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HAKU TOHTORIKOULUTETTAVAKSI TURUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULUN JUNO-
TOHTORIOHJELMAAN 
 
1. Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen tohtoriohjelma Juno 
Juno on moni- ja poikkitieteellinen tohtoriohjelma, joka kouluttaa kulttuurisen muutoksen kriittisiä 
asiantuntijoita ja yhdistää historiatieteellisen tutkimuksen, kulttuuritieteiden menetelmät ja taiteiden 
tutkimuksen lähestymistavat. Ohjelma koostuu 16 oppialasta, joilla kaikilla on kansallista ja 
kansainvälistä yhteistyötä.  
  
Juno tohtoriohjelma tarjoaa korkeatasoisen, kansainvälisen tutkijakoulutuksen, jonka jälkeen 
valmistunut tohtori kykenee itsenäiseen, uutta, kriittistä tieteellistä tietoa tuottavaan ja hyvän 
tieteellisen käytännön periaatteita noudattavaan tutkimustyöhön. Tieteellisen työn toteuttamisen 
ohella se antaa valmiudet tutkijan ja opettajan uralle, vaativiin asiantuntijatehtäviin, akateemisten 
verkostojen ylläpitämiseen ja kansainväliseen tieteelliseen julkaisutoimintaan.  
  
Nykytutkimuksessa ihmistieteiden metodologiat ovat lähestyneet toisiaan, ja siksi poikkitieteelliselle 
yhteistyölle on erityisen hedelmälliset lähtökohdat. Junon tavoitteena on kouluttaa laajasti 
kulttuuriin perehtyneitä tohtoreita monimutkaistuvaan ja globaalistuvaan nykymaailmaan.  
  
 
2. Hakuaika ja mitä voi hakea 
Ajanjaksolla 2.9.–20.9.2019 JUNO-tohtoriohjelmasta voi hakea:  
 

a) oikeutta suorittaa tohtorintutkinto Turun yliopistonhumanistisessa tiedekunnassa 
alkaen 1.1.2020 

 
b) tohtorikoulutettavan määräaikaista työsuhteista tehtävää  

 
Tohtorikoulutettavan tehtävä alkaa aikaisintaan 1.1.2020 ja sen kesto on enintään neljä vuotta 
(korkeintaan 31.12.2023 saakka). Hakijan on ilmoitettava hakulomakkeessa hakemansa 
palkallisen kauden pituus ja perusteltava se väitöskirjatyön tämänhetkisellä vaiheella. Tehtävät on 
suunnattu väitöstutkimuksen alkuvaiheessa oleville, ja hakijalla voi olla rahoitettua täysaikaista 
tutkimustyötä takanaan enintään kaksi vuotta (24 kk, ennen hakua eli 2.9.2019 mennessä). 
Tohtorikoulutettavan tehtävä on tarkoitettu ensisijaisesti täysipäiväiseen väitöskirjatutkimuksen 
tekemiseen ja jatko-opintojen suorittamiseen. Tavoitteena on tohtorintutkinnon suorittaminen 
neljässä vuodessa. Tohtorikoulutettavan 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). Opetustehtävät liittyvät mahdollisuuksien mukaan henkilön omaan tutkimusalaan. 
Täytettävien tehtävien määrä riippuu rehtorin päätöksestä. 
. 
 
Tehtävän palkkaus määräytyy yliopiston palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilökunnan 
vaativuustasojen 2-4 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 2 033,29-2 535,20 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 6 
kuukauden koeaika. 
 

c) samanaikaisesti molempia yllä mainittuja (a ja b) 
 
 

3. Kuka voi hakea 
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Tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa voivat 
hakea 
Tohtorin tutkinnon suoritusoikeutta Turun yliopistossa voivat hakea henkilöt, jotka täyttävät 
yliopistolaissa (558/2009, 37§) tohtorin tutkinnon suorittamiselle määritellyt kelpoisuusehdot.   
 Ks. jatkotutkinto-opas, https://www.utu.fi/sites/default/files/media/Jatkotutkinto-opas_0.pdf  
 
  
Tohtorikoulutettavan työsuhteista tehtävää voivat hakea 
 

 henkilöt, joilla on jo jatko-opinto-oikeus humanistisessa tiedekunnassa tohtoriohjelma 
Junossa ja jotka eivät ole aiemmin saaneet täyttä kahta vuotta (24 kk) täysipäiväistä 
rahoitusta tohtorin tutkinnon suorittamista varten. 

 henkilöt, joilla ei vielä ole jatko-opinto-oikeutta, mutta jotka täyttävät tohtorin tutkinnon 
opiskeluoikeutta koskevat kelpoisuusehdot (ks. yllä). Koska jatko-opiskeluoikeus on 
edellytys tohtorikoulutettavan työsuhteisen tehtävän vastaanottamiselle, tulee 
henkilön hakea jatko-opiskeluoikeutta samassa yhteydessä työsuhteisen tehtävän 
kanssa. Tohtoriohjelmaan valittu tohtorikoulutettava tekee väitöskirjansa Turun 
yliopistoon. Tohtorikoulutettavan työsuhteiseen tehtävään ei voida valita henkilöä, 
jolla on jo tohtorin tutkinto. 

