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HAKU TOHTORIKOULUTETTAVAKSI TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN 

TOHTORIOHJELMAAN 
  

  Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa on haettavana tohtorikoulutettavan määräaikaisia 
työsopimussuhteisia tehtäviä (tutkijankoulutuspaikkoja) 1.1.2022 alkaen 

JA 
opiskeluoikeudet suorittaa kauppatieteiden tohtorin, valtiotieteiden tohtorin ja filosofian tohtorin tutkinto. 

 
1. Turun kauppakorkeakoulun tohtoriohjelma 

 
Turun kauppakorkeakoulun tohtoriohjelma toimii osana Turun yliopiston tutkijakoulua (University of Turku 
Graduate School, UTUGS). Ohjelma kouluttaa asiantuntijoita liike-elämän, yhteiskunnan ja tiedeyhteisön 
tarpeisiin tarjoamalla tieteellisen tutkijakoulutuksen ajankohtaisten ja akateemisesti kiinnostavien kysymysten 
ratkaisemiseksi. Ohjelma vastaa kauppatieteellisestä, taloustieteellisestä sekä tulevaisuudentutkimuksen 
tohtorikoulutuksesta Turun yliopistossa. 
 
Ohjelma on kauppatieteellisen alan luonteen mukaisesti monitieteinen ja kattaa kaikki liiketoiminnan ja 
talouden tutkimuksen kannalta keskeiset tieteenalat. Turun kauppakorkeakoulussa pääaineita ovat: 
 

• Johtaminen ja organisointi 
• Kansainvälinen liiketoiminta 
• Laskentatoimi ja rahoitus 
• Markkinointi 
• Talousmaantiede 
• Taloustiede 

• Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät 
• Tietojärjestelmätiede 
• Toimitusketjujen johtaminen 
• Tulevaisuudentutkimus 
• Yrittäjyys 
• Yritysjuridiikka 

 
Tohtorintutkinto suoritetaan nelivuotisessa tohtoriohjelmassa kansainvälisessä, monitieteisessä ja vahvasti 
verkottuneessa tutkimusympäristössä. Turun kauppakorkeakoulussa tunnustettuja vahvuusalueita ovat 
erityisesti yrittäjyyden, johdon ohjausjärjestelmien, liiketoimintaverkostojen sekä talouspolitiikan ja 
markkinoiden tutkimus. Vastuullinen liiketoiminta sekä tulevaisuuden ennakointi ovat läpileikkaavina teemoina 
mukana myös tohtorikoulutuksessa ja -tutkimuksessa.  
 
Tarkempia tietoja Turun kauppakorkeakoulun tutkimuksen painopistealueista löytyy oppiaineiden www-sivulta 
ja tohtorikoulutuksesta Turun kauppakorkeakoulun tohtoriohjelman sivuilta. 
 
Kauppatieteiden tohtorin sekä filosofian tohtorin tutkinnon voi suorittaa kaikissa Turun kauppakorkeakoulun 
pääaineissa. Valtiotieteiden tohtorin tutkinnon voi suorittaa Turun kauppakorkeakoulussa pääaineena 
taloustiede. Tutkimusta ja tutkinto-opetusta toteuttaa myös Tulevaisuuden tutkimuskeskus sekä 
kauppakorkeakoulun Porin yksikkö. Porin yksikössä tohtorintutkinnon pääaineena voi olla laskentatoimi ja 
rahoitus, markkinointi tai johtaminen ja organisointi. 
 
 

2. Hakuaika 
 
Haku on avoinna 30.8.–17.9.2021. 
 
 

3. Mitä voi hakea 
 

a) tohtorikoulutettavan määräaikaista työsuhteista tehtävää (alkaen 1.1.2022) tai 
b) oikeutta suorittaa tohtorintutkinto Turun kauppakorkeakoulussa (alkaen 1.1.2022) tai  
c) molempia yllä mainittuja samanaikaisesti (a ja b) 

 

http://www.utu.fi/tse-tohtoriohjelma
https://www.utu.fi/fi/tutkimus/tutkijakoulu
https://www.utu.fi/fi/tutkimus/tutkijakoulu
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/turun-kauppakorkeakoulu/yksikot
http://www.utu.fi/tse-tohtoriohjelma
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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 lisäksi mahdollista hakea Finland Fellowship -rahoitusta vuodelle 2022. Rahoitusta haetaan 
rastittamalla hakulomakkeessa ko. rahoitusta koskeva kohta. Ks. lisätietoja: 
https://www.utu.fi/fi/en/research/utugs/finlandfellowship. 
 
