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 Hyvä Tohtori – 9

ESIPUHE

Korkeatasoinen tohtorikoulutus ja tieteelliseksi asiantuntijaksi kehitty-
minen toteutuvat monien tekijöiden ja prosessien yhteisvaikutuksena. 
Kirjan tarkoituksena on avata erilaisia näkökulmia näihin prosesseihin 
sekä koulutuksen että opiskelijan kannalta. Kirjassa on eri suuntiin 
haarautuvia polkuja, joilla kaikilla on kuitenkin yhteinen suunta ja 
päämäärä – HYVÄ TOHTORI. Osa kirjoittajista – vanhempi sukupolvi 
– on vaeltanut näillä tieteenpoluilla opettajana ja ohjaajana, nuorem-
pi sukupolvi puolestaan tutkii maisemaa post doc -vaiheesta käsin. 
Kirjoittajia ja kirjaa yhdistää kolmen yliopiston, Helsingin, Oulun 
ja Tampereen yhteinen tutkimushanke ’Tieteellinen asiantuntijuus ja 
akateeminen ohjaus’.

Tieteellinen työ on keskeiseltä olemukseltaan uuden tiedon luo-
mista. Nonaka (2001) tutkimusryhmineen on kuvannut tiedonluomis-
prosessia; tiedon luomisen tilasta ja paikasta he käyttävät nimitystä 
ba. Ba viittaa fyysiseen, mentaaliseen tai/ja virtuaaaliseen tilaan, jonka 
yksilöt, yhteisöt tai organisaatiot jakavat luodessaan uutta tietoa. Ban 
tärkein ominaisuus on vuorovaikutus: Tietoa eivät luo ainoastaan yksi-
löt; tietoa luodaan yksilöiden välisessä vuorovaikutuksessa. Ba on tila, 
jossa tietoa luodaan, mutta samalla tiedon luomisprosessi on itsessään 
Ban luomisprosessi. Meille kirjan toimittajille tällainen kolmas tila 
on ollut Mönnin vaara Pohjois-Karjalassa, joka on mahdollistanut 
paikkoja sekä aikaa ajattelulle.
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Kirjan yhtenä tavoitteena on haastaa lukijat pohtimaan sitä, mil-
laisia tiedon luomisen tiloja tohtorikoulutus mahdollistaa ja millaisia 
tiloja synnytetään näissä tiedonluomisprosesseissa. Kirja on suunnattu 
tohtorikoulutusta suunnitteleville ja toteuttaville tiedeyhteisöille sekä 
väitöskirjan ohjaajille ja jatko-opiskelijoille.  

Tampereella 1. pnä toukokuuta 2008

Anna Raija Nummenmaa          Kirsi Pyhältö         Tiina Soini 
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                Tiina Soini, Kirsi Pyhältö & Anna Raija Nummenmaa 

 LUKU 1

        JOHDANTO 
  

  
Yliopistoissa ja korkeakouluissa on yli 20 000 jatko-opiskelijaksi 
kirjoittautunutta opiskelijaa. Viimeisen kahdenkymmenen vuoden 
aikana opiskelijamäärä on kolminkertaistunut ja suoritettujen toh-
torintutkintojen määrä nelinkertaistanut. Vuonna 2007 valmistui yli 
1500 tohtoria. Tällä hetkellä opiskelevista jatko-opiskelijoista neljäsosa 
opiskelee opetusministeriön rahoittamissa tutkijakouluissa, heistä noin 
1500 ministeriön palkallisilla tutkijakoulupaikoilla. Runsas neljäsosa 
opiskelee yliopiston omassa tutkijakoulussa tai tohtoriohjelmassa 
ja noin puolet tutkijakoulujen tai tohtoriohjelmien ulkopuolella. 
Kiinnostus tohtorikoulutusta ja tohtorien osaamisen laatua kohtaan 
on viime aikoina lisääntynyt. Bolognan prosessin kolmas sykli, ope-
tusministeriön tohtorikoulutukselle asettamat määrälliset tavoitteet 
(1600 tohtoria/vuosi), tohtorikoulutusta koskevat kansalliset arviot 
sekä ja erilaiset jatko-opiskelijoiden opiskelukokemuksia käsittelevät 
tutkimukset ovat aktivoineet tohtorikoulutuksen kehittämistä. Kirjan 
johdantoluvussa kuvaamme ajassa liikkuvaa keskustelua sekä esitte-
lemme tämän kirjan keskustelukehyksen. 

Ajassa liikkuvaa keskustelua

 Mistä tohtorinkoulutuksessa on oikeastaan kyse? Mitä on tutkijan 
asiantuntijuus? Millaista on laadukas tieteellinen koulutus? Millai-



12 

sessa tutkimusryhmässä syntyy korkeatasoista tutkimusta ja osaavia 
tohtoreita? Millaista osaamista väitöskirjatyön ohjaaminen vaatii? 
Tässä muutamia esimerkkejä kysymyksistä, joita pohditaan parhail-
laan eri tahoilla tohtorikoulutuksesta ja sen kehittämisestä käytävissä 
keskusteluissa. Kysymysten moninaisuus kertoo jo itsessään, että 
tohtorikoulutusta voidaan tarkastella monista eri näkökulmista. Ky-
symyksiin vastaamisen haastavuutta lisäävät muuttuneet käsitykset 
asiantuntijuudesta ja oppimisesta. Useimmilla akateemisen yhteisön 
jäsenillä on oma yksilöllinen näkemyksensä siitä, mitä on laadukas 
tohtorinkoulutus ja miten se toteutetaan. Tohtorikoulutuksesta on tul-
lut valmistuneiden tohtorien määrän kasvamisen myötä myös yhteis-
kunnallinen kysymys, jolla on poliittista merkitystä. Elinkeinoelämän 
toivotaan olevan kiinnostunut tohtoritutkinnon suorittaneista, ja sen 
edustajia kuunnellaan entistä tarkemmin tieteellisen jatkokoulutuksen 
tulevaisuuden visioita pohdittaessa. 

Asia ei ole uusi, sillä jo viime vuosisadan alussa painotettiin 
erityisesti tieteen ja teollisuuden välistä yhteyttä. Kun suomalainen 
tiedepolitiikka alkoi 1960-luvulla vahvistua, myös tieteellistä jatkokou-
lutusta käsiteltiin useissa komiteamietinnöissä ja tiedepoliittisissa työ-
ryhmissä (Husso 2005). Samaan aikaan alettiin esittää äänekkäämpiä 
vaatimuksia tutkijankoulutukselle. Tästä alkoi ns. valtion aika, jonka 
pääajatuksena oli valtiojohtoinen tutkijakoulutuksen suunnittelu. 
Vaikka päähuomio oli koko ”valtion ajan” tohtorien määrän ja eri 
alojen edustavuuden sekä sijoittumisen kysymyksissä, tehtiin näiden 
ohella esityksiä tohtorikoulutuksen toteutuksesta. Ne koskivat lähinnä 
koulutuksen systematisointia ohjausta ja oppikursseja järjestämällä. 
Esitysten vaikutus tieteellisen jatkokoulutuksen arjessa jäi vähäiseksi. 
(Kivinen, Lehti & Metsä-Tokila 1997.) Tämä voi osaltaan johtua 
siitä, ettei yliopistojen toiminta ollut vielä tuolloin samalla tavoin 
tulosohjattua kuin 2000-luvulla.

Tieteellisen jatkokoulutuksen sisällöt ja toteutustavat ovat viime 
vuosiin saakka olleet yliopistojen sisäinen asia ja tutkijaksi on perin-
teisesti kouluttauduttu omaehtoisesti. (Kivinen ym. 1997.) Myös 
koulutusmuotona tieteellinen jatkokoulutus on sijoittunut eräänlaiselle 
kartoittamattomalle alueelle, yliopistokoulutuksessa tutkimuksen ja 



 Hyvä Tohtori – 13

opetuksen välimaastoon. Esimerkiksi jatkokoulutukselta ei ole edel-
lytetty opetussuunnitelmaa, toisin kuin peruskoulutukselta. Tilanne 
on kuitenkin muuttumassa, ja tohtorikoulutuksen muodot ja tohtorin 
asiantuntijuus ovat parhaillaan uudelleen neuvoteltavina. Muutos liit-
tyy laajemmin yliopiston tehtävien laajenemiseen (ns. kolmas tehtävä) 
ja yliopistoissa annettavan koulutuksen murrokseen. 

Yliopistojen opiskelijamäärien kasvu on suunnannut viime vuo-
sina huomion perusopintojen kehittämiseen. Nyt samat kasvutrendit 
alkavat tuntua myös tohtorikoulutuksessa. 2000-luvulla yliopistot 
ovat eläneet kilpailun aikaa kansainvälistyvillä kilpakentillä. Ope-
tusministeriön asettamien tavoitteiden ja niitä tukevan yliopistojen 
rahanjakomallin seurauksena tieteellinen jatkokoulutus koskettaa 
aiempaa useampaa yliopistolaista mm. jatko-opiskelun, tutkimusryh-
män toimintaan osallistumisen tai tieteellisen työprosessin ohjaukseen 
liittyvien kysymysten muodossa. 

Samanaikaisesti keskustelu tutkijakoulutuksesta on laajentunut 
myös tiedepolitiikan ulkopuolelle; tieteestä ja tiedepolitiikasta on 
tullut yhä merkittävämpi osa muuta politiikkaa. Se nähdään me-
nestystekijänä sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Tutkimuksen 
ja tohtorikoulutuksen odotetaan luovan työvälineitä yhtäällä ym-
päristö- ja yhteiskunnallisten ongelmien, kuten syrjäytymisen tai 
ilmaston lämpenemisen ehkäisemiseen sekä toisaalta innovaatioiden 
luomiseen ja taloudellisen kilpailukyvyn parantamiseen. Tämä näkyy 
sekä Euroopan että kansallisen tason tulevaisuuden strategioissa, joissa 
tutkimuksella ja tutkijankoulutuksella on keskeinen sija (Koulutus ja 
tutkimus vuosina 2007–2012; Lissabonin strategia). Tutkijankoulutus 
on määritelty myös Euroopan yhteisen korkeakoulutus- (EHEA) ja 
tutkimusalueen (ERA) rakentamisen keskiöön. 

Kansallisesti yliopistot erottuvat muusta korkeakoulutuksesta 
ensisijassa tutkimuksen ja tieteellisen jatkokoulutuksensa ansiosta. 
Tutkimukselta ja koulutukselta edellytetään entistä enemmän kan-
sainväliset kriteerit täyttävää huippulaatua. Tohtorikoulutuksessa 
on lähdetty etsimään vastauksia siihen, mitä ja miten tieteelliseksi 
asiantuntijaksi opitaan ja miten koulutusta voisi kehittää. Muutokset 
näkyvät myös väitöskirjaan ja tohtorintutkintoon liittyvissä käsitteissä. 
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Termit tutkijakoulu ja post doc -vaiheen koulutus kuvaavat tohto-
rikoulutuksen systematisoitumista yliopistokoulutuksen viimeiseksi 
vaiheeksi ja tutkijan työn ammattimaistumista. Tohtorikoulutuksen 
uudet valtakunnalliset linjaukset korostavat tätä puhuessaan ”nelipor-
taisen tutkijanurajärjestelmän” rakentamisesta (Koulutus ja tutkimus 
vuosina 2007–2012 kehittämissuunnitelma; Neliportainen tutkijanura 
2008). Tieteellisen jatko-koulutuksen ei hahmoteta enää perustuvan 
ainoastaan tutkijaksi kypsymiseen ja omaehtoiseen tutkimustyöhön, 
vaan myös systemaattisesti järjestettyyn koulutukseen, opiskeluun ja 
ohjaukseen (Aittola H. 1999 ). Tiedekunta- ja laitostasolla pohditaan 
nyt erilaisissa työryhmissä mm. jatko-opiskelijoiden valintaan, ope-
tukseen ja opintojen ohjaukseen liittyviä kysymyksiä.

