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HAKU TOHTORIKOULUTETTAVAKSI TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN 
TOHTORIOHJELMAAN 

 
Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa (TSE) on haettavana 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 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: 

 Laskentatoimi ja rahoitus 

 Johtaminen ja organisointi 

 Yrittäjyys 

 Markkinointi 

 Kansainvälinen liiketoiminta 

 Toimitusketjujen johtaminen 

 Talousmaantiede 

 Taloustiede 

 Yritysjuridiikka 

 Taloustieteiden kvantitatiiviset 
menetelmät 

 Tietojärjestelmätiede 

 Tulevaisuudentutkimus 

 
Tohtorintutkinto suoritetaan nelivuotisessa tohtoriohjelmassa kansainvälisessä, monitieteisessä ja vahvasti 
verkottuneessa tutkimusympäristössä. Turun kauppakorkeakoulussa tehtävä tutkimus painottuu erityisesti 
yrittäjyyden, johdon ohjauksen, liiketoiminnan verkostojen sekä talouspolitiikan ja markkinoiden tutkimukseen. 
Tulevaisuuden ennakointi ja vastuullisuus ovat läpileikkaavina teemoina mukana tohtorikoulutuksessa ja -
tutkimuksessa.  
 
Tarkempia tietoja Turun kauppakorkeakoulun tutkimuksen painopistealueista löytyy kauppakorkeakoulun 
www-sivulta.  
 
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. TSE:n Porin yksikössä tohtorintutkinnon pääaineita ovat: laskentatoimi ja 
rahoitus, markkinointi sekä johtaminen ja organisointi. 
 
 

2. Hakuaika ja mitä voi hakea 
 
Ajanjaksolla 1.–19.3.2021 voi hakea tohtorintutkinnon suoritusoikeutta Turun kauppakorkeakoulun 
tohtoriohjelmassa alkaen 1.8.2021. Valintaperusteet ovat saatavilla kokonaisuudessaan Turun 
kauppakorkeakoulun tohtorikoulutuksen www-sivustolla (englanniksi) ja Hakeminen jatko-opintoihin -sivulla 
(suomeksi). 
 
 

3. Kuka voi hakea 
 

Henkilöt, jotka täyttävät yliopistolain (558/2009, 37 §) tohtorintutkinnon suorittamiselle määritellyt 
kelpoisuusehdot ja Turun kauppakorkeakoulun valintaperusteet jatko-opintoihin.  
 
Hakukelpoisuuden antavan tutkinnon tulee olla suoritettu viimeistään 22.3.2021.  
 

https://www.utu.fi/fi/tutkimus/tutkijakoulu/turun-kauppakorkeakoulun-tohtoriohjelma
http://www.utu.fi/utugs
http://www.utu.fi/utugs
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/turun-kauppakorkeakoulu/tutkimus
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/turun-kauppakorkeakoulu/tutkimus
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
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/turun-kauppakorkeakoulu/tutkimus/tohtorikoulutus/hakeminen
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/turun-kauppakorkeakoulu/tutkimus/tohtorikoulutus/hakeminen
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4. Hakeminen 
 
Tohtorintutkinnon suoritusoikeutta Turun kauppakorkeakoulussa haetaan: 
1) täyttämällä sähköinen hakulomake Turun yliopiston sähköisessä hakujärjestelmässä ja  
2) liittämällä kaikki vaaditut liitteet sähköiseen lomakkeeseen. 
 
Vaaditut hakuasiakirjat on lueteltu tämän hakuilmoituksen lopussa (kohta 7). 
 
Linkit hakujärjestelmän hakulomakkeeseen ja ohjeet sähköisen lomakkeen täyttämiseen aktivoituvat hakuajan 
alkaessa 1.3.2021 osoitteessa https://www.utu.fi/fi/tutkimus/tutkijakoulu/haku/tohtoriohjelman-hakujulistukset. 
Linkki hakujärjestelmään julkaistaan myös kauppakorkeakoulun tohtoriohjelman www-sivuilla 1.3.2021.  
 
Hakemus tulee lähettää sähköisessä hakujärjestelmässä viimeistään perjantaina 19.3.2021. 
Hakulomake sulkeutuu klo 23:59, eikä hakemuksen lähettäminen järjestelmässä ole enää sen jälkeen 
mahdollista. 
 