a) tohtorikoulutettavan määräaikainen työsuhteinen tehtävä  
 
Tohtorikoulutettavan tehtävä alkaa aikaisintaan 1.1.2022 ja sen kesto on enintään neljä vuotta (korkeintaan 
31.12.2025 saakka). Tohtorikoulutettavan tehtävä on tarkoitettu ensisijaisesti täysipäiväiseen 
väitöskirjatutkimuksen tekemiseen ja jatko-opintojen suorittamiseen. Tavoitteena on tohtorintutkinnon 
suorittaminen neljässä vuodessa. Tohtorintutkinnon suoritusoikeus Turun kauppakorkeakoulussa on edellytys 
tehtävään valitsemiselle. Tehtävät täytetään enintään neljän vuoden määräajaksi. Määräajan kestossa 
huomioidaan hakijan tohtorintutkintoon sisältyvän väitöskirjatyön ja jatko-opintojen vaihe. 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). Määrään ei kuitenkaan lasketa opetusta, josta 
tohtorikoulutettava saa opintopisteitä tutkintoonsa. Opetustehtävät liittyvät mahdollisuuksien mukaan henkilön 
omaan tutkimusalaan. 
 
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 6 kuukauden koeaika. Tohtorikoulutettavat työskentelevät 
Turun kauppakorkeakoulun eri ainelaitoksilla ja muissa yksiköissä.  
 
b) oikeus suorittaa tohtorintutkinto Turun kauppakorkeakoulussa 
 
Turun kauppakorkeakoulussa voi suorittaa kauppatieteiden tohtorin, valtiotieteiden tohtorin ja filosofian 
tohtorin tutkinnon. Hakukelpoisuus eri tutkintoihin määräytyy hakijan aiemman koulutustaustan mukaan. 
Hakijalla tulee olla jatkotutkinnon pääainetta vastaavia edeltäviä opintoja suoritettuna vähintään 60 op, joìsta 
vähintään 18 op syventäviä opintoja, sekä pro gradu -tutkielmasta ja pääaineen opinnoista vähintään kiitettävät 
tiedot (4/5 tai vastaava). 
 
Tohtorintutkinnon suoritusoikeutta hakevan tutkimussuunnitelmasta arvioidaan 1) tutkimussuunnitelman laatu, 
2) tutkimuksen aihepiirin soveltuvuus ko. aineen tutkimusprofiiliin ja asiantuntijuusalueisiin sekä saatavilla 
olevat ohjaajaresurssit sekä 3) hakijan aiempi opintomenestyminen ja mahdolliset tieteelliset näytöt. 
Valintaperusteet ovat saatavilla kokonaisuudessaan Turun kauppakorkeakoulun tohtorikoulutuksen www-
sivustolla suomeksi ja englanniksi: Valintaperusteet jatko-opintoihin ja Selection criteria for postgraduate 
studies at TSE. 
 
Saadakseen tohtorintutkinnon suoritusoikeuden hakijalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa ja 
hyväksyttyä tutkimussuunnitelmaa. Tässä haussa myönnettävät opiskeluoikeudet alkavat 1.1.2022. 
 
c) molemmat yllämainitut samanaikaisesti (a ja b) 
 
 

4. Kuka voi hakea 
 
4.1 Tohtorikoulutettavan työsuhteista tehtävää voivat hakea… 
 

a) Henkilöt, joilla on aktiivinen tohtorintutkinnon suoritusoikeus Turun kauppakorkeakoulussa. 
b) Henkilöt, joille ei vielä ole myönnetty tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta Turun kauppakorkeakoulussa, 

mutta jotka sopivat tohtoriohjelman profiiliin ja täyttävät tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta koskevat 

https://www.utu.fi/fi/en/research/utugs/finlandfellowship
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/turun-kauppakorkeakoulu/tutkimus/tohtorikoulutus/hakeminen
https://www.utu.fi/en/university/turku-school-of-economics/research/doctoral-training/applying
https://www.utu.fi/en/university/turku-school-of-economics/research/doctoral-training/applying
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kelpoisuusehdot (Yliopistolaki 558/2009, 37 §). Koska tohtorintutkinnon opiskeluoikeus on 
edellytyksenä tohtorikoulutettavan työsuhteisen tehtävän vastaanottamiselle, henkilön tulee hakea 
tässä haussa myös tohtorintutkinnon suoritusoikeutta. Hakukelpoisuuden perusteena olevan tutkinnon 
on oltava suoritettu hakuajan päättymiseen 17.9.2021 mennessä.  