Tutkijankoulutuksen tavoitteeksi on määritelty sekä kansallisissa 
että useimmissa yliopistokohtaisissa jatkokoulutuksen ohjausdoku-
menteissa korkeatasoisten ja uutta luovien väitöskirjojen tuottamisen 
lisäksi sellaisten tohtorien kouluttaminen, joka kykenevät itsenäisen 
tutkimustyön ohella soveltamaan osaamistaan erilaisissa yhteiskunnan 
ja elinkeinoelämän tehtävissä. Tohtorikoulutuksen arvioinneissa (Dill, 
Mitra, Jensen, Lehtinen, Mäkelä, Parpala, Pohjola, Ritter & Saari 2006) 
on kiinnitetty huomiota erityisesti tohtoreiden työelämävalmiuksien 
parantamiseen; useilla koulutusaloilla suurin osa tohtoreista sijoittuu 
muihin kuin tutkimustehtäviin. Samanaikaisesti tutkimustaidot, kuten 
valmiudet ymmärtää, käyttää ja kriittisesti arvioida tutkimustietoa, 
ovat keskeinen osa eri alojen asiantuntijuutta ja aktiivisen kansalai-
suuden valmiuksia. Keskustelua on käyty muun muassa siitä tulisiko 
työelämän valmiuksien opetus sisällyttää tohtorinkoulutukseen erilai-
sina kursseina vai opitaanko ne ”learning by doing” – menetelmällä, 
osana väitöskirjatutkimusprosessia (Soini & Nummenmaa 2005). 
Tohtorikoulutuksen kehittämistä vaikeuttaa myös se, että työelämän 
valmiuksilla viitataan hyvin laajaan ja epämääräiseen taitojen ja tietojen 
joukkoon (tätä pohdimme tarkemmin luvussa 9.). 
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Tohtorikoulutuksen erilaisia muotoja
 
Bolognan prosessin yhteydessä koulutuksen systematisoiminen on 
noussut tohtorikoulutuksen kehittämisen ytimeen. Aiemmasta suh-
teellisen vapaasta, maan, yliopiston ja professorin mukaan vaihtelevista 
opiskelijan koulutuspoluista on siirrytty eurooppalaisen tohtorikou-
lutuksen kehykseen. Kansainvälisistä ja kansallisista systematisointi-
pyrkimyksistä huolimatta tohtorinkoulutusta toteutetaan Suomessa 
edelleen varsin moninaisin tavoin. Monimuotoisuutta on perinteisesti 
pidetty akateemisen vapauden osoituksena. Varioivien koulutusmallien 
säilyttämisen merkitys on tunnustettu myös Euroopan tasolla: 

The importance of diversity: the rich diversity of doctoral programmes 
in Europe – including joint doctorates – is a strength which has to 
be underpinned by quality and sound practice (EUA 2005). 

Tohtorit sijoittuvat erilaisille työurille (One profession, multiple ca-
reers, 2003). Yhtäältä erilaisten tutkijanurien mahdollistaminen ja 
tohtoreiden sijoittuminen erilaisiin työtehtäviin puoltavat koulutus-
mallien monimuotoisuuden säilyttämistä. Toisaalta tohtorikoulutuk-
sen kehittämiselle asetetut tavoitteet, kuten tutkijoiden liikkuvuus, 
edellyttävät riittävää yhtenäisyyttä. Yhtenäisyyden pyrkimys herättää 
akateemisissa yhteisöissä vastustusta ja huolta. Yhtenäistämisestä ja 
systematisoinnista puhuttaessa nousee kysymys siitä, kenen mukaan 
yhtenäisyyttä rakennetaan. 

Suomessa tohtorikoulutuksen kehitystä on viime aikoina voi-
makkaasti ohjanneet valtiovallan toimenpiteet. Keskeinen ohjauksen 
muoto on ollut vuonna 1995 käynnistynyt tutkijakoulujärjestelmän 
rakentaminen, joka on muuttanut tieteellistä jatkokoulutusta järjestel-
mällisemmäksi ja lisännyt kansainvälistä yhteistyötä. Tutkijakoulujen 
opiskelijat ovat olleet tyytyväisiä kouluissa tarjolla olevaan, väitöstyötä 
tukevaan opetukseen. Tosin kaksi keskeistä tieteellisen jatkokoulutuk-
sen ongelmaa – ohjauksen riittämättömyys ja rahoituksen pätkittäisyys 
ja niukkuus – ovat myös tutkijakoulujen ongelma. Tutkijakoulujen 
tarjoamissa kursseissa on myös melko paljon vaihtelua koulusta toiseen 



16 

ja suurimmalla osalla kouluista ei ole toimivia työelämäyhteyksiä. 
(Tutkijakoulut 2000: toiminta, tulokset, tehokkuus; Dill ym. 2006). 
Tutkijakouluista valmistuneiden työttömyys on toistaiseksi pysynyt 
alhaisena. Kaikki tohtorit eivät kuitenkaan työskentele koulutustaan 
vastaavassa työssä. (Haapakorpi 2008), ja tohtoreiden työttömyys on 
kasvusuunnassa.

Tutkijakoulujärjestelmän ja tutkijanuran voimakas kehittäminen 
jatkuu. Suomen Akatemia on ilmaissut halunsa ottaa yhä suuremman 
osan näiden kehittämisestä omalle vastuulleen ja tutkijakoulujen hal-
linnointi siirtyykin Akatemialle vuodesta 2010. (Suomen Akatemian 
talous- ja toimintasuunnitelma 2009–2012; Koulutuksen ja tutki-
muksen kehittämissuunnitelma 2007–2012). Tutkijakoulupaikkojen 
määrää nostetaan. Tavoitteeksi on määritelty 2 000 paikkaa vuoteen 
2012 mennessä. Samalla tutkijakoulujen määrää vähennetään ja kokoa 
kasvatetaan. Tämä noudattelee muita tiedepoliittisia ja yliopistojen 
toimintaa koskevia rakenteellisia linjauksia suurempiin yksiköihin 
organisoitumisesta. 

Tutkijakouluista haetaan vastausta laajentuneen tohtoriopiske-
lijajoukon yhä tehokkaampaan kouluttamiseen. Koska suurin osa 
tohtoreista kuitenkin edelleen valmistuu tutkijakoulujen ulkopuolelta, 
koulutettavien tohtorien määrä on todellinen haaste yliopistojen 
tohtorikoulutuksen kehittämiselle.

Tohtorikoulutus tutkimuksen kohteena

Suomalaista tohtorikoulutusta on tutkittu yhteiskunnallisena ja kou-
lutuspoliittisena ilmiönä (esim. Arasmo 1998; Kivinen 1997). Nämä 
tutkimukset sekä tohtorikoulutusta koskevat arviot ja erilaiset selvityk-
set antavat hyvän kuvan tieteellisen jatkokoulutuksen historiallisesta 
kehityksestä ja auttavat ymmärtämään koulutuksen nykytilannetta. 
Sen sijaan koulutuksen sisällölliseen ja pedagogiseen kehittämisen 
suuntautuvaa tutkimusta on tehty niukasti. 1960-luvulla puhuttiin 
tohtorikoulutuksen liiallisesta yksilökeskeisyydestä ja tarpeesta integ-
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roida jatko-opiskelijat tutkimusryhmiin. 2000-luvulla tämä tavoite on 
edelleen monilla aloilla saavuttamatta. Lähes kaksi kolmasosaa jatko-
opiskelijoista tekee tutkimustyötä yksin (Hiltunen & Pasanen 2006). 
Yksin tekeminen on myös keskeinen syy opiskelun keskeyttämiseen. 
Tutkimusryhmissä työskentely ei automaattisesti tuota jatkokoulutus-
ta tukevia prosesseja, jos ohjaus- ja johtamisosaaminen on heikkoa 
(Pyhältö, Stubb & Lonka 2008). Tutkimusryhmien, erityisesti huip-
pututkimusyksiköiden toiminnassa ja tarkastelussa on alettu aiempaa 
enemmän kiinnittää huomiota vuorovaikutuksen, johtamisen, yhteisen 
tiedonrakentelun ja ohjaamisen merkikseen. ( esim. Hakkarainen, K. 
in collaboration with Lonka, K. & Pyhältö, K. 2008–2011; Roth, 
Ardenghi, Boyer ym. 2007; Delamont & Atkinson 2001.) 

Tohtorinkoulutuksen kohdistuva tutkimus on lisääntynyt. Se on 
ollut luonteeltaan lähinnä exploratiivista ja keskittynyt ensisijaisesti 
kirjoitusprosessiin ja jatko-opiskelijoiden sekä heidän ohjaajiensa 
tieteelliseen jatkokoulutukseen liittyviin käsityksiin, kuten näke-
myksiin tutkimuksen teosta tai oman tieteenalan luonteesta (Lonka 
2003; Murtonen 2005). Tieteellisen jatkokoulutuksen tutkimusta on 
tehty esimerkiksi tieteensosiologisesta näkökulmasta (ks. esim. Parry 
2006), jolloin tutkimuskysymykset ovat kohdistuneet esimerkiksi eri 
tieteenalojen episteemisten ja kulttuuristen normien vaikutukseen 
tohtorikoulutuksen oppimisympäristöissä. Yksittäisiä tutkimuksia 
koskien tutkijauria sekä ohjausta on myös tehty (Aittola H. 1995; Saa-
rinen 2003). Euroopan unionin ja sen jäsenmaiden kiinnostus asiaan 
on tuonut tutkimuskentälle rahoitusta, joka on tuottanut kuvailevaa 
ja kartoittavaa tutkimusta. Euroopan yliopistojen järjestö EUA on 
lanseerannut Euroopan laajuisen hankkeen (DOC-CAREER), jonka 
puitteissa pyritään laajemmin kartoittamaan tohtorien uraan liittyviä 
asioita. EUA:n hankkeessa keskeisenä kysymyksenä on tohtorien 
osaamisen ja koulutuksen sekä työvoimatarpeiden kohtaaminen.

Samanaikaisesti kun tohtorikoulutukseen ja tohtorien osaamiseen 
ladataan runsaasti odotuksia, tieteellinen jatkokoulutus koulutus- ja 
oppimisprosessina on sekä kansallisesti että kansainvälisesti edelleen 
vähemmän tutkittu alue. Tämä näkyy niin väitöskirjaprosessia kuin 
tutkijan asiantuntijuuden oppimisen välttämättömiä ehtoja käsitte-
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levien tieteellisten julkaisujen vähäisyytenä (mm. Brew 2001; Kiley 
& Mullins 2005; Murtonen 2005; Vermunt 2005). Systemaattinen 
analyysi ja tieto siitä, millainen on hyvän tieteellisen asiantuntijuuden 
oppimisprosessi tohtorikoulutuksessa ja mitkä tekijät tätä prosessia 
säätelevät on vasta rakenteilla. Meneillään on kuitenkin myös tutki-
mushankkeita, joiden kiinnostus kohdistuu oppimiseen ja uudenlaisen 
tieteellisen asiantuntijuuden rakentumiseen. (Knight 2005; Gardner 
2007.) 

