
Hakuilmoitus  1 (5) 
  
  
8/2022  

 

Turun yliopisto | Lääketieteellinen tiedekunta 
20014 Turun yliopisto 
Puhelin 029 450 5000 utu.fi/med 

 

Haku väitöskirjatutkijaksi Turun yliopiston tutkijakoulun Turun kliiniseen 
tohtoriohjelmaan  

Turun kliininen tohtoriohjelma (TKT) edistää korkealaatuista kliinistä tutkimusta ja tukee kliinisen lääketieteen 

sekä sille läheisten tieteenalojen tohtorikoulutusta ja tutkimusta, joka kohdistuu monipuolisesti sairauksien 

syntyyn, diagnostiikkaan ja hoitoon mukaan lukien translationaalinen ja palvelujärjestelmiin kohdistuva 

tutkimus. Monitieteiseen tohtoriohjelmaan voi hakea muullakin kuin lääketieteen alan pohjakoulutuksella, jos 

tutkimusaihe liittyy kliinisen lääketieteeteen kysymyksiin tai niiden ratkaisussa käytettävien menetelmien 

kehittämiseen. TKT:n väitöskirjatutkijat suorittavat tohtorintutkintoaan lääketieteellisessä, matemaattis-

luonnontieteellisessä, teknillisessä tai yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa tai Turun 

kauppakorkeakoulussa. Turku Brain and Mind on TKT:n osaohjelma. TKT tukee tohtorintutkinnon ja 

ammatillisen pätevöitymisen suorittamista samanaikaisesti. 

Immunologian sekä immunologisen lääkekehityksen ja/tai diagnostiikan alojen väitöskirjatutkijoilla on 
mahdollisuus hakea InFLAMES-tohtorimoduulin suorittajaksi ja sisällyttää sen tarjoamat opinnot osaksi 
tohtorintutkinnon jatko-opintojaan. 

Hakuaika ja mitä voi hakea 

Ajanjaksolla 29.8.-16.9.2022 voit hakea: 

a) oikeutta suorittaa tohtorintutkinto Turun yliopiston lääketieteellisessä, matemaattis-

luonnontieteellisessä, teknillisessä tai yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa tai Turun 

kauppakorkeakoulussa 1.1.2023 alkaen. 

b) väitöskirjatutkijan määräaikaista työsuhteista tehtävää 

Väitöskirjatutkijan tehtävä alkaa aikaisintaan 1.1.2023 ja sen kesto on enintään neljä vuotta (korkeintaan 

31.12.2026 saakka). Väitöskirjatutkijan tehtävä on tarkoitettu ensisijaisesti täysipäiväiseen 

väitöskirjatutkimuksen tekemiseen ja jatko-opintojen suorittamiseen. Tavoitteena on tohtorintutkinnon 

suorittaminen neljässä vuodessa. Väitöskirjatutkijan osallistuminen opetustoimintaan ja muihin tehtäviin 

mitoitetaan siten, että väitöskirja on mahdollista saada valmiiksi suunnitellussa aikataulussa. Pääsääntöisesti 

opetustehtäviin voidaan käyttää enintään 5 % vuosityöajasta (enintään noin 80 h/lukuvuosi). 

Työsuhteen pituutta määriteltäessä huomioidaan tohtoritutkinnon tekemiseen aiemmin myönnetty rahoitus. 

Väitöskirjatutkijan paikan voi saada enintään neljän vuoden ajaksi. Väitöskirjatutkijan työsuhteiseen tehtävään 

ei voida valita henkilöä, jolla on jo tohtorintutkinto.  

Väitöskirjatutkijan työntekopaikkana on Turun yliopisto. Väitöskirjatutkijan työsuhteinen tehtävä vaatii asumista 

Suomessa työsuhteen ajan. 

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopiston opetus- ja tutkimushenkilökunnan palkkausjärjestelmän mukaisesti.  

Palkka koostuu tehtäväkohtaisesta palkanosasta ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvasta 

palkanosasta. Väitöskirjatutkijan tehtävän tehtäväkohtainen palkanosa on vaativuusluokittelussa tasoilla 2–4. 

Henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa on 6–50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. 

Aloittavan väitöskirjatutkijan työn vaativuus arvioidaan pääsääntöisesti tasolle 2, jolloin palkka työsuhteen 

alkaessa on n. 2 234 – 3 162 € /kk.  

Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika. 