 
Tohtorikoulutettavan tehtävään ei voida valita henkilöä, jolla on jo tohtorintutkinto tai joka on saanut neljää 
vuotta kokopäiväistä tutkimustyötä vastaavan määrän rahoitusta tohtorintutkinnon suorittamiseen. 
 
Turun yliopiston johtosäännön 39 §:n 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.  
 
4.2 Oikeutta suorittaa tohtorintutkinto Turun kauppakorkeakoulussa voivat hakea… 
 
Henkilöt, jotka täyttävät yliopistolaissa (558/2009, 37 §) tohtorintutkinnon suorittamiselle määritellyt 
kelpoisuusehdot ja Turun kauppakorkeakoulun valintaperusteet jatko-opintoihin. Hakukelpoisuuden 
perusteena olevan tutkinnon on oltava suoritettu hakuajan päättymiseen 17.9.2021 mennessä. 
 
 

5. Hakeminen 
 
Tohtorikoulutettavan työsuhteista tehtävää ja/tai tohtorintutkinnon suoritusoikeutta Turun 
kauppakorkeakoulussa haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake sekä toimittamalla vaadittavat 
liitteet. Hakuasiakirjat on kuvattu tarkemmin tämän hakuilmoituksen lopussa (liite 1). Hakijoiden mahdollisista 
haastatteluista ilmoitetaan erikseen. 
 
Linkki hakulomakkeeseen julkaistaan osoitteessa 
https://www.utu.fi/fi/tutkimus/tutkijakoulu/haku/tohtoriohjelman-hakujulistukset. Lomake aukeaa hakuajan 
alkaessa 30.8.2021 ja sulkeutuu 17.9.2021 klo 23.59. 
 
Kaikkien tohtorikoulutettavan työsuhteista tehtävää ja siihen liittyvää tohtorintutkinnon 
suoritusoikeutta koskevien hakuasiakirjojen toivotaan olevan englanninkielisiä, sillä hakemusten 
arviointiin osallistuu kansainvälisiä asiantuntijoita. Tutkintotodistus ja opintosuoritusote voivat olla 
myös suomen- tai ruotsinkielisiä ja hakemuksen voi täyttää joko suomeksi tai englanniksi. Jos haet 
ainoastaan oikeutta suorittaa tohtorintutkinto, hakemus ja vaaditut liitteet voivat olla suomenkielisiä. 
 
Hakemus tulee lähettää sähköisessä hakujärjestelmässä viimeistään perjantaina 17.9.2021. 
Hakulomake sulkeutuu klo 23:59, eikä hakemuksen lähettäminen järjestelmässä ole enää sen jälkeen 
mahdollista. Hakemusta ei siis voi jättää hakuajan päättymisen jälkeen. 
 
Valintaprosessin aikana hakijalta voidaan kysyä lisätietoja. Hakuasiakirjoja ei palauteta. 
 
 

6. Hakemusten arviointi 
 
6.1 Tohtorikoulutettavan työsuhteinen tehtävä 
 
Tohtorikoulutettavan tehtävää ja tohtorintutkinnon suoritusoikeutta hakeneilta tarkistetaan jatko-
opintokelpoisuus, minkä jälkeen oppiaineet arvioivat hakemukset. Oppiaine voi halutessaan haastatella 
hakijat. Arvioinnin perusteella parhaat hakemukset käsitellään valintaryhmässä, joka koostuu kotimaisista ja 
ulkomaisista asiantuntijoista Turun kauppakorkeakoulusta ja muista yliopistoista. Jatkokäsittelyyn etenevien 
hakemusten tutkimussuunnitelmat tarkastetaan Turnitin OriginalityCheck -plagiaatintunnistusjärjestelmällä 
Turun yliopiston laatujärjestelmän mukaisesti. 
 

https://www.utu.fi/fi/yliopisto/turun-kauppakorkeakoulu/tutkimus/tohtorikoulutus/hakeminen
https://www.utu.fi/fi/tutkimus/tutkijakoulu/haku/tohtoriohjelman-hakujulistukset
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Arviointi- ja valintakriteereinä käytetään seuraavia: 
 

1. Tohtorintutkinnon suoritusoikeus Turun kauppakorkeakoulussa tai ko. suoritusoikeuden kriteerien 
täyttyminen 

2. Tutkimussuunnitelman laatu 
3. Opintomenestys ja tieteelliset ansiot 
4. Muina täydentävinä kriteereinä opintojen ja tutkimuksen tähänastinen etenemisnopeus  

 
Valinnassa otetaan huomioon valintakriteerit kokonaisuutena, sillä hakijat voivat olla hyvin eri vaiheissa 
väitöskirjaprosessiaan. Hakijan muu väitöskirjatyön tekemiseen saama rahoitus huomioidaan 
tohtorikoulutettavan tehtävän pituutta määritettäessä. 
 