Syy tohtorikoulutusta koskevan pedagogisen tutkimustiedon 
vähäisyyteen saattaa olla sen marginaalisuus: tohtorinkoulutus on 
tähän mennessä koskettanut kustakin ikäluokasta vain harvoja. Tut-
kimustyötä on tehty sekä Suomessa että ulkomailla ensisijaisesti muun 
palkkatyön ohella. Myös ”ammattitutkijat” ovat hankkineet varsinaiset 
elämiseen liittyvät varat muilla keinoin. Tämä on johtanut myös siihen, 
että aiemmin tutkijoiksi valikoituivat usein taloudellisesti hyväosaiset, 
joilla oli varaa paneutua täyspäiväiseen tutkimustyöhön tai ne, jotka 
onnistuivat hankkimaan tutkimukselleen rahoituksen varakkaalta tie-
teen tukijalta. Yliopistojen toimesta tapahtuva systemaattinen tutkijan-
koulutus käynnistyi Suomessa vasta 1900-luvulla. Tutkijan ammatin 
ja -koulutuksen jäsentymättömyys ja kartoittamattomuus johtuvat 
osaltaan sitä, että kyse on systemaattisen koulutuksen näkökulmasta 
varsin tuoreista ilmiöistä. 

Orientaatio kirjan kehykseen ja sisältöön 

Jäsennämme tässä kirjassa tohtorikoulutusta kolmesta eri tulokulmasta. 
Ensimmäisessä tarkastellaan tohtorikoulutuksen systeemisiä järjes-
telmiä eri tasoillaan (makro-mikro) ja analysoidaan eri osatekijöiden 
suhdetta toisiinsa. Toisessa ja laajimmassa osassa keskitytään ohja-
ukseen, sillä se on yksi keskeisimmistä tohtoriopintojen etenemisen 
ja laadun säätelijöistä. Ohjausta käsittelevässä osioissa on runsaasti 
esimerkkejä, menetelmiä ja ideoita ohjauskäytäntöjen kehittämiseen. 
Tohtorikoulutuksen ja siinä annettavan ohjauksen tavoitteena on 
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kehittää tieteellistä asiantuntijuutta. Kolmannessa osassa puretaan 
tätä usein analysoimattomaksi jäävää käsitettä ja pohditaan, miten 
ja millaisessa tohtorikoulutuksessa tieteellisen asiantuntijuuden on 
mahdollista kehittyä. 

Luku 2, Tohtorikoulutus systeemisenä kokonaisuutena, tarkastelee 
tohtorikoulutusjärjestelmää sekä tohtorikoulutukseen laatuun vaikut-
tavia tekijöitä. Makrotasolla kehittämistä ohjataan lainsäädännöllä sekä 
informaatio- ja tulosohjauksella. Välittävänä tasoina toimivat koulu-
tusta toteuttavat organisaatiot: tutkijakoulut, tiedekunnat, laitokset 
ja tutkimusprojektit. Opiskelijan opiskelukokemukset muotoutuvat 
ensisijaisesti mikrotason opiskeluprosesseissa: opetuksessa, väitöskir-
jan ohjaajan ja opiskelijan välisessä ohjausprosessissa, tutkijakoulun, 
seminaarin tai tutkimusryhmän toiminnassa, vertaisryhmissä jne. 
Tohtorikoulutuksen käytännön toteutus on myös systeeminen ko-
konaisuus, jonka eri osatekijät – opiskelijarekrytointi ja -valinta, 
toimintaympäristö ja sen resurssit, opetus ja ohjaus sekä opiskelu- ja 
oppimisprosessit vaikuttavat tohtorikoulutuksen laatuun sekä tohto-
riopiskelijan henkilökohtaisen opiskelun sisältöihin ja koulutuskoke-
muksiin. Koulutusta kehitettäessä on hyvä tunnistaa eri osatekijöiden 
merkitys. 

Perinteinen opetussuunnitelma koetaan tohtorikoulutuksessa 
vieraana – se tulkitaan usein akateemisen vapauden ja luovuuden 
kahlitsijana sekä yksilöllisten oppimismahdollisuuksien rajaajana. 
Yksilöllisen oppimispolkujen mahdollistamiseksi tohtoriopiskelijoille 
räätälöidään henkilökohtaisia opiskelusuunnitelmia. Luvussa kolme 
kysytään tarvitaanko tohtorikoulutuksessa opetussuunnitelmaa? Vas-
taus riippuu siitä, miten opetussuunnitelma ymmärretään ja miten 
opetussuunnitelmatyötä koulutusyhteisössä toteutetaan.

Väitöskirjatyö tieteellisenä työ- ja oppimisprosessina on tohtori-
koulutuksen ytimessä. Väitöskirjatyön tekemisen ja ohjauksen muodot 
vaihtelevat. Suurin osa opiskelijoista tekee edelleen väitöskirjaansa 
yksin saaden ohjausta seminaareissa ja henkilökohtaisissa keskuste-
luissa. Projekteissa tehtävä tutkimus on luonteeltaan erilaista, mutta 
sielläkin ohjaus on kiinteä osa oppimisprosessia. Jatko-opiskelijoille 
tehtyjen tutkimusten mukaan opiskelijan saama ohjaus on keskeinen 
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väitöskirjaprosessia edistävä tekijä ja ohjauksen puute puolestaan 
edistymistä vaikeuttava tekijä (Hiltunen & Pasanen 2006; Aittola & 
Aittola 1996). Tämän vuoksi kirjassa keskitytään erityisesti akatee-
misen ohjauksen kysymyksiin sekä työmenetelmiin.

Akateemista ohjauksesta on esimerkiksi englanninkielellä ilmesty-
nyt erilaisia oppaita. Osa on suunnattu enemmän ohjaajille (Delamont, 
Atkinson & Parry 1997), osa taas sekä opiskelijoille että ohjaajille (Phi-
lips & Pugh 2003). Suurin osa oppaista keskittyy kuitenkin opiskelijan 
näkökulmaan – väitöskirjan suunnitteluun ja tieteelliseen kirjoittamiseen 
(Bolker 1998; Booth, Colomb & Williams 2003; Cryer 2003; Davis 
& Parker 1997; Dunleavy 2003; Murray 2002; Murray & Moore 
2006). Toivomme tämän kirjan avaavan uudenlaisia näkökulmia myös 
akateemiseen ohjaukseen ja sen kehittämiseen.

Luvussa 4, Akateeminen ohjaus, paikannetaan ohjauksen erilaisia 
toimintakenttiä. Akateeminen ohjaus, kuten tohtorikoulutus ko-
konaisuutena, tähtää tieteellisen sivistyksen ja tieteellisen ajattelun 
kehittämiseen sekä pyrkii avartamaan myös yleisempää ammatillista 
asiantuntijuutta. Seuraavien lukujen artikkelit käsittelevät akateemisen 
ohjauksen työmenetelmiä, joilla näitä tavoitteita pyritään saavutta-
maan. Ohjaus muodostaakin kirjan vahvan perusjuonteen. Luvussa 5 
käsitellään henkilökohtaista ohjauskeskustelua ja luvussa 6 analysoi-
daan ohjauskeskustelua vuorovaikutuksena keskusteluanalyysin me-
netelmin, esimerkkeinä opiskelijan kysymykset ja niihin vastaaminen. 
Väitöskirjanohjaus keskittyy perinteisesti tutkimustyön teoreettisiin 
ja menetelmällisiin kysymyksiin sekä tieteelliseen kirjoittamiseen. 
Tohtoriopiskelussa ja tutkimustyössä tarvitaan myös työprosesseja, 
jotka ovat luonteeltaan yleisiä ja tieteenalasta riippumattomia, kuten 
erilaiset suunnittelu-, motivaatio-, tiedonhankinta-, itsearvionti- ja 
oppimisprosessit. Luku 7 esittelee yleisten työprosessien ohjauksen 
erilaisia työtapoja sekä henkilökohtaisessa ohjauksessa sekä vertaisryh-
missä. Luvussa 8 käsitellään konsultatiivista vertaisohjausta, joka on 
roolityöskentelyyn perustuva ryhmäohjauksen työmenetelmä.  

Tohtorikoulutuksen tavoitteena on tieteellisen osaamisen ja asian-
tuntijuuden kehittäminen. Luvun 9 teemana on jatko-opiskelijasta 
tieteelliseksi asiantuntijaksi. Se käsittelee tieteellistä asiantuntijuutta 
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ja osaamista yhtäältä hallinnollisten ohjaus- ym. dokumenttien kaut-
ta, toisaalta kehityksen mahdollistavina oppimisprosesseina. Luvun 
lopussa pohditaan tiedeyhteisöä oman toimintansa kehittäjänä.

 Kirja on syntynyt kirjoittajien tohtorikoulutusta koskevien kes-
kustelujen seurauksena ja tuloksena. Keskustelut ovat myös johtaneet 
kolmen yliopiston – Helsingin, Oulun ja Tampereen – yhteistyöhön ja 
yhteiseen tutkimushankkeeseen ”Tieteellinen asiantuntijuus ja akatee-
minen ohjaus”. Hankkeen ensimmäisenä vaiheena toteutettiin vuosina 
2006–2007 tohtoriopiskelijoille suunnattu kysely, jossa selvitettiin 
mm. opiskelijoiden asemaa tiedeyhteisöissä, koulutuksen etenemisen 
ja myös keskeyttämisen säätelijöitä, koulutusprosessin ohjauksen 
kehittämishaasteista sekä tieteellisen asiantuntijuuden osaamiseen 
liittyviä ydinalueita. Kyselyyn vastasi yhteensä 940 tohtoriopiskelijaa. 
Tässä kirjassa on hyödynnetty tutkimuksen tuloksia lähinnä siten, että 
kirjoittajat ovat elävöittäneet ja konkretisoineet käsiteltyjä teemoja 
tuomalla esiin tohtoriopiskelijan äänen. Mukana on myös muita 
lainauksia opiskelijoiden puheesta. Nämä perustuvat kirjoittajien 
kouluttajina, ohjaajina ja tutkijoina keräämiin aineistoihin.
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Anna Raija Nummenmaa & Kirsi Pyhältö

LUKU 2 

 TOHTORIKOULUTUS SYSTEEMISENÄ KOKONAISUUTENA

Tohtorikoulutusjärjestelmää ohjataan ja kehitetään eri tasoilta tulevien 
säädösten, ohjeistusten, suositusten ja linjausten välityksellä. Laadukas 
tohtorikoulutus syntyy monien osatekijöiden yhteisvaikutuksena. 
Siihen vaikuttavat esimerkiksi se, millaisia opiskelijoita valitaan tai 
rekrytoidaan jatko-opiskelijoiksi, millainen on opiskeluympäristö 
ja sen resurssit sekä millaista opetusta ja ohjausta järjestetään. Tässä 
luvussa tohtorikoulutusjärjestelmää ja tohtorikoulusta kuvataan sy-
seemisestä lähtökohdasta.

 Tohtorikoulutusjärjestelmän eri tasoja

Tohtorikoulutukseen ja sen kehittämiseen käytännön toimintana 
vaikuttavat monet eritasoiset tekijät. Erilaisten haasteiden ja solmu-
kohtien ymmärtämiseksi järjestelmää voidaan tarkastella avoimena 
hierarkkisena systeeminä. Kuvioon 1 (soveltaen mm. Bronfenbrenner 
1979; Fullan 2002) on kuvattu suomalaisen jatkokoulutusjärjestelmän 
eri tasot. Ne voidaan nähdä jatkokoulutusjärjestelmän kehittämisen 
laajana kontekstina.