Turun kliinisestä tohtoriohjelmasta voi hakea myös lyhyitä palkkajaksoja esim. käytettäväksi limittäin 

ammatillisen jatkokoulutuksen tai muun perustellun syyn vuoksi (perustelu on ilmoitettava hakulomakkeella).  

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

opiskeluoikeus Turun yliopistossa kevään 2022 haussa tai joille myönnetään opiskeluoikeus syksyn 2022 

haussa, on mahdollista hakea Finland Fellowship –rahoitusta vuodelle 2023. Rahoitusta haetaan rastittamalla 

hakulomakkeessa rahoitusta koskeva kohta. Ks. lisätietoa www.utu.fi/fi/en/research/utugs/finlandfellowship.  

https://www.utu.fi/fi/yliopisto/tutkimus/inflames/inflames-tohtorimoduuli
http://www.utu.fi/fi/en/research/utugs/finlandfellowship
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c) samanaikaisesti molempia yllä mainittuja (a ja b) 

Mitä edellytämme sinulta 

Opiskeluoikeutta hakiessa:  

- Sinulla tulee olla soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, soveltuva ylempi 

ammattikorkeakoulututkinto tai soveltuva ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa 

antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin (Yliopistolaki 558/2009, 37§);  

- Sinun tulee täyttää Turun yliopiston kielitaitovaatimukset;  

- Sinun tulee täyttää tohtoriohjelman sekä opiskeluoikeuden myöntävän tiedekunnan 

tohtorintutkinnon suoritusoikeuden edellytykset. Tiedot löytyvät tiedekuntien www-sivuilta: 
 

 lääketieteellinen tiedekunta 

 yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 

 matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 

 teknillinen tiedekunta 

 Turun Kauppakorkeakoulu 
 

Jos hakijalla on tohtorintutkinnon opiskeluoikeus toisessa yliopistossa tai Turun yliopiston toisessa 

tohtoriohjelmassa, on hakijan esitettävä hakemuksessaan peruste Turun kliiniseen tohtoriohjelmaan 

siirtymiselle. Väitöskirjatutkijalla voi olla kerrallaan vain yksi tohtorintutkinnon suoritusoikeus Turun 

yliopistossa. 
 

Väitöskirjatutkijan työsuhteista tehtävää hakiessa: 

- Sinulla tulee olla aktiivinen tohtorintutkinnon opiskeluoikeus Turun kliinisessä tohtoriohjelmassa 
tai jos sinulle ei vielä ole myönnetty tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta, tulee sinun hakea tässä 
haussa opiskeluoikeutta tohtorin tutkintoon. Opiskeluoikeus on edellytyksenä väitöskirjatutkijan 
työsuhteiseen tehtävään valitsemiselle; 

- Olet suunnittelemassa tai tekemässä ensimmäistä tohtorintutkintoasi; 

- Et ole aiemmin saanut neljän vuoden täysipäiväistä rahoitusta tohtorintutkinnon suorittamista 

varten. 

Turun yliopiston johtosäännön 39 § mukaan väitöskirjatutkijan tehtävään otettavalta edellytetään ylempää 

korkeakoulututkintoa ja hyväksyttyä tutkimussuunnitelmaa. Lisäksi edellytetään korkeakoulututkinnon 

suorittamisen yhteydessä tai muutoin osoitettua kykyä ja motivoitumista jatko-opintoihin ja tohtorintutkinnon 

suorittamiseen tutkimussuunnitelman mukaisesti. 

Näin haet 

Opiskeluoikeutta ja/tai väitöskirjatutkijan työsuhteista tehtävää haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake 

sekä liittämällä hakulomakkeelle vaaditut liitteet. Linkki hakulomakkeeseen ja hakemuksen täyttöohje 

julkaistaan tohtoriohjelman www-sivulla. Lomake aukeaa hakuajan alkaessa 29.8.2022 ja sulkeutuu 16.9.2022 

klo 23.59. 

Jos haet opiskeluoikeutta tohtorintutkintoon, tulee sinun toimittaa liitteet 1–4 ja tarvittaessa liitteet 5–10. Jos 

sinulla on jo opiskeluoikeus ja haet pelkästään väitöskirjatutkijan työsuhteista tehtävää, tulee sinun toimittaa 

liitteet 1–3. 

Kaikki vaaditut liitteet tulee toimittaa hakuajan päättymiseen mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei 

käsitellä. Hakuasiakirjoja ei palauteta. 

