessä tiedekunnassa tai Turun 

kauppakorkeakoulussa (pääaineena tietojärjestelmätiede) 

Tohtorintutkinnon suoritusoikeus alkaa 1.1.2022.  

 
b) Tohtorikoulutettavan määräaikaista työsuhteista tehtävää 

Tohtorikoulutettavan tehtävä alkaa aikaisintaan 1.1.2022 ja sen kesto on enintään neljä vuotta 
(korkeintaan 31.12.2025 saakka). Se on tarkoitettu ensisijaisesti kokopäiväiseen väitöskirjatutkimuksen 
tekemiseen ja jatko-opintojen suorittamiseen. Tavoitteena on tohtorin tutkinnon suorittaminen neljässä 
vuodessa. Tehtävään valitulle tohtorikoulutettavalle osoitettavat muut kuin väitöskirjatutkimukseen liittyvät 
työt eivät saa vaarantaa täysipäiväistä väitöskirjatutkimusta ja voivat olla enintään 5 % (enintään n. 80 h / 
vuosi) tohtorikoulutettavan vuosityöajasta. 

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopiston palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilökunnan 
vaativuustasojen 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 tohtorikoulutettavan 
työn vaativuus arvioidaan pääsääntöisesti tasolle 2. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.   

DPT-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. 
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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 tätä koskeva kohta.  
Ks. lisätietoa https://www.utu.fi/fi/en/research/utugs/finlandfellowship.  
 
c) Samanaikaisesti molempia yllä mainittuja (a ja b) 

 
 

3. Kuka voi hakea 

3.1 Tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta Turun yliopiston teknillisessä tiedekunnassa tai Turun 
kauppakorkeakoulussa voivat hakea:  

Henkilöt, jotka täyttävät yliopistolain (558/2009, 37 §) tohtorintutkinnon suorittamiselle määritellyt 
kelpoisuusehdot sekä teknillisen tiedekunnan tai Turun kauppakorkeakoulun tohtorintutkinnon 
suoritusoikeuden edellytykset. 

Teknillisessä tiedekunnassa kelpoisuuden antavan tutkinnon tulee olla valmis joko hakuajan puitteissa tai 
hakuajan päättymisen jälkeen sillä ehdolla, että hakija valmistuu ja toimittaa skannatun tutkintotodistuksen 
ja opintorekisteriotteen 16.11.2021 mennessä Turun yliopistoon osoitteeseen tech-doc@utu.fi.  

Turun kauppakorkeakouluun hakevalla (tietojärjestelmätiede) kelpoisuuden antavan tutkinnon tulee olla 
suoritettu hakuajan päättymiseen 17.9.2021 mennessä. 

3.2 Tohtorikoulutettavan määräaikaista työsuhteista tehtävää voivat hakea:  

 Henkilöt, joilla on aktiivinen tohtorintutkinnon opiskeluoikeus Molekulaaristen biotieteiden (DPMLS) 
tohtoriohjelmassa, tai Matemaattis-tietoteknisessä (MATTI) tohtoriohjelmassa pääaineenaan 
tietojenkäsittelytiede, tieto- ja viestintätekniikka, konetekniikka, fonetiikka tai tietojärjestelmätiede, tai 
Fysikaalisten ja kemiallisten tieteiden (PCS) tohtoriohjelmassa pääaineenaan materiaalitekniikka.  

 Henkilöt, joille ei vielä ole myönnetty tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta DPT-tohtoriohjelmassa, 
mutta jotka sopivat 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 Turun yliopiston teknillisestä tiedekunnasta tai Turun kauppakorkeakoulusta 
rahoitetun paikan lisäksi. 

 Tohtorikoulutettavan työsuhteista UTUGS-rahoitteista 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.  

 Tohtorinkoulutettavan tehtävään ei voida valita henkilöä, jolla on jo tohtorintutkinto. 
 