Ylin hierarkkinen makrotaso muodostuu valtakunnallisesta kou-
lutuksen ohjausjärjestelmästä ja sen keskeisinä toimijoita ovat opetus-
ministeriö ja Valtioneuvosto. Yliopistolaki säätää yliopistoa koskevasta 
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toiminnasta, ja opetusministeriö ohjaa toiminnan kehittämislinjoja 
KESUn (koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma) avulla. 
Tohtorinkoulutuksen kehittämistä ohjataan makrotasolla tavoitteita 
ja muotoja määrittävällä normituksella, organisoimalla tieteellistä 
jatkokoulutusta tutkijakouluihin, erilaisilla kehittämishankkeilla sekä 
ministeriön asettamien työryhmien esittämillä kehittämislinjauksilla. 
Opetusministeriön kanssa käydyt tulosneuvottelut määrittelevät yli-
opistokohtaisesti tohtorikoulutukselle asetettavat määrälliset tavoitteet 
ja ohjaavat resurssien suuntaamista toiminnan eri kohteisiin. 

Tohtorikoulutusjärjestelmän hierarkian ylimmällä tasolla sää-
dettyjen linjausten ja kehittämistavoitteiden käytäntöön soveltami-
nen tapahtuu tiedekunta- ja laitostasolla, eksotasolla. Yliopistojen 
hallinnon, tiedekuntien ja laitosten monijäseniset toimielimet so-
vittavat valtakunnan tasolta tulevia ohjeistuksia ja resursseja omaan 
toimintakontekstiinsa. Tarkempi makrotason normitus koskee lähinnä 
tohtorintutkinnon laajuutta. Koulutusalat ovat esimerkiksi Bolognan 
prosessin yhteydessä ohjeistaneet oman koulutusalansa tohtoritut-

 
Makrotaso 

Opetusministeriö, valtioneuvosto mm. jatko-opiskelua 
koskevat yliopistolait, asetukset, määräykset ja 

säädökset  

Eksotaso 
Yliopiston, tiedekuntien ja laitosten hallinto, kuten 

konsistori, kollegio, tiedekuntaneuvosto ja laitoksen 
johtoryhmä mm. tutkintovaatimukset, opiskelija 

valinnat 

Mikrotaso 
Valvoja, ohjaaja, opiskelija, tutkijakoulut 

tutkimusryhmät ja seminaarit 

Kuvio 1. Tieteellisen jatkokoulutusjärjestelmän tasot (soveltaen mm. Bron-
fenbrenner 1979; Fullan 2002).
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kintoa. Eri yliopistoissa tiedekunnat tutkintohallintoeliminä ohjeis-
tavat omaa tohtorikoulutustaan määrittelemällä tutkinnon sisältöä, 
väitöskirjamuotoa tai esimerkiksi sitä, kuinka monta osajulkaisua 
artikkelimuotoisen väitöskirjan tulee sisältää ja miten tarkistusprosessi 
etenee. 

Jatkokoulutusjärjestelmän mikrotasolle sijoittuvat tutkimusryh-
mät, tutkijakoulut, jatkokoulutusseminaarit sekä jatko-opiskelijat ja 
heidän ohjaajansa. Tohtorikoulutuksen arki realisoituu ensisijassa 
mikrotason prosesseissa, kuten ohjaaja-opiskelija vuorovaikutuksessa 
ja tutkijakoulun, seminaarin tai tutkimusryhmän käytännöissä. Mik-
rotason näkökulmasta esim. tiedekunta ja laitostason päätöksillä on 
paljon merkitystä, mutta mikrotason toimijat eivät välttämättä pysty 
vaikuttamaan heitä koskeviin valintoihin. Toisaalta mikrotason toimi-
jat usein puskuroivat tehokkaasti esimerkiksi oman tutkimusryhmänsä 
sisällä tai ohjauskäytäntöjen tasolla makrotasolla tehtyjen päätösten 
heijastumista tohtorikoulutuksen arjen käytäntöihin.

Tohtorikoulutusjärjestelmän systeemisyys lähtee siitä oletuksesta, 
että muutokset järjestelmän yhdellä tasolla heijastuvat sen muille 
tasoille. Näin ei välttämättä aina kuitenkaan tapahdu, esimerkiksi 
hallinnolliset päätökset eivät automaattisesti valu sellaisenaan järjes-
telmän tasolta toiselle. Osasysteemin muutosten vaikutukset systee-
min kokonaisuuteen ovat aina osittain ennakoimattomia. Yliopiston 
toimintaa jatkokoulutusta antavana asiantuntijaorganisaationa kuvaa 
kaksitahoisuus, jossa vaikuttavat yhtäältä koulutusjärjestelmän makro-
tasolla luodut normit, toisaalta mikrotason sisäinen professionaalinen 
autonomia (Willman 2001). Tämä näyttäytyy esimerkiksi siten, että 
vaikka kansalliset tohtorinkoulutuksen ohjausdokumentit määrittävät 
jatkokoulutukselle melko selkeät reunaehdot ja yleistavoitteet, vastuu 
tavoitteiden saavuttamisesta jää tiedeyhteisön harteille, pahimmillaan 
yksittäisen ohjaajan vastuulle. Tämä saattaa jopa estää tohtorikoulu-
tuksen uudistumista, kun kuormittuneet ohjaajat ovat haluttomia 
ottamaan riskejä ja pitäytyvät jo totutuissa toimintamalleissaan sel-
viytyäkseen heikosti resursoidusta ja kiireisestä yliopisto-opettajan 
arjesta. Toisaalta tavoitteet yhdistettynä mikrotason professionaaliseen 
autonomiaan antavat väitöskirjanohjaajille, tutkimusryhmille ja tut-
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kijakouluille mahdollisuuden kehittää omaleimaisia jatkokoulutus-
käytäntöjä ja toteuttaa erilaisia koulutuskokeiluja. 

Tohtorikoulutusta käsittelevät tutkimukset osoittavat selkeitä 
tieteenalojen välisiä eroja esimerkiksi opiskelijoiden koulutukseen 
hakeutumismotivaatiossa, koulutusväylissä, opintojen yleisissä jär-
jestelyissä ja ohjauksessa sekä rahoituksessa. (Hiltunen & Pasanen 
2006.) Tohtorikoulutuksen kehittämisen ehtoja analysoitaessa onkin 
tärkeää pyrkiä tunnistamaan ja löytämään kullekin tutkijakoululle tai 
laitokselle, tiedeyhteisölle olennaiset kysymykset ja toiminnan ydin-
säätelijät. On myös kysyttävä, millaisia ovat tietyn historiallisesti syn-
tyneen, jatkuvasti muuttuvan toimintaympäristön piirteet. Millainen 
on kehitettävän toimintaympäristön asema ja rooli organisaatiossa ja 
tiedemaailmassa, ja mihin suuntaan sitä halutaan kehittää. ( Pyhältö 
& Soini 2006.) Jotta tohtorinkoulutukselle asetetut tavoitteet voisivat 
toteutua, on tärkeää, että mikrotason toimijat ja toimijayhteisöt ovat 
sitoutuneita näiden tavoitteiden suuntaisten inspiroivien oppimis- ja 
ohjausympäristöjen rakentamiseen. Haasteelliseksi toimintatapojen ja 
koulutuksen sisällöllisen kehittämisen tekee se, että rahanjakomalli 
on sidottu vain tutkintojen määriin. Mikäli tiedeyhteisöt itse eivät 
näe jatkokoulutuksen kehittämistä merkitykselliseksi ja mielekkääksi, 
on vaarana, että tohtorinkoulutuksen kehittämistavoitteet jäävät vain 
hallinnollisen julkipuheen ja dokumentoinnin tasolle.

Tohtorikoulutusjärjestelmän vuorovaikutteisuus sekä sisäisten ja 
ulkoisten systeemien jakamattomuus edellyttävät sekä koulutuksen tar-
kastelussa että kehittämisessä holistista työotetta: yhtäältä järjestelmän 
eri tasojen ja niiden välisten prosessien analyysiä ja toisaalta riittävän 
pitkäjänteistä ja systemaattista kehittämistyötä yhteisen tavoitteen 
suunnassa. Holistinen työote on myös kestävän, tohtorikoulutuksen 
mikrotason toimijoiden jaksamista tukevan kehittämistyön edellytys. 
Kumuloituva ja pitkäjänteinen tohtorikoulutus- ja ohjauskäytäntöjen 
muutos vaatii hyvinvoivia yliopisto-opettajia. Kehittämistyön seu-
rauksena syntyneet toimivat käytännöt, vaikkapa koulutusvastuun 
yhteisöllinen kantaminen ja jatko-opiskelijoiden itseohjautuvuuden 
tukeminen, voivat vähentää yksittäisen ohjaajan kuormitusta. 
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Holistinen ote on myös tohtorikoulutuksen tehokkuuden kannal-
ta keskeinen. Esimerkiksi opiskelun pitkittyminen johtuu harvoin vain 
yhdestä tekijästä, jolloin pysyvää ratkaisua ongelmaan on epärealistista 
odottaa yksittäiseltä opiskelijalta tai hänen ohjaajaltaan. Useimmat 
tohtorikoulutuksen haasteet ja ongelmat muodostavat monia vuoro-
vaikutteisia elementtejä sisältävän vyyhden, jonka tehokkaassa pur-
kamisessa tarvitaan aktiivista ja yhteisöllistä, uutta luovaa ongelman-
ratkaisua tiedeyhteisöltä. Kehittämisen lähtökohtana ovat yliopiston 
ulkopuolelta tulevat haasteet, mutta ennen kaikkea tiedeyhteisön 
oma ymmärrys itsestään, koulutusprosessista ja sen tavoitteista. Ke-
hittäminen vaatii tohtorinkoulutuksen toimijoiden ja tiedeyhteisöjen, 
erityisesti väitöskirjatutkimuksen ohjaajien systemaattista ja kriittistä 
analyysiä yhteisön ja omasta toiminnastaan ja sen perusteista. 

Jatkokoulutusprosessi systeemisenä kokonaisuutena

Tohtorikoulutuksen suunnittelussa käytännön toimijatasolla – olipa 
kyseessä sitten tiedekunnan, laitoksen, tutkijakoulun tai muulla ta-
voilla organisoitu tohtorikoulutus, toiminnan systeemisyys hahmottuu 
toisella tavalla kuin esimerkiksi makrotasolta tarkasteltuna. Jatkokou-
lutusta ohjaavat mm. toimintakulttuuri käytänteineen, koulutusta 
toteuttavan yksikön resurssitilanne ja henkilöstö. Tohtorikoulutuksen 
laadun ja jatko-opiskelijan opiskelun kannalta koulutuksen suunnit-
telussa on olennaista ottaa huomioon toiminnallinen kokonaisuus, 
jonka puitteissa koko koulutusprosessi rakentuu.
Kuvioon 2. on koottu tohtorikoulutuksen laatuun vaikuttavia tekijöitä. 
Lähtökohtana on ajatus, että tohtorikoulutus ja tässä opiskeluprosessis-
sa kehittyvä tieteellinen asiantuntijuus syntyy monenlaisten tekijöiden 
yhteisvaikutuksena. Kyse on yleisemmin siitä, millaisen oppimis- ja 
ohjausympäristön tohtorikoulutus kokonaisuutena muodostaa. Systee-
min osatekijöinä ovat opiskelijoiden rekrytointi ja valintamenettelyt, 
tohtorikoulutuksen yleinen toimintaympäristö, tohtorikoulutuksessa 
annettava opetus ja ohjaus, tutkijakoulun/tohtoriohjelman/laitoksen 
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resurssit sekä opiskelijan ja ohjaajan resurssit. Systeemissä on kuvattu 
omana osakokonaisuutenaan prosessitekijät, jotka muodostuvat opis-
kelijan opiskelu- ja oppimisprosesseista sekä ohjaajan ohjausprosesseis-
ta, jotka arviointitutkimusten (Dill ym. 2006) ja jatko-opiskelijoiden 
kokemusten ja arviointien mukaan ovat yksi keskeisistä, erityistä 
kehittämistä edellyttävistä kohteista (Hiltunen & Pasanen 2006). 