Kauppakorkeakoulun laitosjohtajat päättävät hakijan ottamisesta työsuhteiseen tohtorikoulutettavan tehtävään 
tohtoriohjelman johtoryhmän esityksestä marraskuun 2021 loppuun mennessä. Kaikille hakijoille ilmoitetaan 
päätöksistä henkilökohtaisesti. Tohtorikoulutettavan tehtävään valittujen henkilöiden nimet julkaistaan 
tohtoriohjelman www-sivuilla marraskuun 2021 loppuun mennessä. 
 
6.2 Oikeus suorittaa tohtorintutkinto 
 
Hakemusten arviointi perustuu Turun kauppakorkeakoulun jatko-opintoja koskeviin valintaperusteisiin. 
Hakijoilta tarkastetaan jatko-opiskelukelpoisuus, minkä jälkeen oppiaineet ja kauppakorkeakoulun 
tohtoriohjelman johtoryhmä arvioivat hakemukset. Päätökset tohtorintutkinnon suoritusoikeuden 
myöntämisestä tehdään marraskuun 2021 loppuun mennessä. Tohtorintutkinnon suoritusoikeuden myöntää 
kauppakorkeakoulun dekaani tohtoriohjelman johtoryhmän esityksestä. Kaikille hakijoille ilmoitetaan 
päätöksestä henkilökohtaisesti. 
 
Yliopistolain (558/2009) 82 § ja Turun yliopiston johtosäännön mukaan opiskelijavalintaan tyytymätön voi 
pyytää siihen kirjallisesti oikaisua Turun kauppakorkeakoululta 14 päivän kuluessa tulosten 
julkistamispäivästä. 
 
 

7. Opiskelupaikan 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. 
 
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 annettuun määräaikaan mennessä, hän menettää 
opiskelupaikkansa. Ohjeet todistusten toimittamiseen ja maakohtaiset vaatimukset löytyvät osoitteesta 
https://www.utu.fi/en/study-at-utu/accepted-students/original-documents.  
 
 
 

https://www.utu.fi/fi/yliopisto/turun-kauppakorkeakoulu/tutkimus/tohtorikoulutus/hakeminen
https://www.utu.fi/en/study-at-utu/accepted-students/original-documents
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8. Muutoksenhaku 
 
Opiskelijavalintaan (päätökseen opiskeluoikeudesta) tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua Turun 
kauppakorkeakoululta 14 päivän kuluessa tulosten julkistamispäivästä. Perusteltu oikaisupyyntö tulee 
toimittaa asianosaiseen tiedekuntaan osoitteella: Turun kauppakorkeakoulu, Asiakirjapiste, 20014 Turun 
yliopisto, tai tse-asiakirjat (at) utu.fi. 
 
 

9. Lisätietoja 
 
Turun kauppakorkeakoulun tohtoriohjelma (www.utu.fi/tse-tohtoriohjelma ja 
www.utu.fi/tsedoctoralprogramme), Turun kauppakorkeakoulun tohtoriohjelman koordinaattori, puh. 029 450 
3890, tsedoctoralprogramme (at) utu.fi. 
 
 
Liite 1. Hakuasiakirjojen kuvaus  
 
Hakemista varten hakijan tulee valmistella seuraavat dokumentit ja liittää ne sähköisesti hakemukseensa 
hakulomakkeen täyttöä koskevan ohjeen mukaisesti. Ko. ohje julkaistaan viimeistään hakuajan alkaessa 
tämän hakuilmoituksen yhteydessä Turun kauppakorkeakoulun tohtoriohjelman www-sivuilla. 
 