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  

Tohtorikoulutettavan työsuhteista tehtävää sekä tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta DPT-tohtoriohjelmassa 
haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake sekä toimittamalla vaaditut liitteet (sähköiseen 
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hakulomakkeeseen liitteet pdf-muodossa). Hakuasiakirjat on kuvattu tarkemmin tämän hakuilmoituksen 
lopussa (Liite 1).  

Linkki hakulomakkeeseen julkaistaan osoitteessa: 
https://www.utu.fi/fi/tutkimus/tutkijakoulu/haku/tohtoriohjelman-hakujulistukset  

Hakuohjeet julkaistaan tohtoriohjelman www-sivulla https://www.utu.fi/en/research/utugs/dpt/admission.  

Hakudokumentit suositellaan laatimaan englanniksi. Lomake aukeaa hakuajan alkaessa 30.8.2021 ja 
sulkeutuu 17.9.2021 klo 23.59. Hakuajan umpeutumisen jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä. 
Hakuasiakirjoja ei palauteta.  

 
 

5. Hakemusten arviointi  

DPT-tohtoriohjelma arvioi hakemukset käyttäen mahdollisesti apuna ulkopuolisia arvioitsijoita. Hakijoiden on 
varauduttava haastatteluun. Hakemusten tutkimussuunnitelmat voidaan tarkistaa Turnitin OriginalityCheck-
plagiaatintunnistusjärjestelmällä Turun yliopiston laatujärjestelmän mukaisesti.  

 

5.1. Tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta hakeneiden arviointi 

Tohtorintutkinnon suoritusoikeutta koskevien kelpoisuusehtojen (ks. kohta 3.1) lisäksi jatko-
opiskeluoikeushaussa arviointi- ja valintaperusteina käytetään hakijan koulutuksellisia ja tutkimuksellisia 
ansioita, tutkimussuunnitelman laatua ja toteuttamiskelpoisuutta tavoiteaikataulussa sekä muista 
hakemusasiakirjoista arvioitavaa tutkimuspotentiaalia. Valinnassa huomioidaan mm. hakijan motivaatio, ansiot 
sekä suoritetut opinnot. 

Tohtorikoulutettavalta edellytetään hyvää englanninkielen taitoa. Tohtorikoulutettavan tutkimusaiheen tulee 
sopia tohtoriohjelman profiiliin.  

Teknillisessä tiedekunnassa uusien tohtorikoulutettavien tulee sopia jatko-opintoihin liittyvän tutkimuksen 
ohjausjärjestelyistä (valvoja sekä vähintään kaksi vaatimukset täyttävää ohjaajaa) asianomaisen laitoksen 
kanssa ennen hakemuksen jättämistä (Ohjaussuunnitelma, Supervision plan form). Rehtorin päätöksen 
mukaisesti jokaisella tohtorikoulutettavalla tulee olla vähintään kaksi ohjaajaa, joista toinen on pääohjaaja. 
Teknillinen tiedekunta voi nimetä tohtorikoulutettavalle vain yhden ohjaajan hakemuksesta ja perustellusta 
syystä. Ohjaajalla tulee olla tohtorintutkinto ja vähintään yhden ohjaajista tulee olla professori (professori tai 
apulaisprofessori) tai dosentti. Teknillisessä tiedekunnassa lisäksi yhden tohtorikoulutettaville nimettävistä 
ohjaajista tulee olla työsuhteessa Turun yliopistoon tai hänen tulee olla Turun yliopiston dosentti. 

Teknillisessä tiedekunnassa jatko-opiskelijaksi valittavalta edellytetään menestystä aiemmissa opinnoissa. 
Jos perustutkinnon ala poikkeaa jatko-opintojen tutkimusalasta tai perustutkinnossa on muita puutteita, 
voidaan tietoja ja taitoja edellyttää täydennettäväksi riittävän tason saavuttamiseksi. Jatko-opiskelijan valvoja 
antaa lausunnon mahdollisesta siltaopintojen tarpeellisuudesta. 