Tohtorikoulutuksen kehittämiseen on kiinnitetty huomiota monissa 
suomalaisissa selvityksissä ja arvioinneissa. Seuraavassa tarkastellaan 
tohtorikoulutuksen eri osatekijöitä tarkemmin lähinnä opetusminis-
teriön tutkijakoulutuksen kehittämistyöraportin Tohtorikoulutuksen 
kehittäminen (OPM 2006), korkeakoulujen arviointineuvoston aset-
taman kansainvälisen arviointiryhmän raportin PhD Training and 
the Knowledge Based Society: An Evaluation od Doctoral Education 

 

OPISKELIJAN 
JATKOKOULUTUS- 

PROSESSIN 
LAATU 

PROSESSITEKIJÄT 
  - opiskelijan opiskeluprosessit 
  - opiskelijan oppimisprosessit 
  - ohjaajan ohjausprosessi 
  - ohjaajan oppimisprosessit    
   - ohjaussuhde 

REKRYTOINTI JA VALINTA 
- aktiivinen rekrytointi 
- jatko-opiskelija määrät 
- valinnan perusteet 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ 
- tutkimusryhmät 
- ohjausryhmä 
- tutkimusta tukeva 

infrastruktuuri 
- tutkimus- ja ohjausskulttuuri 

OPETUS JA OHJAUS 

- opetussuunnitelma (sis. HOPS) 
- väitöskirja osana opetus-

suunnitelmaa 
- opetuksen ja ohjauksen 

riittävyys 
- opetuksen ja ohjauksen 

saavutettavuus 

RESURSSIT 
- opiskelijan osaaminen 
- opiskelijan opiskelutilanne 
- opiskelijan rahoitus 
- ohjaajan osaaminen 
- ohjaajan työtilanne 
 

Kuvio 2. Jatkokoulutusprosessin laatuun vaikuttavia tekijöitä (ks. Kasva-
tustieteellisen tohtorikoulutuksen kehittäminen 2006).



28 

in Finland (Dill ym. 2006) sekä tohtoriopiskelijoille tehtyjen tut-
kimuksen Tulevat tohtorit. Jatko-opiskelijoiden kokemukset ja arviot 
tohtorikoulutuksesta 2005 (Hiltunen & Pasanen 2006) valossa. Mukana 
on myös alustavia tutkimustuloksia Helsingin, Oulun ja Tampereen 
yliopistojen tohtorikoulutettaville tehdystä tutkimuksesta Tieteellinen 
asiantuntijuus ja akateeminen ohjaus.

Hakeutuminen, rekrytointi ja valinta 

Laadullisesti korkeatasoisen tohtorikoulutuksen keskeisenä tekijänä 
ovat kyvykkäät ja motivoituneet jatko-opiskelijat (Dill ym. 2006, 
49). Jatko-opiskelijamäärien voimakkaan kasvun myötä on aloitettu 
kiinnittää entistä enemmän huomiota myös opiskelijoiden opiskelu-
motivaatioon, rekrytointiin ja valintaprosesseihin. 

Hiltusen ja Pasasen (2006, 24–25) selvityksen mukaan tohto-
rikoulutukseen hakeutumismotiivit vaihtelevat jonkin verran tie-
teenaloittain. Yleisin syy hakeutumiseen on kiinnostus väitöskirjan 
tutkimusaiheeseen (60 %). Tämän lisäksi tohtorikoulutettavat mai-
nitsevat hakeutumismotiiveinaan pätevöitymisen opettajan tai tut-
kijanuralle yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa (12 %). Viimeksi 
mainittu motiivi on jonkin verran yleisempi yhteiskuntatieteellisillä 
ja humanistisilla aloilla. Kymmenesosa tohtoriopiskelijoista pitää 
tärkeimpänä motiivinaan muulle asiantuntijauralle kuin tutkijanuralle 
kouluttautumista, kuusi prosenttia tähtää tutkijanuralle korkeakou-
lutuksen ulkopuolella ja kahdeksalla prosentilla jatkokoulutuksen 
motiivina on huono työllisyystilanne. Erityisesti luonnontieteellisellä 
alalla huono työllisyystilanne näyttää olevan muita yleisempi tekijä. 
Myös tohtorikoulutukseen hakeutumisen väylät ovat erilaisia ja niissä 
on huomattavia tieteenalojen välisiä eroja. Suoraan opiskelusta tohto-
rikoulutukseen hakeutuu noin kolmasosa opiskelijoista. Tämä väylä 
on selvästi yleisempi luonnontieteiden sekä lääke- ja hoitotieteiden 
opiskelijoiden keskuudessa. Vajaa kolmasosa tohtorikoulutukseen 
hakeutuneista työskentelee yliopistolla projekteissa. Tämä väylä on 
selkeästi yleisempi tekniikan alalla (43 %). Työelämästä tohtorikou-
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lutukseen hakeutuvien kokonaisosuus on 31 prosenttia. Lähes puolet 
yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden tohtoriopiskelijoista 
tulee tohtorikoulukseen suoraa työelämästä. 

Opiskelijoiden rekrytointi- ja valintaprosessit ovat korkeakoulu-
jen tulosohjauksen myötä tulleet entistä tärkeämmäksi. Aikaisemmin 
yleinen tapa jatko-opiskelijaksi hakeutumiseen oli ilmoittautuminen 
jatko-opiskelijaksi ja/tai professorin henkilökohtainen rekrytointi. Toi-
sin kuin perustutkintojen osalta, jatkokoulutuksen opiskelupaikkoja ei 
tutkijakouluja lukuun ottamatta ole yleensä etukäteen määritelty. Myös 
tutkijakoulujen käytänteet ovat keskenään varsin erilaisia, esimerkiksi 
opiskelijavalintamenettelyt vaihtelevat ohjelmittain. (Hiltunen & 
Pasanen 2006.) Tyypillisiä jatko-opiskelijaksi valinnan kriteereitä ovat 
kuitenkin aikaisempi opintomenestys (esim. pro gradu -tutkielman 
arvosana) ja tutkimussuunnitelma. Valintaprosessien selkiinnyttä-
minen ja valintakriteereiden selkeämpi artikulointi ja avaaminen on 
nähty tärkeäksi tohtorinkoulutuksen kehittämiskohteeksi (Dill ym. 
2006, 50). 

Tohtorinkoulutuksen selvityksistä käy ilmi, että opiskelijat ha-
keutuvat koulutukseen erilaisista lähtökohdista, eri perustein ja he 
myös tavoittelevat eri asioita. Vastaavasti myös tiedeyhteisöt ja ohjaajat 
hahmottavat ja painottavat tohtorinkoulutuksen tavoitteita eri tavoin. 
Yhteisiä ja jaettuja tavoitteita ja tavoitteiden suuntaista toimintaa 
ei siis voida pitää itsestään selvänä jatkokoulutuksen lähtökohtana, 
vaan niistä neuvotteleminen tulisi ottaa osaksi koulutusprosessia. 
Opiskelijaksi rekrytoimisen ja valinnan yhteydessä onkin hyödyllistä 
selvittää myös laajemmin opiskelijan tavoitteita sekä opiskelu- ja ura-
suunnitelmia (Nummenmaa 2006), sillä ne ohjaavat joka tapauksessa 
– riippumatta siitä ovatko ne implisiittisiä vai eksplikoituja – jatko-
opiskelijan oppimista ja toimintaa, toisin sanoen sitä, mitä hän pyrkii 
tekemään. Tavoitteen suuntainen toiminta ja toiminnan arviointi 
edellyttävät myös sitä, että opiskelija tiedostaa omat tavoitteensa ja 
kokee ne omakohtaisesti merkitykselliseksi. Kun tohtorinkoulutuksen 
yleistymisen myötä yhä useampi tuore tohtori tulee työskentelemään 
yliopiston ulkopuolella, jatko-opiskelijoiden erilaisten taustojen ja 
orientaatioiden huomioiminen ja hyödyntäminen jatkokoulutuspro-
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sessin lähtökohtana ja sen osana nousee yhä tärkeämmäksi onnistuneen 
koulutusprosessin säätelijäksi.

Opiskelijaksi rekrytointiin ja valintaan liittyy kysymys väitöskirjan 
aiheesta ja työn ohjaajasta. Opiskelijatutkimuksen mukaan (Hiltunen 
& Pasanen 2006, 34) puolet tohtori-opiskelijoista tekee tutkimusta 
omasta aiheestaan tai on valinnut aiheensa itse. Lähes saman verran 
jatko-opiskelijoista tekee väitöskirjatyötä ohjaajan antamasta tai eh-
dottamasta aiheesta. Luonnontieteiden sekä lääke- ja hoitotieteiden 
aloilla on yleisempää se, että väitöskirjaa tehdään laitoksen tai ohjaajan 
ehdottamasta aiheesta, kun taas yhteiskuntatieteissä ja humanistisella 
alalla tohtorikoulutukseen hakeudutaan omalla aiheella. 

Valmiiseen tutkimushankkeeseen ja -ryhmään integroitumisen 
etuna on usein resurssien ohella mahdollisuus oppia tutkijan valmiuk-
sia osana ryhmän toimintaa ja luoda tuetusti kontakteja muihin saman 
alan tutkijoihin. Toisaalta ohjaajan antaman tutkimusaiheen ongelma-
na saattaa olla motivaatiotekijöiden ohella olla se, ettei jatko-opiskelija 
pääse itse juurikaan hahmottelemaan ja rajaamaan tutkimusongelmia 
ja suunnitelmaa, jolloin hän ei ehkä opi tutkimusongelmien ja -ky-
symysten löytämisen valmiuksia. Erilaiset lähtötilanteet vaikuttavat 
omalta osaltaan myös ohjaussuhteeseen ja ohjaajan sitoutumiseen 
ohjausprosessiin.

Toimintaympäristö

Tohtorikoulutuksen toimintaympäristö muodostaa tieteellisen asian-
tuntijuuden oppimisen ja uuden tiedon luomisen ensisijaisen kon-
tekstin. Toimintaympäristöllä tarkoitetaan tässä sitä, millaisessa tutki-
jayhteisössä jatko-opiskelija jatko-opintojaan suorittaa – millainen on 
tiedeyhteisön tutkimus- ja ohjauskulttuuri on sekä opiskelua tukeva 
infrastruktuuri. Opiskelijoiden elämänkokonaisuus muodostaa tärkeän 
osan hänen toimintaympäristöään.

Tohtorikoulutus on osallistumista erilaisiin tiede-, ohjaus- ja 
opiskelukulttuureihin. Akateeminen maailma on nähty jakautuneena 
tiedekulttuureihin, joiden perusulottuvuuksia ovat kova-pehmeä ja 
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soveltava-puhdas (Biglan 1973). Kolb (1985) on tarkastellut tiede-
kulttuurin ulottuvuuksia suhteessa oppimistyyleihin. Konkreetti-
nen-abstrakti ulottuvuus on yhdistetty pehmeä-kova ulottuvuuteen 
ja aktiivinen-refl ektiivinen ulottuvuus puolestaan soveltava-puhdas 
ulottuvuuteen. Näin muodostuu kuvion 3 esittämät neljä erilaista 
tiedetyyppiä, joissa sekä tiedon muoto että sosiaalinen muoto poik-
keavat toisistaan. 