Hakijan tulee toimittaa kaikki vaaditut liitteet hakuajan päättymiseen mennessä. Myöhässä saapuneita 
hakemuksia ei käsitellä. 
 
a) Tohtorikoulutettavan työsuhteinen tehtävä (koskee hakijoita, joilla on jo tohtorintutkinnon 
suoritusoikeus Turun kauppakorkeakoulussa ja jotka hakevat vain tohtorikoulutettavan työsuhteista 
tehtävää) 
 
Sähköisessä hakujärjestelmässä on liitettävä:  
 

1. Tutkimussuunnitelma, mukaan lukien realistinen rahoitussuunnitelma ja suunnitelma tutkimuksen 
ja tutkinnon suorittamisen aikataulusta (enint. 10 sivua (poislukien kansilehti ja lähdeluettelo), Times 
New Roman 12 pt, line spacing 1,5) pdf-tiedostona 
 
Liittämällä hakemukseensa tutkimussuunnitelman hakija hyväksyy tutkimussuunnitelman 
tarkastamisen Turnitin OriginalityCheck -järjestelmällä (sähköinen plagiaatintunnistusjärjestelmä). 
Hyödyllistä tietoa tutkimussuunnitelman laatimiseen on saatavilla kauppakorkeakoulun 
tohtorikoulutus-sivustolla: https://www.utu.fi/fi/yliopisto/turun-
kauppakorkeakoulu/tutkimus/tohtorikoulutus/hakeminen.  

 
2. Ansioluettelo (Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ja Suomen Akatemian ohjeen mukaisena: 

https://tenk.fi/fi/ohjeet-ja-aineistot/tutkijan-ansioluettelomalli) 
 

3. Julkaisuluettelo (https://www.aka.fi/tutkimusrahoitus/hae-rahoitusta/nain-haet-
rahoitusta/ohjehakemisto/julkaisuluettelo/) 

 
4. Opintosuoritusote suoritetuista jatko-opinnoista, ja kopiot maisterintutkinnon tutkintotodistuksesta 

ja opintosuoritusotteesta 
 

5. Henkilökohtainen opintosuunnitelma (hops): vapaamuotoinen suunnitelma vielä puuttuvien 
opintojen suorittamisaikataulusta 

 
HUOM! Kaikkien tohtorikoulutettavan työsuhteista tehtävää ja siihen liittyvien tohtorintutkinnon 
suoritusoikeutta koskevien hakuasiakirjojen toivotaan olevan englanninkielisiä, sillä hakemusten arviointiin 

http://www.utu.fi/tse-tohtoriohjelma
http://www.utu.fi/tsedoctoralprogramme
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/turun-kauppakorkeakoulu/tutkimus/tohtorikoulutus/hakeminen
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/turun-kauppakorkeakoulu/tutkimus/tohtorikoulutus/hakeminen
https://tenk.fi/fi/ohjeet-ja-aineistot/tutkijan-ansioluettelomalli
https://www.aka.fi/tutkimusrahoitus/hae-rahoitusta/nain-haet-rahoitusta/ohjehakemisto/julkaisuluettelo/
https://www.aka.fi/tutkimusrahoitus/hae-rahoitusta/nain-haet-rahoitusta/ohjehakemisto/julkaisuluettelo/
http://www.aka.fi/en/funding/how-to-apply/appendices-required/guidelines-for-list-of-publications/
http://www.aka.fi/en/funding/how-to-apply/appendices-required/guidelines-for-list-of-publications/
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osallistuu kansainvälisiä asiantuntijoita. Tutkintotodistus ja opintosuoritusote voivat olla myös suomen- tai 
ruotsinkielisiä ja hakemuksen voi täyttää joko suomeksi tai englanniksi. 
 
 
b) Turun kauppakorkeakoulun tohtorintutkinnon suoritusoikeuden haku SEKÄ  
c) tohtorikoulutettavan tehtävän ja Turun kauppakorkeakoulun tohtorintutkinnon suoritusoikeuden 
samanaikainen haku 
 
Sähköisessä hakujärjestelmässä on liitettävä:  
 

1. Tutkimussuunnitelma, mukaan lukien realistinen rahoitussuunnitelma ja suunnitelma tutkimuksen 
ja tutkinnon suorittamisen aikataulusta (enint. 10 sivua (poislukien kansilehti ja lähdeluettelo), Times 
New Roman 12 pt, line spacing 1,5) pdf-tiedostona. 
 