5. Hakemusten arviointi 
 
Hakemusten arviointi perustuu Turun kauppakorkeakoulun jatko-opintoja koskeviin valintaperusteisiin. 
Hakijoilta tarkastetaan jatko-opintokelpoisuus, minkä jälkeen oppiaineet ja kauppakorkeakoulun 
tohtoriohjelman johtoryhmä arvioi hakemukset. Oppiaine/johtoryhmä voi halutessaan haastatella hakijat. 
Jatkokäsittelyyn menevien hakemusten tutkimussuunnitelmat tarkastetaan Turnitin-
plagiaatintunnistusjärjestelmällä. Tohtoriohjelman johtoryhmä laatii kauppakorkeakoulun dekaanille 
ehdotuksen myönnettävistä opiskeluoikeuksista.  
 

6. Päätökset ja muutoksenhaku 
 

Päätökset tohtorintutkinnon suoritusoikeuden myöntämisestä tehdään toukokuun 2021 loppuun mennessä. 
Tohtorintutkinnon suoritusoikeuden myöntää kauppakorkeakoulun dekaani. Hakijalle ilmoitetaan päätöksestä.  
 
Hyväksytyn hakijan tulee ilmoittaa opiskelupaikan vastaanottamisesta valintapäätöksessä annettujen ohjeiden 
mukaisesti viimeistään 15.6.2021 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 15.9.2021 mennessä. 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. 
 
Yliopistolain (558/2009) 82 § mukaisesti opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen oikaisua Turun 
kauppakorkeakoululta 14 päivän kuluessa tulosten julkistamispäivästä (Turun kauppakorkeakoulun 
asiakirjapiste, 20014 Turun yliopisto). 
 
 
 
 

https://www.utu.fi/fi/tutkimus/tutkijakoulu/turun-kauppakorkeakoulun-tohtoriohjelma/hakeminen-turun-kauppakorkeakoulun-tohtoriohjelmaan
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/turun-kauppakorkeakoulu/tutkimus/tohtorikoulutus/hakeminen
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7. Hakuasiakirjojen kuvaus 
 
Hakemista varten hakijan tulee valmistella seuraavat dokumentit ja liittää ne sähköisesti hakemukseensa. 

 
Sähköiseen hakulomakkeeseen on liitettävä:  
 

1. Korkeatasoinen tutkimussuunnitelma, mukaan lukien 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. Hyödyllistä tietoa 
tutkimussuunnitelman laatimiseen on saatavilla TSE:n tohtorikoulutus-sivustolla: 
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/turun-kauppakorkeakoulu/tutkimus/tohtorikoulutus/hakeminen 
 
Liittämällä hakemukseensa tutkimussuunnitelman hakija hyväksyy tutkimussuunnitelman 
tarkastamisen Turnitin Originality Check -järjestelmällä (sähköinen plagiaatintunnistusjärjestelmä). 
 

2. Ansioluettelo (https://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli) 
 

3. Julkaisuluettelo (Opetusministeriön julkaisutyyppiluokituksen mukaan, jonka löydät mm. Suomen 
akatemian sivujen kautta)  
 

4. Motivaatiokirje  

 
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. PDF-kopiot tutkintotodistuksista ja opintosuoritusotteista  
 
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, 
virallisen kääntäjän tekemä käännös tai virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkinnon 
myöntäneen korkeakoulun tai virallisen kääntäjän käännöksestä. 

 
6. Mahdolliset suosituskirjeet pdf-muodossa  

 
7. Mahdollinen todistus kielitaidosta, ks. tutkijakoulun www-sivuilta ohjeet: 

https://www.utu.fi/fi/tutkimus/tutkijakoulu/haku/kielivaatimukset. 
 

 

 
 

https://www.utu.fi/fi/yliopisto/turun-kauppakorkeakoulu/tutkimus/tohtorikoulutus/hakeminen
https://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli
https://www.aka.fi/julkaisuluettelo/
https://www.aka.fi/julkaisuluettelo/
https://www.utu.fi/fi/tutkimus/tutkijakoulu/haku/kielivaatimukset
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8. Lisätietoja 
 

Turun kauppakorkeakoulun tohtoriohjelma (www.utu.fi/tsedoctoralprogramme ja www.utu.fi/tse-
tohtoriohjelma) ja tohtoriohjelman koordinaattori 029 450 3890, tsedoctoralprogramme(a)utu.fi. 
 
 

http://www.utu.fi/tsedoctoralprogramme
http://www.utu.fi/tse-tohtoriohjelma
http://www.utu.fi/tse-tohtoriohjelma
mailto:tsedoctoralprogramme@utu.fi