Kovat-puhtaat eli perustutkimusta tekevät luonnontieteet ja matema-
tiikka sekä pehmeät-puhtaat eli perustutkimusta tekevät humanistiset 
tieteet ja yhteiskuntatieteet poikkeavat eniten toisistaan, kun taas 
soveltavat alat eivät profi loidu niin selkeästi. Erilaisissa tiedekulttuu-
reissa työskentelevien käsitykset tutkimuksesta ovat erilaisia, mikä 
osittain näkyy myös ohjaajien erilaisina orientaatioina väitöskirjatyön 
ohjaukseen. Myös opiskelijoiden orientaatiot ja oppimistyylit ovat 
erilaisia. Tästä suhteesta syntyy yksi tärkeä väitöskirjan ohjauspro-
sessissa vaikuttava dynamiikka. Eri tieteenalojen lokeroiminen tai 
karsinoiminen tuottaa todellisuudesta kuitenkin yksinkertaistetun 
kuvan. Sama tieteenala (esim. sosiologia, tietojenkäsittelytiede) voi 
kuulua eri tyyppeihin, sillä samalla tieteenalalla tehdään tutkimusta 
erilaisista lähtökohdista. Yksittäisten väitöskirjan ohjaajien ja opiskeli-
joiden tasolla oppimiseen ja tutkimuksen tekoon liittyvien käsitysten 
variaatio on vielä suurempi (Brew 2001). Tiedeyhteisön tason tarkas-
telussa perusjako humanistiseen ja luonnontieteelliseen kulttuuriin 
on kuitenkin selkeä. 

pehmeä/konkreettinen

    sosiaaliset professiot              humanistiset ja yhteiskuntatieteet

    soveltava/aktiivinen              puhdas/refl ektiivinen

    luonnontieteeliset professiot             luonnontiede ja matematiikka

     kova/abstrakti

Kuvio 3. Tiederyppäät Biglanin (1973) ja Kolbin (1985) mukaan.
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Tiedeyhteisön tiedekulttuuria merkittävämpi tekijä saattaa usein 
kuitenkin usein olla se, kokeeko tohtoriopiskelija olevansa tiedeyhtei-
sön jäsen vai sen ulkopuolinen toimija. Suuri osa opiskelijoista tekee 
väitöskirjaa omasta aiheestaan (Hiltunen & Pasanen 2006). Käytän-
nössä tämä useimmiten merkitsee sitä, että he eivät koe kuuluvansa 
osaksi yhteisöä. Yhteisöön kuuluminen ja ulkopuolisuus ovat yhtey-
dessä siihen, millaisena tohtoriopiskelija kokee opiskeluympäristönsä ja 
millaisia stressikokemuksia hänellä on. Tiedeyhteisön ulkopuolisuuden 
kokemus on yhteydessä sekä voimistuneeseen stressin kokemukseen 
että keskeyttämissuunnitelmiin (Pyhältö, Stubb & Lonka 2008; Num-
menmaa & Soini T. 2008).

Opiskelu sijoittuu eri tavoin osaksi tohtorikoulutettavien elä-
mänkokonaisuutta. Tohtorikoulutusselvitysten mukaan (Hiltunen 
& Pasanen 2006, 50–51) hieman yli puolet tohtoriopiskelijoista 
opiskelee päätoimisesti. Päätoimisten opiskelijoiden osuus on suurin 
luonnontieteellisellä alalla, jossa päätoimisia opiskelijoita on kah-
deksan kymmenestä. Osa-aikaisia opiskelijoita (53 %) on puolestaan 
eniten yhteiskuntatieteellisillä aloilla. Vaikka periaatteessa päätoiminen 
työskentely mahdollistaa osallistumisen tiedeyhteisön toimintaan, 
suurin osa jatko-opiskelijoista (seitsemän kymmenestä) tekee väitös-
kirjatyötään pääosin yksin. Erityisesti yhteiskuntatieteissä (85 %) ja 
humanistisissa tieteissä (92 %) yksintyöskentelevien määrä on korkea. 
Luonnontieteiden sekä lääke – ja hoitotieteiden opiskelijat tekevät 
muista yleisemmin väitöskirjatyötään ainakin osittain ryhmissä 

Tieteenalojen välisiä eroja saattaa selittää osittain myös väitöskir-
jan muotoon liittyvät seikat: esimerkiksi lääketieteessä ja psykologiassa 
tehdään lähes yksinomaan artikkelikokoelma väitöskirjoja, joissa on 
mukana useampi kirjoittaja, kun taas esimerkiksi monilla humanistisil-
la aloilla ja kasvatustieteessä monografi a on tyypillisempi väitöskirjan 
muoto. Erityisen kiinnostavaa on kuitenkin se, että tiedekulttuurien 
eroista huolimatta sekä useimmat monografi an että artikkelikokoelma 
muotoisen väitöskirjan tekijät raportoivat tekevänsä väitöskirjaansa 
ensisijassa yksin. (Pyhältö & Lonka 2006.) 

Opiskelijat tarvitsevat myös tutkimustyötä tukevaa infrastruk-
tuuria kuten työtiloja, tietokoneita ja muita välineitä sekä kirjastopal-
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veluja. Päätoimisilla jatko-opiskelijoilla on yleensä hyvä tutkimuksen 
infrastruktuuri, kun taas osa-aikaisesti opiskelevien tilanne on tässä 
suhteessa huomattavasti heikompi. Sama ero koskee myös opiskelun 
rahoitusta ja sen jatkuvuutta (Hiltunen & Pasanen 2006, 32–33).

Opetus- ja ohjausjärjestelyt

 Tohtorinkoulutukselle asetetut sisällölliset tavoitteet ja osaamisvaa-
timukset konkretisoituvat koulutusta järjestävän tahon opetus- ja 
ohjaustarjonnassa. Opiskelijan kannalta keskeistä on se, onko opetusta 
ja ohjausta riittävästi, miten se on saavutettavissa ja miten se tukee 
tohtoriopiskelijan yksilöllistä kehittymistä tieteelliseksi asiantuntijaksi. 
Tärkeä tohtorinkoulutuksen opetus- ja ohjausjärjestelyjä koskeva ky-
symys on: Millaista tieto-, oppimis- ja ohjausympäristöä onnistunut 
väitöskirjatutkimusprosessi edellyttää?

Tohtorikoulutuksen kehittämisen haasteena on sellaisten toimin-
ta- ja oppimisympäristöjen rakentaminen, joissa luova, rajoja rikkova 
ajattelu ja innovaatioiden syntyminen on mahdollista. Esimerkiksi 
tutkijan asiantuntijuuden kehittymisen kannalta ratkaisevaa on mah-
dollisuus osallistua jatkuvasti kehittymään pyrkivän, hyväntahtoisen 
ja inspiroivan tiedeyhteisön toimintaan. Käytännössä tämä tarkoittaa 
esimerkiksi sellaisia opetuksen ja ohjauksen areenoita, joissa painot-
tuvat vertaisvuorovaikutus, ihmettely ja kysyminen, yhteinen tiedon 
rakentelu ja refl ektio. Hyvän oppimis- ja ohjausympäristön yleiset 
piirteet koskevat niin tieteenalaspesifejen tietojen ja taitojen kuin 
tieteellisen ajattelun ja vuorovaikutusvalmiuksien oppimista (Soini 
& Nummenmaa 2005). Tämä asettaa erityisiä haasteita sellaiselle 
tohtorikoulutukselle, jossa opiskelijat opiskelevat osa-aikaisesti ja 
tekevät väitöskirjatyötään yksin.

Jatko-opiskelijoiden kokemuksia ja arvioita selvitelleessä tut-
kimuksessa (Hiltunen & Pasanen 2006, 44–49) tohtoriopiskelijat 
arvioivat saamaansa opetusta ja ohjausta. Väitöskirjan lisäksi opin-
toihin sisältyi hyvin vaihteleva määrä (20–60 opintoviikkoa) muita 
opintoja. Eniten muita opintoja oli tekniikan opiskelijoilla ja vähiten 
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lääke- ja hoitotieteen opiskelijoilla. Tekniikan ja luonnontieteiden 
opiskelijat arvioivat jatkokoulutukseen liittyvät opinnot muista ylei-
semmin tarpeellisiksi ja käyttökelpoisiksi. Humanistisen alan opiske-
lijat arvioivat jatko-opintokurssien relevanssin puolestaan kaikkein 
matalimmaksi. 

Tohtorikoulutuksen kansainvälisen arvioinnin mukaan hyvin toi-
miva ohjaus on keskeinen tutkijakoulutuksen laatutekijä. Arvioinnin 
mukaan ohjausjärjestelmä näyttää olevan myös keskeinen tohtori-
koulutuksen kehittämishaaste (Dill ym. 2006). Tohtoriopiskelijoita 
koskevan tutkimuksen tulokset ovat samansuuntaisia (Hiltunen & Pa-
sanen 2006). Jatko-opiskelijoilla on yleensä vähintään yksi pääohjaaja, 
joskin mukaan mahtuu myös opiskelijoita jotka tekevät väitöskirjaansa 
ilman mitään ohjausta. Lääke- ja hoitotieteen, luonnontieteiden sekä 
humanististen tieteiden opiskelijoilla on usein nimettynä kaksi ohjaaja, 
kun taas yhteiskuntatieteiden opiskelijoilla on yleensä vain yksi ohjaaja. 
Arvioidessaan saamaansa ohjausta 40 prosenttia opiskelijoista koki, 
että ohjaaja ei ollut kiinnostunut heidän ohjauksestaan. Puolet opis-
kelijoista arvioi, etteivät he olleet saanet riittävästi ohjausta. Kaikilla 
tieteenaloilla ryhmissä työskentelevät opiskelijat kokevat saaneensa 
monipuolista ohjausta väitöskirjan metodologisiin ja teoreettisiin 
kysymyksiin, rakentavaa palautetta sekä mahdollisuuden keskustella 
tulevaisuuteen liittyvistä kysymyksistä. 

Ohjaus ei sekään ole muusta toimintaympäristöstä erillinen asia. 
Se mielletään ja sitä kuvataan usein opiskelijan ja ohjaajan välisenä 
henkilökohtaisena keskusteluna. Itsensä tiedeyhteisön ulkopuoliseksi 
kokevat, yksin työtään tekevät kokevat muita useammin myös saavansa 
riittämättömästi ohjausta (Lonka ym. 2008; Nummenmaa & Soini 
2008). Jäsenyys tiedeyhteisössä ja tutkimusprojekteissa toiminen 
mahdollistaa vertaistyöskentelyn ja ohjauksen, joka tukee monella 
tavalla opiskelijan työprosesseja ja vähentää todennäköisesti myös 
henkilökohtaisen ohjauksen tarvetta. 
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Resurssitekijät 

Tohtorikoulutusta säätelevät tohtorikoulutuksesta vastaavan tahon 
taloudelliset resurssit sekä ohjaajien ja kouluttajien henkilökohtaiset 
resurssit (esim. aika, käytössä oleva asiantuntijuus) sekä tohtoriopis-
kelijan resurssit (esim. taloudelliset resurssit, aika, osaaminen). Kun 
verrataan esimerkiksi sitä, kuinka paljon tohtorikoulutukseen resur-
soidaan opetusta ja ohjausta, ja millainen on koulutusta tukeva infra-
struktuuri, erilaisten tohtorikoulutusjärjestelmien resurssit vaihtelevat 
suuresti, ja niissä on tieteenalakohtaista vaihtelua. Tutkijakoulut ovat 
suhteellisen hyvin resursoituja ja tutkijakouluun valituilla opiskelijoilla 
on mahdollisuus opiskella päätoimisesti. 