 Jos hakijan menestys aiemmissa opinnoissa ei ole ollut riittävää, tulee hakemuksen liitteenä toimittaa 
valvojan lausunto, jossa otetaan kantaa, miten hakija on täydentänyt osaamistaan tarvittavalle tasolle: 
väitöskirjatyön alaan liittyvillä opinnoilla, työkokemuksella ja/tai julkaisuilla. 

 Jos hakijalla ei ole perustutkintoa hakemaltaan jatkokoulutusalalta, tulee hakemuksen liitteenä 
toimittaa valvojan lausunto aiemman tutkinnon sopivuudesta haetulle jatkokoulutusalalle. 
Lausunnossa otetaan kantaa tarvittaviin siltaopintoihin ja perustelussa voidaan huomioida hakijan 
työkokemus sekä osaaminen suhteessa suunniteltuun väitöskirjatyöhön. Siltaopintoja voidaan 
määrätä enintään 30 opintopistettä, eikä niitä voi sisällyttää 40 opintopisteen jatko-
opintokokonaisuuteen.  
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 Valvoja, joka antaa lausunnon on sama, jota hakemuksessa esitetään tohtorikoulutettavan valvojaksi 
väitöskirjatyöhön. 

 Valvojan lausunnon on perustuttava hakemukseen sekä sen liitteisiin. 
 

HUOM!  Tietojärjestelmätieteen oppiaineeseen hakevien osalta noudatetaan Turun 
Kauppakorkeakoulun arviointi- ja valintaperusteita:  
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/turun-kauppakorkeakoulu/tutkimus/tohtorikoulutus/hakeminen.  

 

5.2. Tohtorikoulutettavan työsuhteista tehtävää hakeneiden arviointi 

Tohtorikoulutettavan määräaikaista työsuhteista tehtävää koskevien kelpoisuusehtojen (ks. kohta 3.2) lisäksi 
tohtorikoulutettavan työsuhteista tehtävää hakeneiden arvioinnissa huomioidaan  

 Tutkimussuunnitelman laatu ja toteuttamiskelpoisuus tavoiteaikataulussa; 

 Hakijan motivaatio; 

 Hakijan pätevyys, jonka arvioinnissa voidaan ottaa huomioon (hakijasta riippuen) aiempi 
opintomenestys, työkokemus, valmius suoriutua menestyksekkäästi suunnitellusta tutkimuksesta, 
kansainvälinen toiminta, tieteelliset julkaisut ja suoritetut tohtoriopinnot. 

Hakijoiden arviointi suoritetaan kokonaisarviointina tutkijanuran vaihe huomioiden, esimerkiksi suoritettuja 
tohtoriopintoja tai tieteellisiä julkaisuja ei vaadita tohtorintutkinnon alkuvaiheessa olevilta hakijoilta. Hakijan 
muu väitöskirjatyön tekemiseen saama rahoitus huomioidaan tohtorikoulutettavan tehtävän pituutta 
määritettäessä. Tohtoriohjelma on monitieteinen ja pyrkii edistämään kaikkia tutkimusalojaan. Tämä voidaan 
ottaa huomioon valittaessa henkilöitä tohtorikoulutettavan tehtäviin.   

 

6. Päätökset 

Tohtoriohjelman johtoryhmä tekee esityksen tohtorikoulutettavien opiskeluoikeuksista ja palkkapaikoista. 
Tiedekunnan tutkimuksesta vastaava (vara)dekaani päättää opiskeluoikeuden myöntämisestä hakijalle. Sen 
laitoksen johtaja, johon tohtorikoulutettava esitetään palkattavaksi, päättää tohtorikoulutettavan työsuhteiseen 
tehtävään ottamisesta.  

Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksistä henkilökohtaisesti marraskuun loppuun mennessä. Lisäksi 
tohtorikoulutettavan tehtävään valittujen henkilöiden nimet julkaistaan tohtoriohjelman www-sivulla 
(www.utu.fi/dpt) marraskuun loppuun mennessä, ellei hakija sitä erikseen kiellä. Hakija voi kieltää nimensä 
julkaisun sähköisessä hakulomakkeessa. 