Liittämällä hakemukseensa tutkimussuunnitelman hakija hyväksyy tutkimussuunnitelman 
tarkastamisen Turnitin OriginalityCheck -järjestelmällä (sähköinen plagiaatintunnistusjärjestelmä). 
Hyödyllistä tietoa tutkimussuunnitelman laatimiseen on saatavilla kauppakorkeakoulun 
tohtorikoulutus-sivustolla: https://www.utu.fi/fi/yliopisto/turun-
kauppakorkeakoulu/tutkimus/tohtorikoulutus/hakeminen.  

 
2. Ansioluettelo (Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ja Suomen Akatemian ohjeen mukaisena: 

https://tenk.fi/fi/ohjeet-ja-aineistot/tutkijan-ansioluettelomalli) 
 

3. Julkaisuluettelo (https://www.aka.fi/tutkimusrahoitus/hae-rahoitusta/nain-haet-
rahoitusta/ohjehakemisto/julkaisuluettelo/) 

 
4. Perustelukirje  

 
Hakemukseen tulee liittää yhden sivun mittainen perustelu jatko-opintoihin hakeutumiselle (letter of 
motivation). Hakijan on erityisesti perusteltava, miksi on hakemassa juuri Turun 
kauppakorkeakouluun ja valitsemaansa oppiaineeseen, sekä mitä uutta aiottu tutkimus toisi valittuun 
tieteenalaan. Perustelukirjeen tulee sisältää myös pohdintaa tulevaisuuden uratavoitteista. 
 

5. Tutkintotodistukset ja opintosuoritusotteet 
 
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 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 ja virallisen kääntäjän tekemä käännös. Englanninkielisen opintosuoritusotteen 
korvaa eurooppalaisen korkeakoulun myöntämä Diploma Supplement (DS), jos DS sisältää 
tiedot opintosuorituksista. 
 

HUOM! Niiden ulkomailla pohjatutkinnon suorittaneiden hakijoiden, joille päätetään myöntää 
opiskeluoikeus, tulee toimittaa joko alkuperäiset todistukset tai virallisesti oikeaksi todistetut kopiot 

https://www.utu.fi/fi/yliopisto/turun-kauppakorkeakoulu/tutkimus/tohtorikoulutus/hakeminen
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/turun-kauppakorkeakoulu/tutkimus/tohtorikoulutus/hakeminen
https://tenk.fi/fi/ohjeet-ja-aineistot/tutkijan-ansioluettelomalli
https://www.aka.fi/tutkimusrahoitus/hae-rahoitusta/nain-haet-rahoitusta/ohjehakemisto/julkaisuluettelo/
https://www.aka.fi/tutkimusrahoitus/hae-rahoitusta/nain-haet-rahoitusta/ohjehakemisto/julkaisuluettelo/
http://www.aka.fi/en/funding/how-to-apply/appendices-required/guidelines-for-list-of-publications/
http://www.aka.fi/en/funding/how-to-apply/appendices-required/guidelines-for-list-of-publications/
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todistuksista ja niiden käännöksistä Turun yliopistolle valintapäätöksessä annettujen ohjeiden 
mukaisesti. Jos valittu hakija ei toimita ohjeiden mukaisia todistuksia 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. Mahdolliset suosituskirjeet pdf-tiedostona  
 

7. Todistus kielitaidosta 
 
Turun yliopistossa noudatetaan rehtorin päätöksessä (15.8.2019) määriteltyjä kielitaidon 
todentamisen tapoja. Ks. kielitaitovaatimukset yliopiston tutkijakoulun www-sivuilla: 
https://www.utu.fi/fi/tutkimus/tutkijakoulu/haku/kielivaatimukset  
 
Jos hakijan tulee todentaa kielitaito kielitestillä, hakemukseen tulee liittää skannattu todistus 
suoritetusta kielitestistä. 
 

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

HUOM! Kaikkien tohtorikoulutettavan työsuhteista tehtävää ja siihen liittyvien tohtorintutkinnon 
suoritusoikeutta koskevien hakuasiakirjojen toivotaan olevan englanninkielisiä, sillä hakemusten arviointiin 
osallistuu kansainvälisiä asiantuntijoita. Tutkintotodistus ja opintosuoritusote voivat olla myös suomen- tai 
ruotsinkielisiä ja hakemuksen voi täyttää joko suomeksi tai englanniksi. Jos haet ainoastaan oikeutta 
suorittaa tohtorintutkinto, hakemus ja vaaditut liitteet voivat olla suomenkielisiä. 
 

https://www.utu.fi/en/study-at-utu/accepted-students/original-documents
https://www.utu.fi/fi/tutkimus/tutkijakoulu/haku/kielivaatimukset