Resurssitekijöitä voidaan tarkastella myös opiskelijan ja ohjaa-
jan osaamispääoman näkökulmasta. Tohtoriopiskelu ja väitöskirjan 
tekeminen edellyttävät opiskelijalta sellaisten henkilökohtaisten pe-
rusedellytysten kuten esim. motivaation ja pitkäjänteisyyden lisäksi 
monenlaista osaamista. Hänellä on oltava teoreettista ajattelutaitoa, 
kykyä hallita tieteenalan kannalta keskeisiä käsitteitä ja malleja sekä 
taitoa rajata ongelma. Tieteellinen argumentaatio ilmenee opiskelijan 
kykynä liittää tutkimus aikaisempaan tutkimuksen kenttään. Opiske-
lija tarvitsee myös ongelmakeskeistä ja kriittistä lukutaitoa relevantin 
tiedon löytämiseksi. Tieteellinen raportointi edellyttää yleensä loogista 
esitystaitoa ja luovuutta. Usein opiskelijoilla on puutteita jollakin osaa-
misen alueella tai ehkäpä useammin he itse kokevat, että heiltä puuttuu 
osaamista. Tämä saattaa olla syy väitöskirjan viivästymiseen.

Prosessitekijät

Tohtorikoulutuksen kokonaisuus muodostaa erilaisista prosesseista. 
Väitöskirjatutkimus ja sen ohjausprosessi on tohtoriopiskelun ja tie-
teelliseksi asiantuntijaksi kehittymisen ytimessä. Tohtorikoulutuksen 
laadun kannalta on merkityksellistä miten opiskelijoiden opiskelu- ja 
oppimisprosessi ja ohjausprosessi kietoutuvat yhteen ja kuinka ohja-
usprosessi tukee oppimista eri vaiheissa prosessia. Ohjausprosessissa 
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on tärkeää jäsentää ja auttaa opiskelijaa jäsentämään työskentelyään 
sekä omaa kehitystään ja työ etenemistä. 

Ohjaus on pitkäkestoinen työsuhde ja oppimiskumppanuus 
ohjaajan ja opiskelijan välillä. Opiskelijat kuvaavat ”hyvää ohjaa-
jaa” opettajaksi, jolla on hyvät vuorovaikutustaidot; hän on helposti 
lähestyttävä, hän osaa kannustaa ja motivoida opiskelijaa. Hän on 
kiinnostunut sekä aiheesta että ohjattavasta. Ohjaajat puolestaan mää-
rittelevät ohjausvalmiuksien muodostuvan kolmesta kokonaisuudesta: 
akateemisesta pätevyydestä, aikaisemmasta ohjauskokemuksesta ja 
ihmistyypistä. (Ahrio 1997.) Viimeksi mainitulla he viittaavat yleensä 
kommunikaatio- ja vuorovaikutustaitoihin. Ohjausta tarkastellaan 
yleensä henkilökohtaisen ohjauskeskustelun näkökulmasta – kohtaa-
misina kahdenkeskisessä vuorovaikutussuhteessa. (Saarinen 2003.) 

Tohtoriopiskelijan ohjauksessa on eittämättä hyötyä siitä, jos oh-
jaajalla on ohjauksen erityisosaamista, jonka peruspilarina on toimiva 
ohjaussuhde: tavoitteellista työskentelyä tukevan ohjausilmapiirin 
luominen, hyvät vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaidot sekä yksi-
löllisen ohjauskeskustelun ja ryhmäohjauksen osaaminen (ks. Peavy 
2004.) Toimiva ohjaussuhde on yhdessä aikaansaatua vuorovaikutusta 
ja oppimista, johon opiskelija ja ohjaaja tuovat oman panoksensa ja 
jossa kumpikin osapuoli oppivat. (Ohjaukseen liittyviä kysymyksiä 
käsitellään tarkemmin tämän kirjan luvuissa 4.–7.)

Lopuksi

Tohtorinkoulutuksen kehittämisen näkökulmasta koulutuksen sys-
teemisyys merkitsee ensisijassa sitä, että koulutuksen laatu rakentuu 
monien tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Parhaimmillaan jatkokoulu-
tussysteemin eri konteksteissa tehtävä kehittämistyö muodostaa jär-
jestelmän eri toimijoille ymmärrettävän ja johdonmukaisen, riittävän 
yhtenäisen suunnan, jossa eri tasoilla tehtävät kehittämistoimenpiteet 
tukevat toisiaan. Jatkokoulutusprosessin onnistumisen näkökulmasta 
oleellista on siis resurssien, opiskelijoiden rekrytoinnin ja valinnan, 
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toimintaympäristön, opetus- ja ohjausjärjestelyjen sekä jatkokoulu-
tukseen sisältyvien prosessien kokonaisuus, jossa tohtorikoulutuksen 
tavoitteet muodostavat laadun lopulliset kriteerit.
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       LUKU 3  

TARVITAANKO TOHTORIKOULUTUKSESSA 
OPETUSSUUNNITELMAA?

Tohtorikoulutus on osallistumista erilaisiin tiede-, ohjaus- ja opiskelu-
kulttuureihin sekä niissä toteutuvaan opetukseen ja ohjaukseen. Tämä 
toimintaympäristö muodostaa tieteellisen asiantuntijuuden oppimisen 
ja uuden tiedon luomisen ensisijaisen kontekstin. Perinteinen opetus-
suunnitelma sellaisena kuin sitä toteutetaan esimerkiksi maisterikou-
lutuksessa, koetaan tieteellisessä jatkokoulutuksessa vieraaksi. Ajatusta 
opetussuunnitelmasta tohtorikoulutuksessa on kritisoitu muun muassa 
akateemisen vapauden ja luovuuden kahlitsemisesta jäykällä suunnitel-
mallisuudella. Yksilöllisen oppimispolkujen mahdollistamiseksi toh-
toriopiskelijoille räätälöidään henkilökohtaisia opiskelusuunnitelmia. 
Tässä luvussa pohdimme kysymystä, tarvitaanko tohtorikoulutuksessa 
opetussuunnitelmaa. Vastaus riippuu oleellisella tavalla siitä, miten 
opetussuunnitelma ymmärretään ja miten opetussuunnitelmatyötä 
koulutusyhteisössä toteutetaan.

Rationaalisen ja lineaarisen opetussuunnitelman ongelmallisuus

Koulutuksen kehittäminen on suomalaisessa koulutusjärjestelmässä, 
aina esi- ja alkuopetuksesta yliopiston maisterin tutkintoon asti, mer-
kinnyt opetussuunnitelmallista työtä. Opetussuunnitelma määritel-
lään yleensä opetuksen päämäärien ja tavoitteiden, opetussisältöjen 
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sekä opetuksen organisoinnin ja opetusmenetelmien rationaaliseksi 
ennakkosuunnitteluksi. Rationaalisen opetussuunnitelma-ajattelun 
kriitikot ovat muistuttaneet, että opetustilanteiden monimuotoisuus ja 
ennakoimattomuus tekevät etukäteissuunnittelun jokseenkin mahdot-
tomaksi tai ainakin eettisesti kyseenalaiseksi. Tarkoilla suunnitelmilla 
voidaan myös kaventaa opiskelijan yksilöllisiä mahdollisuuksia. 

Perinteinen, rationaalinen opetussuunnitelman käsite on koettu 
tohtorikoulutuksessa vieraaksi; sitä on kritisoitu joustamattomuudesta, 
akateemisen vapauden ja luovuuden kahlitsemisesta, sekä tieteenalo-
jen erityispiirteiden ja yksilöllisyyden rajoittamisen näkökulmista. 
Opetussuunnitelmatyön on ajateltu kuvastavan korkeakoulutuksen 
rationalisoitumista, byrokratisoitumista ja teknologisoitumista (Kvale 
1997; Karjalainen 2004). Opetussuunnitelman mielekkyyttä on epäilty 
myös siksi, ettei tieteellinen huippuosaaminen perustu vaihe vaiheelta 
suoritettujen kurssien varaan. Ongelmallista onkin, jos opiskelijalle 
opetetaan tieteen tekemisen yleisiä sääntöjä, sen sijaan, että tehtäisiin 
varsinaista tutkimusta, jossa tieteellinen asiantuntijuus kehittyy. Esi-
merkiksi Nobelin saaneet tutkijat näkivät tieteellisen menestyksensä 
avaintekijöiksi ne ajattelutavat, visiot ja haasteet, jotka he ovat omak-
suneet osallistuessaan aktiiviseen tiedeyhteisöön (Zuckerman 1977). 
Melko vähämerkityksellisinä omalle menestykselleen he puolestaan 
pitivät niitä tietoja, joita olivat ryhmän jäseninä saaneet. Usein näitä 
lienee vaikea erottaa toisistaan. Akateemisen asiantuntijuuden kehitys 
on kompleksinen prosessi, jossa yhdistyy teoreettinen tieto ja tutkijan 
henkilökohtaiset kokemukset (Eteläpelto 1997). Tämän huomioimi-
nen koulutuksen kehittämisessä on keskeistä.

Tohtorikoulutus ei muutu koulumaiseksi tai jäykäksi siitä, että 
sen toteutusta suunnitellaan. Tieteellinen ja akateeminen vapaus 
ei ole ristiriidassa suunnitelmallisen toiminnan kanssa. Päinvastoin 
juuri tohtorikoulutuksen epämääräisyys, rakenteiden puuttuminen 
ja oman tieteenalan systemaattisen opiskelun ja siihen perehtymisen 
puute saattavat rajoittaa vapautta. Selkeät rakenteet ja toimintaperi-
aatteet ovat tiedeyhteisöille ja tutkimusryhmille hyödyllisiä, koska ne 
vapauttavat ryhmän jäsenet rakenteiden kannattelemisesta ja niistä 
huolehtimisesta. Vertaistyöskentelyyn ja yhteistoiminnalliseen oppi-
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miseen perustuvat pedagogiset kehittämistoimet epäonnistuvat usein 
siitä syystä, että toiminnan rakenteisiin ei ole kiinnitetty riittävää 
huomiota (Kagan 1992). 

 Vaikka opetussuunnitelma käsitteenä on tohtorinkoulutus-
keskustelussa melko uusi, tieteellistä jatkokoulutusta on kuitenkin 
suunniteltu eri muodoissaan jo pitkään. Käytämme tässä yhteydes-
sä opetussuunnitelman käsitettä viittaamaan tutkintovaatimusten, 
opintojen ja ohjauksen suunnittelun kokonaisuuteen. Esimerkiksi 
yliopiston ja tiedekuntien jatkokoulutusstrategiat ja tutkintovaati-
mukset ovat syntyneet eräänlaisen opetussuunnitelmatyön tuloksena, 
samoin opetussuunnitelmatyönä voidaan pitää sitä, kun tohtorikou-
lutusta on jäsennetty tieteenalakohtaisesti osana Bolognan prosessia 
(esim. Kasvatustieteellisen alan tohtorikoulutuksen kehittäminen, 
loppuraportti 2006). 

Perinteisesti sekä opetussuunnitelman kuvaama koulutusprosessi 
että opetussuunnitelmaprosessi jäsennetään lineaarisesti etenevinä 
vaiheina: tavoite – toteutus – arviointi. Yksinkertaisimmillaan ope-
tussuunnitelman lineaarinen malli voidaan ymmärtää tutkijankou-
lutuksen etukäteissuunnitteluna, asiakirjana, johon on kirjattuna 
yksityiskohtaiset, kurssi kurssilta etenevän koulutuksen tavoitteet. 
Tämä johtaa helposti uuden oppimiselle ja tutkimukselle tyypillisen 
luovan ongelmanratkaisuprosessin pilkkoutumiseen sarjaksi suori-
tuksia sekä väitöstyöprosessin loppu- ja produktipainotteisuuteen. 
Jatkokoulutuksen onnistumisen kriteeriksi nousee väitöskirjan hyväk-
syminen ja tohtorin tutkinnon suorittaminen. Jos opetussuunnitelma 
tutkijankoulutuksen kehittämisen välineenä tulkitaan produktikes-
keisesti opetussuunnitelma- (tai tutkintovaatimus-) asiakirjan kehit-
tämistyöksi, itse koulutusprosessi ja sen laadukkaan toteutumisen 
ehdot jäävät kehittämistyössä taka-alalle. Asiakirjaan keskityttäessä 
on opetussuunnitelmatyön vaikuttavuus usein tohtorinkoulutuksen 
arjen kannalta vähäinen. 

