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Ehdotus valinnoiksi InFLAMES-lippulaivan toimintaan 
osoitetuille tutkijankoulutuspaikoille 
 

1. Hakuaika ja InFLAMES-lippulaivan tohtorimoduulin resurssit 

Haku määräaikaisiin tohtorikoulutettavan tehtäviin oli auki 29.8. - 16.9.2022. Määräaikaista 

tohtorikoulutettavan tehtävää voivat hakea tohtorikoulutettavat, joilla on tohtorintutkinnon suoritusoikeus 

Turun yliopistossa FINDOS-, DRDP-, TuDMM-, TKT- tai DPT-opinto-ohjelmassa, joilla on tohtoritutkintonsa 

ohjaajan välityksellä yhteys InFLAMES-lippulaivaan ja jotka eivät ole aiemmin olleet tohtorikoulutettavan 

tehtävässä yhteensä neljää vuotta sekä henkilöt, joille ei vielä ole myönnetty tohtorintutkinnon 

suoritusoikeutta Turun yliopistossa, mutta jotka sopivat edellä mainittuun hakijaprofiiliin ja täyttävät 

tohtorintutkinnon suoritusoikeutta koskevat kelpoisuusehdot. Hakijoiden täytyi hakea InFLAMES-

palkkapaikkoja samalla, kun he hakivat edellä mainittujen tohtoriohjelmien palkkapaikkoja ja tarvittaessa 

opiskeluoikeutta. 

Määräaikaan mennessä lippulaivalle saapui 35 hakemusta 33 eri hakijalta. Hakijoista 19 kuului TuDMM-, 7 

TKT-, 5 DRDP- ja 4 DPT-tohtoriohjelmiin. FINDOS-ohjelmasta ei saapunut hakemuksia. Lippulaivalla oli 

jaettavana vuodelle 2023 yhteensä 60 palkkakuukautta (Rehtorin päätös 343/41/2021). 

2. Hakemusten arviointi 

Tohtoriohjelmat suorittivat oman sisäisen arviointinsa hakijoille ennen hakemusten toimittamista 

lippulaivalle. Hakemusten yhteydessä lippulaivalle toimitettiin myös hakemuksille suoritetut arviot sekä 

tohtoriohjelmien esitykset hakijoiden opiskelu- ja palkkapaikkamyönnöistä. 

3. Päätösprosessi 

Lippulaivan johtoryhmän jäsenille toimitettiin hakijoiden arvioinnit ja hakemukset etukäteen 

perehdyttäväksi ennen johtoryhmän kokousta 28.11.2022. Lippulaivan johtaja ei pystynyt osallistumaan 

kokoukseen, mutta oli pohjustanut kantansa sähköpostin välityksellä. Johtoryhmän jäsenet eivät 

osallistuneet niiden hakemusten käsittelyyn, joiden osalta olivat esteellisiä. 

Johtoryhmä kävi läpi tohtoriohjelmilta saadun arviointimateriaalin ja tarkasteli tarpeen mukaan yksittäisiä 

hakemuksia ja tohtoriohjelmien päätösmuistioita. Perusteluna palkkapaikkojen myöntämiselle toimivat 

InFLAMES-lippulaivan palkkapaikkojen myöntämisen ohjeistus, hakijoiden kelpoisuus tohtorimoduuliin 

liittymiseksi ja sijoitus tohtoriohjelmien sisäisissä arvioinneissa. 
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Lippulaivan johtoryhmä esittää palkkapaikkojen myöntämistä seuraavasti. Päätösehdotus palkkakuukausien 

myöntämisestä esitetään tohtoriohjelmien mukaan jaoteltuna ja aakkosjärjestyksessä: 

DPT: 

Sukunimi Etunimi 2023 (kk) 

Pösö Liisa Lemmikki 6 

DRDP: 

Sukunimi Etunimi 2023 (kk) 

Andriana Putri 6 

Huhtinen Olli Antero 6 

Nylund Marjo Kristiina 6 

TKT: 

Sukunimi Etunimi 2023 (kk) 

Nykänen Heidi 6 

TuDMM: 

Sukunimi Etunimi 2023 (kk) 

Cunha Diogo Francisco Cunha 6 

González Blanca Tejeda 6 

Lehtonen Henna Nea 12 

Starskaia Inna 6 

 

Varasijoille johtoryhmä esittää henkilöitä seuraavassa järjestyksessä: 
1. Imran Ali Waggan 4 kk 
2. Iqra Anam Khawaja 6 kk 

3. Shaghayegh Hasanpour 6 kk 

4. Olavi Misin 6 kk 
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Varasijalista on voimassa vuoden 2023 ajan ja koskee vuoden 2023 kuukausia. Hakijan lopullinen varasijalta 

saama kuukausimäärä voi olla myöntöehdotusta pienempi, sillä toteutuva varasijakuukausien määrä riippuu 

ajankohdasta, jolloin kuukaudet vapautuvat varasijalaisen käyttöön. 

 

 

InFLAMES-lippulaivan johtoryhmän puolesta 

 

Professori Marko Salmi 

InFLAMES-lippulaivan varajohtaja 

 

Tutkimuskoordinaattori Sampo Koivunen 

Valmistelija 

 

Johtoryhmän jäsenten esteellisyydet, palkkapaikat/syksy 2022: 

Hakija Johtoryhmän jäsen 

Starskaia, Inna Riitta Lahesmaa 

Nykänen, Heidi Marko Salmi 

Andriana, Putri Juhani Knuuti 
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