 
 

7. Todistusten toimittaminen 

Turun yliopisto tarkistaa hyväksyttyjen opiskeluoikeushakijoiden tutkintotodistusten oikeellisuuden. Jos 
hakukelpoisuuden antava tutkinto on tehty suomalaisessa korkeakoulussa, niin tarkistus tehdään yliopistojen 
tietojärjestelmästä. Hakijan tulee ilmoittaa tarkistusta varten suomalainen henkilöllisyystunnus sähköisessä 
hakemuksessa.  

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 4.3.2022 mennessä. 
Jos valittu hakija ei toimita ohjeiden mukaisia todistuksia valintapäätöksessä annettuun määräaikaan 
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mennessä, hän menettää opiskelupaikkansa. Ohjeet todistusten toimittamiseen ja maakohtaiset vaatimukset 
löytyvät täältä https://www.utu.fi/en/study-at-utu/accepted-students/original-documents.  

 
8. Ilmoittautuminen ja paikan vastaanottaminen 

Hyväksytyn hakijan tulee ilmoittaa opiskelupaikan vastaanottamisesta valintapäätöksessä annettujen ohjeiden 
mukaisesti viimeistään 15.12.2021 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.  

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 (opiskeluoikeus) tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua teknilliseltä tiedekunnalta 
tai kauppakorkeakoululta 14 päivän kuluessa tulosten julkistamispäivästä. Perusteltu oikaisupyyntö tulee 
toimittaa asianosaiseen tiedekuntaan: Teknilliseen tiedekuntaan sähköpostiosoitteeseen tech-doc@utu.fi, TAI 
Turun kauppakorkeakoulun asiakirjapiste, 20014 Turun yliopisto, sähköposti tse-asiakirjat@utu.fi. 
 

 

10. Lisätietoja 

http://www.utu.fi/dpt  

Sähköposti: tech-doc@utu.fi (teknillinen tiedekunta) 
tai tsedoctoralprogramme@utu.fi (Turun kauppakorkeakoulu) 
Lisätietoja: koordinaattori Nina Lehtimäki (puh. 050 348 9413, nina.lehtimaki@utu.fi) tai  
ohjelman johtaja professori Eevi Rintamäki (puh. 050 430 9491, eevi.rintamaki@utu.fi)  
 
Tiedekunnan yhteystiedot 
 
Teknillinen tiedekunta 

tech-doc@utu.fi 
Koulutuspäällikkö Sanna Ranto 
Teknillinen tiedekunta 
p. +358 50 325 4448 

Turun kauppakorkeakoulu 
tsedoctoralprogramme@utu.fi 
Koordinaattori 
Turun yliopiston kauppakorkeakoulu 
puh. +358 29 450 3890 
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Liite 1. Hakemuksen liitteet 

 

Toimitetaan pdf-muodossa. 

 

a) Turun yliopiston teknillisen tiedekunnan tohtorintutkinnon opiskeluoikeuden haku 

Sähköisen lomakkeen LISÄKSI toimitettava liitteet 1-7 sekä tarvittaessa liitteet 9-11, 13 

 
b) Turun yliopiston kauppakorkeakoulun tohtorintutkinnon opiskeluoikeuden haku 

Sähköisen lomakkeen LISÄKSI toimitettava liitteet 1-4 ja 6-7 sekä tarvittaessa liitteet 9-10, 13 

 
c) Tohtorikoulutettavan työsuhteisen tehtävän haku 

Sähköisen lomakkeen LISÄKSI toimitettava liitteet 1-4 ja 6-8  

 
 
1) Ansioluettelo 

Katso TENKin ohjeet tutkijan ansioluettelon kirjoittamiseksi http://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli.  