Väitöskirjatutkijan työsuhteista tehtävää hakenevat saatetaan haastatella. Hakijoiden mahdollisista 

haastatteluista tiedotetaan erikseen. 

https://www.utu.fi/fi/tutkimus/tutkijakoulu/haku/kielivaatimukset
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/laaketieteellinen-tiedekunta/tohtorikoulutus-laaketieteellisessa-tiedekunnassa/tohtorikoulutushaku/kuka-voi-hakea-tohtorikoulutukseen-laaketieteelliseen-tiedekuntaan
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/yhteiskuntatieteellinen-tiedekunta/jatko-opiskelu/hakeminen
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/matemaattis-luonnontieteellinen-tiedekunta/tohtorikoulutus/hakeminen
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/matemaattis-luonnontieteellinen-tiedekunta/tohtorikoulutus/hakeminen
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/teknillinen-tiedekunta/tohtorikoulutus/hakeminen
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/turun-kauppakorkeakoulu/tutkimus/tohtorikoulutus/hakeminen
https://www.utu.fi/fi/tutkimus/tutkijakoulu/turun-kliininen-tohtoriohjelma/haku
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Hakemuksen liitteet: 

Hakemusta varten hakijan on valmisteltava: 

 tutkimussuunnitelman tiivistelmä (korkeintaan 1000 merkkiä) sekä 

 seuraavat dokumentit pdf-muodossa: 

1. Tutkimussuunnitelma 

 Huomioi tohtoriohjelman malli 

 Tiedoksesi ja avuksesi ohje tilastollisten menetelmien kuvaamista 

Turun Kauppakorkeakouluun haettaessa tutkimussuunnitelman enimmäispituus on 10 sivua, tarkem-

mat ohjeet ks. https://www.utu.fi/fi/yliopisto/turun-

kauppakorkeakoulu/tutkimus/tohtorikoulutus/hakeminen 

Liittämällä hakemukseensa tutkimussuunnitelman hakija hyväksyy tutkimussuunnitelman 

tarkastamisen Turnitin OriginalityCheck -järjestelmällä (sähköinen plagiaatintunnistusjärjestelmä). 

2. Hakijan CV ja julkaisuluettelo (ks. esim. Tutkijan ansioluettelomalli) 

3. Yhden väitöskirjatyönohjaajan tiivistetty CV (korkeintaan 2 sivua) ja julkaisuluettelo vuosilta 

2020-2022 

Opiskeluoikeutta hakeva liittää hakemukseen myös: 

4. Allekirjoitettu ohjaus- ja opintosuunnitelma (käytä mallipohjaa) 

 Lääketieteellisen tiedekunnan ohjaus- ja opintosuunnitelma (tai jos joku ohjaajista ei ole 

suomenkielentaitoinen käytä: supervision and study plan) 

 Lääketieteellisen tiedekunnan Tohtorikoulutusoppialat ja niiden vastuuhenkilöt 

 Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan ohjaus- ja opintosuunnitelma 

 Teknillisen tiedekunnan ohjaus- ja opintosuunnitelma 

 Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa ohjaajan sitoumus (tiedosto tai kopio 

sähköpostiviestistä, jolla Turun yliopiston professori tai tohtoritason opettaja tai tutkija 

lupautuu hakijan väitöskirjan ohjaajaksi). Opintosuunnitelmaan ei ole mallipohjaa. 

 Turun kauppakorkeakouluun haettaessa ohjaussuunnitelma (englanniksi supervision plan) tai 

ohjaajien sitoumus. Opintosuunnitelman mallipohja. 

 Opintosuunnitelmaa tehdessä käytä apuna opinto-opasta. 

Huom! Vähintään yhdellä ohjaajista tulee olla pääsy Turun yliopiston sähköisiin järjestelmiin 

(yliopiston käyttäjätunnus). 

sekä opiskeluoikeutta haettaessa tarvittaessa (ehdolliset liitteet): 

5. Kopiot tutkintotodistuksista ja opintosuoritusotteista 

A. Mikäli hakija on suorittanut hakukelpoisuuden antavan aiemman tutkintonsa Turun yliopistossa, tai 

hakijalla on erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärikoulutuksen suoritusoikeus Turun yliopistossa, 

tutkintotodistusta ei tarvitse liittää sähköiseen hakulomakkeeseen. 