 
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 

4.1. Hakuasiakirjat 
Tohtorin tutkinnon suoritusoikeutta humanistisessa tiedekunnassa sekä tohtorikoulutettavan 
työsuhteista tehtävää haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake ja toimittamalla vaaditut liitteet. 
Hakulomake on käytössä vain hakuaikana ja linkki hakulomakkeeseen löytyy UTUGS-tutkijakoulun  
sivulta https://www.utu.fi/fi/tutkimus/tutkijakoulu/haku/tohtoriohjelman-hakujulistukset   
 
Lomake aukeaa hakuajan alkaessa 2.9.2019 ja sulkeutuu 20.9.2019 klo 23.59. 
Hakemuksen ja liitteet voi laatia suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Hakemukseen liitettävät 
asiakirjat on lueteltu hakuilmoituksen lopussa. Hakuasiakirjoja ei palauteta.  
 

4.2. Hakemusten arviointi 
 Tohtorin tutkinnon suoritusoikeutta koskevan päätöksen tekee dekaani 
 tohtoriohjelman johtoryhmän esityksestä. Hakemusten arviointi: ks. kohta 
 Valintaperusteet https://www.utu.fi/fi/yliopisto/humanistinen-tiedekunta/tohtorikoulutus  
  
Jatko-opiskeluoikeuden saaneiden opiskeluoikeus alkaa 1.1.2020.  
 
Tohtorikoulutettavan työsuhteisen tehtävän arvioinnissa määräaikaan mennessä saapuneet, 
hakuehdot täyttävät hakemukset arvioidaan tohtoriohjelman johtoryhmän ja ulkopuolisten 
asiantuntijoiden yhteistyönä. Arvioinnissa huomioidaan tutkimussuunnitelman laatu, sen 
toteuttamisen realistisuus, hakijan motivaatio ja oppiaineen arviointi/lausunto. Kauden pituuden 
määrittymisessä huomioidaan väitöstyölle saatu aiempi rahoitus ja väitöstutkimuksen vaihe. 
Tohtoriohjelman johtoryhmän esityksestä historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen 
johtaja päättää hakijan ottamisesta työsuhteeseen palkalliseen tohtorikoulutettavan tehtävään. 
Kaikille hakijoille ilmoitetaan valintapäätöksistä marraskuun 2019 loppuun mennessä. Hakemusten 
tutkimussuunnitelmat voidaan tarkistaa Turnitin OriginalityCheck-plagiaatintunnistus-järjestelmällä 
Turun yliopiston laatujärjestelmän mukaisesti. 
 
5. Päätökset 

https://www.utu.fi/sites/default/files/media/Jatkotutkinto-opas_0.pdf
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Tohtorikoulutettavan tehtävään valittujen henkilöiden nimet julkaistaan tohtoriohjelman www-
sivuilla marraskuun 2019 loppuun mennessä.  
 
Hyväksytyn hakijan tulee ilmoittaa opiskelupaikan vastaanottamisesta valintapäätöksessä 
annettujen ohjeiden mukaisesti viimeistään 13.12.2019 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. 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. Muutoksenhaku 

Opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua humanistiselta 
tiedekunnalta 14 päivän kuluessa tulosten julkistamispäivästä. Lisätietoa: 
humpostgraduate@utu.fi  
 

7.  Hakuasiakirjat 
 
Sähköisen lomakkeen liitteenä toimitetaan seuraavat asiakirjat (ohjepituudet eivät saa ylittyä)   
 
A Tohtorin tutkinnon suoritusoikeus  

1. Tutkimussuunnitelma  
Ks. (kohta tutkimussuunnitelma)  
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/Humanistinentiedekunta/tohtorikoulutus/hakuohjeet  
Liittämällä hakemukseensa tutkimussuunnitelman hakija hyväksyy tutkimussuunnitelman 
tarkastamisen Turnitin Originality Check -järjestelmällä (sähköinen plagiaatintunnistusjärjestelmä).  

2. Pro gradun tiivistelmä  
  

3. Motivaatiokirje  
Motivaatiokirje on yhden sivun mittainen vapaamuotoinen asiakirja, jossa hakija perustelee, miksi 
haluaa suorittaa tohtorin tutkinnon Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa tohtoriohjelma 
Junossa.  
  