 

2) Julkaisuluettelo 

Katso ohjeet julkaisuluettelon laatimiseen sivulta: https://www.utu.fi/fi/yliopisto/teknillinen-
tiedekunta/tohtorikoulutus/hakeminen (Hakemuksen liitteet) 
 
   

3) Tutkimussuunnitelma (englanniksi) 

Teknillisessä tiedekunnassa tutkimussuunnitelman enimmäispituus on kokonaisuudessaan 5 sivua 
(Times New Roman 12pt tai vastaava; riviväli 1).  
Suunnitelman tulee sisältää seuraavat asiat: 

- Hakijan nimi 
- Väitöskirjatutkimuksen otsikko 
- Tutkimusaiheen kuvaus ja tavoitteet 
- Tutkimusmenetelmät, koesuunnitelma ja tutkimusympäristö 
- Hakijan oma rooli tutkimustyössä 
- Tutkimuksen aikataulu 
- Väitöskirjan ja jatko-opintojen nykyinen tila  
- Kirjallisuusviitteet 

 
Tietojärjestelmätieteen hakijoilla tutkimussuunnitelman enimmäispituus on 10 sivua + kansilehti ja 
lähdeluettelo: 
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/turun-kauppakorkeakoulu/tutkimus/tohtorikoulutus/hakeminen  
 
Liittämällä hakemukseensa tutkimussuunnitelman hakija hyväksyy tutkimussuunnitelman tarkastamisen 
Turnitin Originality Check -järjestelmällä (sähköinen plagiaatintunnistusjärjestelmä). 
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4) 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 (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 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.  

 
Niiden ulkomailla pohjatutkinnon suorittaneiden hakijoiden, joille päätetään myöntää opiskeluoikeus, tulee 
toimittaa virallisesti oikeaksi todistetut kopiot todistuksista ja niiden käännöksistä Turun yliopistolle 
viimeistään 4.3.2022 mennessä. Jos valittu hakija ei toimita ohjeiden mukaisia todistuksia 
valintapäätöksessä annettuun määräaikaan mennessä, hän menettää opiskelupaikkansa. Linkki sivulle, 
jossa ovat ohjeet todistusten toimittamiseen ja maakohtaiset vaatimukset.   
 
C. Teknillisessä tiedekunnassa: 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) Teknillisestä tiedekunnasta opiskeluoikeutta hakevat: Ohjaajien, valvojan ja hakijan allekirjoittama 
ohjaussuunnitelma 

Teknillisessä tiedekunnassa ohjaussuunnitelma on pakollinen liite opiskeluoikeushakemukseen. Lomake 
tähän sivulla: https://www.utu.fi/en/research/utugs/dpt/admission. 

 

6) Väitöskirjan ohjaajan lausunto 

Lausunnosta tulee ilmetä hakijan ja ohjaajan nimet, ohjaajan (ohjaajien) arvio hakijasta, ohjaajan 
sitoutuminen väitöskirjaprojektin loppuunsaattamiseen, ohjaajan työsuhteen kesto Turun ylipistossa, 
väitöskirjatyön aikataulusuunnitelma, rahoitussuunnitelma (varmistunut rahoitus ja suunniteltu rahoitus), 
julkaisusuunnitelma (eriteltävä selkeästi mitkä julkaisuista tulevat osaksi väitöskirjaa, mikä on hakijan 
kontribuutio julkaisuissa sekä onko artikkelit hyväksytty julkaistavaksi), miten hakijan aiemmat opinnot 
tai tutkimusmeriitit tukevat hakemusta (esim. jos aiempi tutkinto jo toiselta tutkimusalalta), sekä arvioitu 
väitöksen ajankohta (syksy/kevät vuonna 20xx). Ohjaajan tulee toimittaa liite suoraan osoitteeseen tech-
doc@utu.fi (otsikkoon ”DPT Ohjaajan lausunto”). 
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7) Motivaatiokirje 

Yhden sivun mittainen vapaamuotoinen asiakirja, jossa hakija kertoo motivaatiostaan suorittaa 
tohtorintutkinto Turun yliopiston DPT-tohtoriohjelmassa sekä kuvaa myös tulevaisuuden urasuunnitelmia 
tohtorintutkinnon jälkeen. 
 