B. 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. 

https://www.utu.fi/sites/default/files/media/DPTKT/TKT_tutkimussunnitelman_ohje_2021_syksy.pdf
http://www.utu.fi/sites/default/files/public%3A/media/file/TKT_Mita%20kirjoittaa%20tilastollisista%20menetelmista.pdf
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/turun-kauppakorkeakoulu/tutkimus/tohtorikoulutus/hakeminen
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/turun-kauppakorkeakoulu/tutkimus/tohtorikoulutus/hakeminen
https://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli
https://www.utu.fi/sites/default/files/media/med_ohjaus_ja_opintosuunnitelma.rtf
https://www.utu.fi/sites/default/files/media/med_supervision_and_study_plan.rtf
https://www.utu.fi/sites/default/files/media/med_oppialat_tri_tutkinto_subjects_in_doctoral_training.pdf
https://www.utu.fi/sites/default/files/media/MATLU/SCI_Supervision_plan_DRDP_DPCR.rtf
https://www.utu.fi/sites/default/files/media/TECH/TECH_Ohjaussuunnitelma_DRDP_DPCR.rtf
https://www.utu.fi/sites/default/files/media/DPTKT/TSE_OHJAUSSUUNNITELMA_TKT.docx
https://www.utu.fi/sites/default/files/media/DPTKT/TSE_SUPERVISION%20PLAN_TKT.docx
http://www.utu.fi/sites/default/files/public%3A/media/file/HOPS-jatkotutkinnot.xlsx
https://opas.peppi.utu.fi/fi/tohtorikoulutus-ja-muu-jatko-opiskelu/14003?period=2022-2024
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C. 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 opintosuoritusotteet (sillä kielellä, jolla tutkinto on suoritettu) 

 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. 

Englanninkielisen opintosuoritusotteen korvaa eurooppalaisen korkeakoulun myöntämä 

Diploma Supplement (DS), jos DS sisältää tiedot opintosuorituksista. 

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 3.3.2023 

mennessä. Jos valittu hakija ei toimita ohjeiden mukaisia todistuksia annettuun määräaikaan 

mennessä, hän menettää opiskelupaikkansa. Ohjeet todistusten toimittamiseen ja maakohtaiset 

vaatimukset. 

Huom! Jos olet suorittanut kelpoisuuden antavan korkeakoulututkinnon ulkomailla, huolehdi jo hyvissä 

ajoin, että sinulla on tarvittavat dokumentit valmiina, jos opiskeluoikeus myönnetään. 

6. Tutkimuspaikan edustajan/tutkimuksesta vastaavan henkilön vahvistus yhteistyöstä, mikäli 

tutkimusaineisto kerätään pääosin muualta kuin TY:n tai TYKS:n erityisvastuualueeseen kuuluvasta 

yksiköstä 

7. Ohjaajan lausunto rahoituksesta, mikäli hakija tekee väitöskirjaa päätyökseen (ei pyydetä Turun 

kauppakorkeakoulusta opiskeluoikeutta hakevilta) 

8. Todistus kielitaidosta tarvittaessa 

Turun yliopistossa noudatetaan rehtorin päätöksessä (15.8.2019) määriteltyjä kielitaidon 

todentamisen tapoja. Ks. kielitaitovaatimukset tohtorintutkinnon opiskeluoikeushaussa. 

 Jos hakijan tulee todentaa kielitaito kielitestillä, hakemuksen liitteeksi tulee skannattu todistus 

suoritetusta kielitestistä. 

 

9. Perustelukirje, vain haettaessa Turun kauppakorkeakouluun 

Yhden sivun mittainen perustelu jatko-opintoihin hakeutumiselle (letter of motivation). Hakijan on eri-

tyisesti perusteltava, miksi on hakemassa juuri Turun kauppakorkeakouluun ja valitsemaansa oppiai-

neeseen, sekä mitä uutta aiottu tutkimus toisi valittuun tieteenalaan. Perustelukirjeen tulee sisältää 

myös pohdintaa tulevaisuuden uratavoitteista. 

 

10. Ohjaajan perusteltu anomus, mikäli esitetään vain yhtä ohjaajaa. Yksi ohjaaja voidaan nimetä vain 

erityisestä perustellusta syystä. (HUOM. Vain lääketieteelliseen tiedekuntaan haettaessa, muissa 

tiedekunnissa pakollisena 2 ohjaajaa) 

Mikäli haet opiskeluoikeutta yhteiskuntatieteelliseen, matemaattis-luonnontieteelliseen tai teknilliseen 

tiedekuntaan tai Turun kauppakorkeakouluun, tarkista myös kyseisen tiedekunnan vaatimat liitteet, jotka 

saattavat osin poiketa yllämainituista ja liitä hakemukseen tarvittavat. 