4. Kopiot tutkintotodistuksista ja opintosuoritusotteista  
a. Mikäli hakija on suorittanut FM-tutkinnon Turun yliopistossa, kopioita ei tarvita. Hakija 

mainitsee ainoastaan Turun yliopiston opiskelijanumeronsa.  
b. Mikäli hakija on suorittanut hakukelpoisuuden antavan aiemman tutkintonsa jossakin 

muussa korkeakoulussa Suomessa kuin Turun yliopistossa, tulee hänen liittää 
sähköiseen hakulomakkeeseen kopiot FM-tutkintotodistuksesta ja 
opintosuoritusotteesta (tai muista valintaperusteisiin liittyvistä opintotodistuksista, 
joiden nojalla tohtorin tutkinnon opinto-oikeutta haetaan).  

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/yliopisto/Humanistinen-tiedekunta/tohtorikoulutus/hakuohjeet
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/Humanistinen-tiedekunta/tohtorikoulutus/hakuohjeet
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/Humanistinen-tiedekunta/tohtorikoulutus/hakuohjeet
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/Humanistinen-tiedekunta/tohtorikoulutus/hakuohjeet
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/Humanistinen-tiedekunta/tohtorikoulutus/hakuohjeet
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c. Mikäli hakija on suorittanut hakukelpoisuuden antavan aiemman tutkintonsa 
korkeakoulussa ulkomailla, tulee hänen liittää sähköiseen hakulomakkeeseen kopiot 
tutkintotodistuksista, opintosuoritusotteista sekä muista valintaperusteisiin liittyvistä 
opintotodistuksista, joiden nojalla tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta haetaan. Jos 
todistukset eivät ole englannin-, suomen- tai ruotsinkielisiä, tulee toimittaa virallinen 
käännös todistuksista 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/research/utugs/how-to-
apply/submitting 
 

 
5. Todistus kielitaidosta   

Ks. kielitaitovaatimukset (kohta todistus kielitaidosta)  
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/Humanistinen-tiedekunta/tohtorikoulutus/hakuohjeet  
  
   

6. Oppiaineen lausunto  
Oppiaineen antama lausunto/arvio hakijan tutkimussuunnitelmasta ja hakijan edellytyksistä 
tohtorintutkinnon suorittamiseen sekä ehdotus ohjaajista.   
Oppiaineen vastuuprofessori toimittaa lausunnon/arvion suoraan humanistiseen tiedekuntaan 
hakuajan puitteissa, 20.9.2019 mennessä osoitteeseen humpostgraduate@utu.fi  
  
Huom! Jatko-opiskeluoikeutta hakevan tulee ajoissa (vähintään noin kuukautta ennen) olla 
yhteydessä siihen oppiaineeseen, jota hän hakee tutkintonsa pääaineeksi. Hänen tulee saada 
oppiaineen puolto sekä lausunto/arvio jatko-opiskeluoikeutta koskevalle hakemukselleen. Ks. 
tarkemmin (kohta hakuajat ja hakemuksen valmistelu): 
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/Humanistinentiedekunta/tohtorikoulutus/hakuohjeet  
Lista oppiaineiden jatkokoulutuksesta vastaavista professoreista:  
https://www.utu.fi/fi/tutkimus/tutkijakoulu/historian-kulttuurin-ja-taiteiden-
tutkimuksentohtoriohjelma/hakijalle  
  
 
B) Tohtorikoulutettavan työsuhteinen tehtävä  
 

1. Tutkimussuunnitelma Ks: (kohta tutkimussuunnitelma)  
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/Humanistinentiedekunta/tohtorikoulutus/hakuohjeet  
Liittämällä hakemukseensa tutkimussuunnitelman hakija hyväksyy tutkimussuunnitelman 
tarkastamisen Turnitin Originality Check -järjestelmällä (sähköinen 
plagiaatintunnistusjärjestelmä). 

 
2. Ansioluettelo (ja julkaisut)  

Ansioluettelo voi sisältää julkaisuluettelon tai julkaisuluettelon voi liittää myös erikseen. Yh-
teinen enimmäispituus 3 sivua. Ks. TENKin ohjeet tutkijan ansioluettelon kirjoittamiseksi 
https://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli 

 
3. Motivaatiokirje  

https://www.utu.fi/en/research/utugs/how-to-apply/submitting
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Motivaatiokirje on yhden sivun mittainen vapaamuotoinen asiakirja, jossa hakija perustelee, 
miksi haluaa suorittaa tohtorin tutkinnon Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa 
tohtoriohjelma Junossa.  

 
C) Tohtorikoulutettavan työsuhteinen tehtävä ja jatko-opinto-oikeus  
  
Kaikki kohdissa A) ja B) mainitut liitteet   
  
  
Myöhässä saapuneita hakemuksia ei käsitellä.  
  
Lisätietoja   
Jatko-opiskeluoikeushakuun liittyen: Jatko-tutkinto-opas   
https://www.utu.fi/sites/default/files/media/Jatkotutkinto-opas_0.pdf  
  
  
Koordinaattori Meri Heinonen (humpostgraduate@utu.fi, +358 50 453 5110)  
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