 

8) Opintorekisteriote suoritetuista jatko-opinnoista 

 

9) Todistus kielitaidosta 

Turun yliopistossa noudatetaan rehtorin päätöksessä (15.8.2019) määriteltyjä kielitaidon todentamisen 
tapoja. Jos opiskeluoikeushakijan tulee todentaa kielitaito kielitestillä, niin hakemuksen liitteeksi 
tulee skannattu todistus suoritetusta kielitestistä. Ks. kielitaitovaatimukset yliopiston tutkijakoulun 
www-sivuilla: https://www.utu.fi/fi/tutkimus/tutkijakoulu/haku/kielivaatimukset  
 
  

10) Yrityksen / organisaation (muu kuin Turun yliopisto) jatkuva sitoutuminen työntekijän jatko-
opintoihin 

Vapaamuotoinen asiakirja, jossa yritys / organisaatio (sen edustaja, esim. esimies) ilmaisee olevansa 
tietoinen hakijan jatko-opinnoista ja osoittaa tukensa (esim. erittely tuen tasosta tai määrästä, 
mahdolliset resurssit) hakijan jatko-opintojen suorittamisen tueksi työntekijän työskennellessä väitöstyön 
ohessa yrityksessä / organisaatiossa. Lausunnosta tulisi ilmetä myös väitöstyön merkitys yritykselle / 
organisaatiolle. 
 
 

11) Valvojan lausunto (Teknillinen tiedekunta) 

1. Jos menestys hakijan aiemmissa opinnoissa ei ole ollut riittävää, tulee hakemuksen liitteenä 
toimittaa valvojan lausunto, jossa otetaan kantaa, miten hakija on täydentänyt osaamistaan 
tarvittavalle tasolle: väitöskirjatyön alaan liittyvillä opinnoilla, työkokemuksella ja/tai julkaisuilla. 

 
2. Jos hakijalla ei ole perustutkintoa hakemaltaan jatkokoulutusalalta, tulee hakemuksen liitteenä 

toimittaa valvojan lausunto aiemman tutkinnon sopivuudesta haetulle jatkokoulutusalalle. 
Lausunnossa otetaan kantaa tarvittaviin siltaopintoihin ja perustelussa voidaan huomioida 
hakijan työkokemus sekä osaaminen suhteessa suunniteltuun väitöskirjatyöhön. Siltaopintoja 
voidaan määrätä enintään 30 opintopistettä, eikä niitä voi sisällyttää 40 opintopisteen jatko-
opintokokonaisuuteen.  

 
Valvoja, joka antaa lausunnon on sama, jota hakemuksessa esitetään tohtorikoulutettavan valvojaksi 
väitöskirjatyöhön. Valvojan lausunnon on perustuttava hakemukseen sekä sen liitteisiin. Lausunnon 
tulee olla valvojan allekirjoittama. 

 
 

12) Muut mahdolliset asiakirjat 

Tällaisia ovat esimerkiksi tiedot apurahoista ja palkinnoista sekä suosituskirjeet, joilla hakija haluaa 
osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään. 
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13) Peruste DPT-ohjelmaan siirtymiselle 

Jos hakijalla on tohtorintutkinnon opiskeluoikeus toisessa yliopistossa tai Turun yliopiston toisessa 
tohtoriohjelmassa, on hakijan esitettävä hakemuksessaan peruste Turun yliopiston Teknologian 
tohtoriohjelmaan siirtymiselle. Mikäli aiemman väitöskirjaprosessin aikana kerättyä aineistoa aiotaan 
käyttää väitöskirjassa, hakijan tulee toimittaa vapaamuotoinen selvitys, että hänellä on oikeus aineiston 
käyttöön. Henkilöllä voi olla kerrallaan vain yksi tohtorintutkinnon suoritusoikeus Turun yliopistossa. 

 
 

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