Hakemusten arviointi 

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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Tohtoriohjelman johtoryhmä arvioi hakemukset. Hakemuksista voidaan lisäksi pyytää kotimaisten ja/tai 

kansainvälisten asiantuntijoiden lausunnot. Hakemusten tutkimussuunnitelmat voidaan tarkistaa Turnitin 

OriginalityCheck –plagiaatintunnistusjärjestelmällä Turun yliopiston laatujärjestelmän mukaisesti. 

Hakemusten arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota tutkimussuunnitelman laatuun ja 

toteuttamisedellytyksiin, suoritettuihin opintoihin, hakijan tutkimuksellisiin ansioihin sekä kykyyn ja 

motivaatioon suorittaa tohtorintutkinto. Lisäksi hakijan tutkimusaiheen tulee sopia tohtoriohjelman profiiliin. 

Väitöskirjatutkijan työsuhteista tehtävää hakevan muu väitöskirjatyön tekemiseen saama rahoitus sekä työn 

vaihe huomioidaan määritettäessä väitöskirjatutkijan tehtävän pituutta. 

Tohtoriohjelma on monitieteinen ja pyrkii edistämään kaikkia tutkimusalojaan, mikä voidaan huomioida 

väitöskirjatutkijan tehtäviä täytettäessä. 

Edellä mainittujen arviointiperusteiden lisäksi opiskeluoikeushakemuksia arvioitaessa huomioidaan hakijan 

kelpoisuusehtojen sekä tiedekunnan tohtorintutkinnon suoritusoikeuden edellytyksien täyttyminen (ks. kohta 

2.1) 

Valintapäätökset 

Tohtoriohjelman johtoryhmä tekee päätösehdotuksen tiedekunnalle opiskeluoikeuden myöntämisestä ja/tai 

hakijan ottamisesta työsuhteeseen väitöskirjatutkijan tehtävään. Tiedekunnan tutkimuksesta vastaava 

varadekaani/dekaani päättää tohtorintutkinnon opiskeluoikeuden myöntämisestä hakijalle. Lisätietoja 

päätösprosessista löytyy tiedekuntien www-sivuilla. Päätöksen väitöskirjatutkijan työsuhteeseen ottamisesta 

tekee laitoksen/yksikön johtaja tohtoriohjelman johtoryhmän ehdotuksesta. Kaikille hakijoille ilmoitetaan 

päätöksistä henkilökohtaisesti. Väitöskirjatutkijan tehtävään valittujen henkilöiden nimet julkaistaan 

tohtoriohjelman www-sivuilla marraskuun 2022 loppuun mennessä.  

Hyväksytyn hakijan tulee ilmoittaa opiskelupaikan vastaanottamisesta valintapäätöksessä annettujen ohjeiden 

mukaisesti viimeistään 15.12.2022 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 3.3.2023 mennessä. Jos 

valittu hakija ei toimita ohjeiden mukaisia todistuksia määräaikaan mennessä, hän menettää 

opiskelupaikkansa. Ohjeet todistusten toimittamiseen ja maakohtaiset vaatimukset. 

Muutoksenhaku 

Opiskelijavalintaan (opiskeluoikeus) tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua ko. tiedekunnalta 14 

päivän kuluessa tulosten julkistamispäivästä. 

Lisätietoja 
Koordinaattori Tiia Forsström, ttfors[at]utu.fi Turun kliininen tohtoriohjelma  
 

Lääketieteellinen tiedekunta, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Teknillinen tiedekunta, Turun kaup-

pakorkeakoulu ja Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 

https://www.utu.fi/en/study-at-utu/accepted-students/original-documents
https://www.utu.fi/fi/tutkimus/tutkijakoulu/turun-kliininen-tohtoriohjelma
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/laaketieteellinen-tiedekunta/tohtorikoulutus-laaketieteellisessa-tiedekunnassa
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/matemaattis-luonnontieteellinen-tiedekunta/tohtorikoulutus
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/teknillinen-tiedekunta/tohtorikoulutus
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/turun-kauppakorkeakoulu/tutkimus/tohtorikoulutus/hakeminen
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/turun-kauppakorkeakoulu/tutkimus/tohtorikoulutus/hakeminen
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/yhteiskuntatieteellinen-tiedekunta/jatko-opiskelu

