
Hakuilmoitus  1 (6)
  
  
Syksy 2021 

 

Turun yliopisto | Kasvatustieteiden tiedekunta 
20014 Turun yliopisto 
Puhelin 029 450 5000 utu.fi/edu

 

    
    
    
    
    

HAKU TOHTORIKOULUTETTAVAKSI TURUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULUN KEVEKO- JA 
OPPI-TOHTORIOHJELMIIN 

1. Kasvatustieteiden tiedekunnan tohtoriohjelmat KEVEKO ja OPPI 

Koulutuspolitiikan, elinikäisen oppimisen ja vertailevan koulutustutkimuksen tohtoriohjelmassa 
(KEVEKO) tutkitaan oppimista ja koulutusta osana ihmisen elämänkaarta ja sosiaalista sekä 
kulttuurista toimintaa. Koulutusta tutkitaan ennen kaikkea yhteiskunnallisena ilmiönä. 
Tohtoriohjelma liittyy erityisesti Turun yliopiston kasvatustieteiden laitoksen sekä Elinikäisen 
oppimisen ja koulutuksen tutkimuskeskuksen (CELE) tutkimusalueisiin. Tohtoriohjelman 
johtajana toimii professori Tero Järvinen. 
 
Oppimisen, opetuksen ja oppimisympäristöjen tutkimuksen tohtoriohjelmassa (OPPI) 
koulutetaan kansainvälisesti orientoituneita oppimisen, opetuksen ja oppimisympäristöjen 
ammattitutkijoita sekä korkean tason asiantuntijoita koulutuksen kehittämis- ja johtamistehtäviin. 
Tohtoriohjelma liittyy erityisesti opettajankoulutuslaitoksen sekä Centre for Research on 
Learning and Instruction (CERLI) tutkimusalueisiin. Tohtoriohjelman johtajana toimii professori 
Sara Routarinne. 

2. Hakuaika ja hakukohteet 

Ajanjaksolla 30.8.–17.9.2021 KEVEKO- ja OPPI-tohtoriohjelmista voi hakea: 
 
a) oikeutta suorittaa tohtorintutkinto Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa 

alkaen 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). 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 sisältäen opetuksen 
vaatiman valmistelutyön).  

Tohtorikoulutettava työskentelee joko kasvatustieteiden laitoksella (KEVEKO-ohjelman 
tohtorikoulutettavat) tai opettajankoulutuslaitoksella (OPPI-ohjelman tohtorikoulutettavat) 
tohtoriohjelmansa mukaisesti. 
 

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopiston palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilökunnan 
vaativuustasojen 2–4 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 2078,27–2 591,28 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. 
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c) samanaikaisesti molempia yllä mainittuja (a ja b) 

 
Edellä kuvatun lisäksi 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 ko. rahoitusta 
koskeva kohta.  
Ks. lisätietoa https://www.utu.fi/fi/en/research/utugs/finlandfellowship   

3. Hakukelpoisuus  

3.1. Tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta Turun yliopiston kasvatustieteiden 
tiedekunnassa voivat hakea… 

 
 henkilöt, jotka täyttävät yliopistolaissa (558/2009, 37§) tohtorintutkinnon suorittamiselle 

määritellyt kelpoisuusehdot sekä kasvatustieteiden tiedekunnan tohtorintutkinnon 
suoritusoikeuden edellytykset. 

 

3.2. Tohtorikoulutettavan työsuhteista tehtävää voivat hakea…  

 henkilöt, joilla on aktiivinen tohtorintutkinnon opiskeluoikeus Turun yliopiston 
kasvatustieteiden tiedekunnassa ja jotka eivät ole aiemmin saaneet neljän vuoden 
täysipäiväistä rahoitusta tohtorintutkinnon suorittamista varten.  

 henkilöt, joille ei vielä ole myönnetty tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta Turun yliopiston 
kasvatustieteiden tiedekunnassa, mutta jotka sopivat tiedekunnan tohtoriohjelman profiiliin ja 
täyttävät tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta koskevat kelpoisuusehdot (ks. kohta 3.1). Koska 
opiskeluoikeus on edellytyksenä tohtorikoulutettavan työsuhteisen tehtävän 
vastaanottamiselle, tulee henkilön hakea tässä haussa myös opiskeluoikeutta tohtorin 
tutkintoon Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa. 

Tohtorikoulutettavan työsuhteiseen 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 

4.1. Hakuasiakirjat 

Tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta kasvatustieteiden tiedekunnassa sekä tohtorikoulutettavan 
työsuhteista tehtävää haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake sekä toimittamalla vaadittavat 
liitteet. Hakuasiakirjat on kuvattu tarkemmin tämän hakuilmoituksen lopussa (Liite 1). Hakijoiden 
mahdollisista haastatteluista ilmoitetaan erikseen.  
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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 (UTC +3). 

Hakuasiakirjoja ei palauteta. 

4.2. Hakemusten arviointi 

KEVEKO- ja OPPI -tohtoriohjelmien johtoryhmät arvioivat hakemukset. Kaikkiin 
opiskeluoikeushakemuksiin ja OPPI-ohjelman palkkapaikkahakemuksiin pyydetään ohjaajan 
lausunto hakemuksesta (ohjaaja toimittaa lausunnon suoraan tohtoriohjelman koordinaattorille). 
Hakemuksista voidaan lisäksi pyytää kotimaisten ja/tai kansainvälisten asiantuntijoiden 
lausunnot. Hakemusten tutkimussuunnitelmat voidaan tarkistaa Turnitin OriginalityCheck-
plagiaatintunnistus-järjestelmällä Turun yliopiston laatujärjestelmän mukaisesti. 
 
Tohtorikoulutettavan työsuhteista tehtävää hakevien valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota 
tutkimussuunnitelman laatuun ja toteutettavuuteen, suoritettuihin opintoihin, hakijan 
tutkimuksellisiin ansioihin sekä kykyyn ja motivaatioon suorittaa tohtorintutkinto. Hakijan muu 
väitöskirjatyön tekemiseen saama rahoitus huomioidaan tohtorikoulutettavan tehtävän pituutta 
määritettäessä.  
 
Tohtorintutkinnon opiskeluoikeuden myönnössä huomioidaan yllä mainittujen 
arviointiperusteiden lisäksi hakijan kelpoisuusehtojen täyttyminen (ks. kohta 3.1) sekä 
kasvatustieteiden tiedekunnan jatko-opintojen valintaperusteissa mainitut valintakriteerit. 
Hakijan tulee osoittaa tohtoriohjelmasta vähintään yksi suostumuksensa antanut ja 
pätevyysvaatimukset täyttävä ohjaaja väitöstutkimukselleen. Lisäksi hakijan 
tutkimusaiheen tulee sopia tohtoriohjelman profiiliin.  
 

5. Päätökset 

Tiedekunnan tutkimuksesta vastaava varadekaani päättää tohtorintutkinnon opiskeluoikeuden 
myöntämisestä hakijalle tohtoriohjelman johtoryhmän esityksestä. Laitosjohtaja päättää hakijan 
ottamisesta työsuhteeseen tohtorikoulutettavan tehtävään tohtoriohjelman johtoryhmän 
esityksestä.  
 
Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksistä henkilökohtaisesti. Tohtorikoulutettavan tehtävään 
valittujen henkilöiden nimet julkaistaan tohtoriohjelman www-sivuilla marraskuun 2021 loppuun 
mennessä.  
 
Hyväksytyn hakijan tulee ilmoittaa opiskelupaikan vastaanottamisesta valintapäätöksessä 
annettujen ohjeiden mukaisesti viimeistään 15.12.2021 klo 15.00 (UTC +2) 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. 
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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.  

6. Muutoksenhaku 

Opiskelijavalintaan (opiskeluoikeus) tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua 
kasvatustieteiden tiedekunnalta 14 päivän kuluessa tulosten julkistamispäivästä. Lisätietoa 
edupostgraduate@utu.fi.   

7. Lisätietoja 

Kasvatustieteiden tiedekunta  
edupostgraduate@utu.fi 
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/kasvatustieteiden-tiedekunta/tohtorikoulutus 
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LIITE 1. Hakuasiakirjojen kuvaus 

Hakemuksen liitteet (toimitetaan pdf-muodossa) 

 
a) Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tohtorintutkinnon opiskeluoikeuden 

haku 
 
Sähköisen lomakkeen LISÄKSI toimitettava liitteet 1–5 (+6) 
 

b) Tohtorikoulutettavan työsuhteisen tehtävän haku 
 

Sähköisen lomakkeen LISÄKSI toimitettava liitteet 1–3 
 

c) Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tohtorintutkinnon opiskeluoikeuden 
ja tohtorikoulutettavan tehtävän samanaikainen haku (a+b) 

 
Sähköisen lomakkeen LISÄKSI toimitettava liitteet 1–5 (+6) 

1. Tutkimussuunnitelma 

Ks. tohtoriohjelmakohtaiset tutkimussuunnitelmaohjeet:  
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/kasvatustieteiden-tiedekunta/tohtorikoulutus/hakuohjeet  
(  hakuasiakirjojen kuvaus) 

Liittämällä hakemukseensa tutkimussuunnitelman hakija hyväksyy tutkimussuunnitelman 
tarkastamisen Turnitin OriginalityCheck -järjestelmällä (sähköinen 
plagiaatintunnistusjärjestelmä). 
 
Huom! OPPI-tohtoriohjelmassa tehdään pääsääntöisesti artikkelipohjaisia väitöskirjoja, joiden 
osajulkaisut julkaistaan kansainvälisissä tieteellisissä lehdissä. Palkallisilla tohtorikoulutettavan 
paikoilla olevilta edellytetään artikkelipohjainen väitöskirja. 

2. Ansioluettelo (suomeksi tai englanniksi) 

Ansioluettelo sisältää julkaisuluettelon. 

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

3. Motivaatiokirje 

Motivaatiokirje on yhden sivun mittainen vapaamuotoinen asiakirja, jossa hakija perustelee, 
miksi haluaa suorittamaan tohtoritutkintoa Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntaan. 

4. 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. 
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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. 

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 4.3.2022 
mennessä, hän menettää opiskelupaikkansa. Ohjeet todistusten toimittamiseen ja maakohtaiset 
vaatimukset löytyvät osoitteesta https://www.utu.fi/en/study-at-utu/accepted-students/original-
documents. 

5. 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, niin hakemuksen liitteeksi tulee 
skannattu todistus suoritetusta kielitestistä. 

 
6. Jos hakijalla on tohtorintutkinnon opiskeluoikeus toisessa yliopistossa tai Turun 

yliopiston toisessa tohtoriohjelmassa, on hakijan esitettävä hakemuksessaan peruste 
Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tohtoriohjelmaan siirtymiselle. Mikäli 
aiemman ohjaussuhteen aikana kerättyä aineistoa aiotaan käyttää väitöskirjassa, tulee 
toimittaa aiemman ohjaajan suostumus tutkimusaineiston käyttöön. Opiskelijalla voi olla 
kerrallaan vain yksi tohtorin tutkinnon suoritusoikeus Turun yliopistossa. 
 

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

 