Etukäteen kirjoitetun yksityiskohtaisen opetussuunnitelman tar-
koituksenmukaisuus tohtorinkoulutuksessa kyseenalaistuu myös, jos 
ymmärrämme tutkimuksen tekemisen ja tieteellisen asiantuntijuuden 
oppimisen aktiivisiksi, kontekstisidonnaisiksi, jaetuiksi ja luoviksi 
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ongelmanratkaisuprosesseiksi. Tällöin emme voi etukäteen tarkasti 
ennustaa, millaiset osatavoitteet ja keinot ovat kussakin tilanteessa 
koulutusprosessin eteenpäin viemisen kannalta toimivimpia ja tästä 
seuraa suunnittelutyölle entistä suurempia vaatimuksia. Seuraavissa 
luvuissa pohdimme opetussuunnitelmaa koulutuksen kehittämisen 
välineenä. 

Opetussuunnitelma oppimisympäristönä 

Opetussuunnitelman teknisluontoisemmasta kehittämisestä kiinnos-
tuksen painopiste on siirtynyt opetussuunnitelman ymmärtämiseen, 
jolloin tarkastelun kohteena on erityisesti opetussuunnitelman toteu-
tuminen koulutuksen arjen käytännöissä. Tutkimuksellinen kiinnostus 
metaopetussuunnitelmaan eli opetussuunnitelmien taustalla oleviin 
ajatteluprosesseihin, näkökulmiin, perusteluihin, intresseihin ja eri-
mielisyyksiin on edelleen kasvamassa. Opetussuunnitelman käsite on 
tässä mielessä samalla selkeästi laajentunut. (Goodson 1989; Hlebo-
witsh 1997; Pinar, Reynolds, Slattery & Taubman 1995; Wiers, van 
de Wiel, Mamede, Tomaz & Schmidt 2002.) 

Samoin kun tohtorikoulutusta ja jatkokoulutuskoulutusprosessia 
myös tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa on hyödyllistä tar-
kastella pikemminkin systeemisenä kokonaisuutena kuin opetuksen 
tavoitteiden, sisältöjen ja pedagogisten ratkaisujen tarkkana etukä-
teissuunnitelmana. Opetussuunnitelma systeemisestä näkökulmasta 
katsottuna voidaan nähdä oppimis- ja ohjausympäristönä, joka muo-
dostuu psykologisten, pedagogisten, teknologisten, kulttuuristen sekä 
pragmaattisten osatekijöiden kokonaisuudesta (Hannafi n & Land 
1997; ks. myös Nummenmaa, Karila, Virtanen, & Kaksonen 2005). 
Systeemisen tarkastelun kautta on mahdollista ymmärtää syvällisem-
min tohtorikoulutuksen opetukseen ja ohjaukseen liittyviä erilaisia 
uusintavia ja uudistavia prosesseja. 

Kaikki oppimis- ja ohjausympäristöt sisältävät implisiittisesti, 
eksplisiittisesti tai strategisesti olettamuksia siitä, mitä oppiminen ja 
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ohjaus ovat. Oppimista ja ohjausta koskevat olettamukset muodosta-
vat oppimis- ja ohjausympäristön psykologisen perustan. Tieteellisen 
jatkokoulutuksen kohdalla tämä sisältää mm. tulkintoja siitä, mitä on 
tieteellinen tutkimus, miten aikuinen oppii, mikä on oppimisen ja 
ohjauksen fokuksessa, mikä on tohtorikoulutuksen tehtävä ja opetta-
jan/ohjaajan rooli sekä miten oppiminen ilmenee tohtorikoulutuksessa 
(ks. Merriam & Caffarella 1999). Erilaiset tutkimus-, oppimis-, ja 
ohjausorientaatiot suuntaavat käytäntöjä sekä tohtorikoulutuksen 
oppimis- ja ohjausympäristöjen suunnittelua. Tähän liittyviä ilmiöitä 
ja käsitteitä tarkastellaan lähemmin akateemista ohjausta käsittelevässä 
luvussa 4.

Oppimis- ja ohjausympäristö konkretisoituu tohtorikoulutuksen 
pedagogisissa valinnoissa ja työskentelymuodoissa. Miten opetus ja 
ohjaus – luennot, seminaarit, projektit, vertaistyöskentely, kirjoitta-
minen ja konferenssiesitykset – käytännössä toteutetaan. Sekä opetus 
että ohjaus eri muodoissaan voidaan toteuttaa opettajakeskeisesti 
tai/ja opiskelijakeskeisesti. Perinteinen opettajakeskeinen työskentely 
kiinnittää huomiota ensisijaisesti tietojen ja taitojen siirtämiseen ja 
ohjauksessa korostuu neuvojen antaminen, suora palaute ja tuotteen 
ulkoinen arviointi. Opiskelijakeskeinen työskentely puolestaan kiin-
nittää huomioita työskentelyprosesseihin, jossa opiskelijan erilaiset 
orientaatiot oppimiseen huomioidaan sekä kunnioitetaan opiskelijan 
omia valintoja. (Hannafi n & Land 1997; Niemi 1993.) 

Teknologisen perustan oppimis- ja ohjausympäristölle muodostaa 
se, mikä on mahdollista edistyneen teknologian avulla ja miten käyte-
tään hyväksi modernin teknologian suomia erilaisia mahdollisuuksia. 
Verkkoteknologiaa hyödyntävien oppimis- ja ohjausympäristöjen ja 
niiden käyttöä tukevien pedagogisten käytäntöjen kehittäminen onkin 
ollut viime vuosina oppimisympäristöjen kehittämisen yksi keskeinen 
ulottuvuus, joka tuonut mukanaan uusia mahdollisuuksia ja haasteita, 
ja jota on jo hyödynnetty paljon tohtorikoulutuksen kehittämisessä. 
(ks. esim. Peterson, Montfort & Showalter 2004; Evans 2007.) 

Kulttuurisen kehyksen oppimis- ja ohjausympäristölle luovat 
ensisijassa tiedeyhteisön tutkimusta ja tohtorikoulutusta koskevat 
uskomukset ja kulttuuriset arvot. Institutionaalisella tasolla erilaisilla 
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tiedeyhteisöillä on oma kulttuurinen perustansa, joka näkyy muun 
muassa tiedeyhteisön työ-, opiskelu- ja ohjauskulttuureissa (Ylijoki 
1998). Kulttuuristen tekijöiden merkitys tulee erityisen näkyväksi 
silloin, kun niihin kohdistuu muutosvaatimuksia, sillä ne edustavat 
yleensä hyvin vakiintuneita ajattelu- ja toimintamalleja (Hannafi n & 
Land 1997). Jokaisella oppimisympäristöllä on myös ainutlaatuiseen, 
vallitsevaan tilanteeseen liittyviä erilaisia pragmaattisia ehtoja, jotka 
määrittelevät sen, mitä oppimisympäristössä voi olla. Tällaisia prag-
maattisia tekijöitä ovat esimerkiksi rahoitusjärjestelmä, kilpailutekijät 
ja opettajien ohjauksen käytettävissä oleva aika. Oppimisympäristön 
pragmaattiset perusteet luovat tietyllä tavalla sillan teorian ja todelli-
suuden välille (Hannafi n ja Land 1997). 

Kun tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa kehitetään oppimis- 
ja ohjausympäristönä, ei kiinnitetä huomiota pelkästään tohtorikoulu-
tuksessa annettavan opetuksen tavoitteisiin, sisältöihin ja ”pedagogisiin 
tekoihin”, vaan myös niihin ajatteluprosesseihin, jotka ohjaavat toi-
mintaa sekä toimintaympäristön kulttuurisiin ja teknologisiin osate-
kijöihin. Opiskelijan näkökulmasta opetussuunnitelma on erilaisia 
oppimiskokemuksia tarjoavien opintojen ja ohjaustilanteiden koko-
naisuus ja siksi ajatteluprosessit ja toimintaympäristön kulttuuriset ja 
teknologiset osatekijät tulisi nähdä kiinteänä osana oppimisympäristöä. 
Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei jatko-opintojen kehittämisessä 
tarvita myös ”tavanomaista” opetussuunnitelmatyötä. 

Opetussuunnitelman suunnittelusta

Opetussuunnitelmaa pohdittaessa eteen nousee kysymys siitä, mil-
laisella opetussuunnitelmamallilla parhaiten päästään asetettuihin 
tavoitteisiin? Mallin valinta säätelee myös sitä, mikä on suunnittelun 
perusyksikkö, onko se yksittäinen opintojakso, moduuli vai laajem-
pi lukukausikokonaisuus tai jopa koko tutkinnon läpäisevä osaa-
misjuonne. Entä mitkä ovat koulutuksen (kurssien, moduulien tai 
juonteiden) ydinsisällöt ja kuinka ne mitoitetaan siten, että tavoitteet 
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saavutettaisiin? Kuinka opetussuunnitelman toteutumista arvioidaan 
ja verrataan asetettuihin tavoitteisiin? Kuinka palautteita kerätään ja 
mahdollisimman hyvin hyödynnetään? Millä tavoin huolehditaan 
siitä, että arviointi on koko koulutusprosessin ajan mukana, jolloin 
arvioinnin tulokset voidaan ulottaa koulutuksen perustehtävän to-
teutumisen tarkasteluun saakka?

Opetussuunnitelmamalli luo puitteet myös ohjauksen muo-
doille ja toteutukselle. Perinteisesti tohtorikoulutuksessa on käytetty 
eräänlaista opintojaksotarjotin mallia, jossa opiskelija oman suun-
nitelmansa (HOPS) mukaisesti valitsee oppikursseja opiskeltavaksi, 
osallistuu tieteellisiin tapahtumiin tai opiskelee muutoin itsenäisesti. 
Tällöin väitöskirjatyön tekeminen muodostuu ikään kuin integroi-
vaksi projektiksi. Käytännössä se on usein kuitenkin johtanut tohto-
rikoulutukseen sisältyvien jatko-opintojen ja väitöskirjatutkimuksen 
eriytymiseen integroitumisen sijaan. Malli on ollut pikemminkin 
implisiittinen rakenne kuin tietoisesti harkittu rakennemalli. Esi-
merkiksi puhdaspiirteinen juonnemalli, jossa työstetään esiin kaikki 
koulutuksella tavoiteltavat osaamisalueet, ja kiinnitetään tietoisesti 
kaikki opetustarjonnan ja itseopiskelun tapahtumat niihin, voisi olla 
hyvä lisä perinteiseen suunnitteluun. 

Yliopistojen perustutkintojen uudistamisen yhteydessä on pyritty 
kiinnittämään erityistä huomiota tutkintojen tieteellisen statuksen 
voimistumiseen. Tieteellinen aines tulisi nähdä osaamisalueena, juon-
teena, joka alkaa kandidaatinopinnoissa ja joka jatkuu tohtorintut-
kintoon saakka. 

 Tohtorikoulutus voidaan nähdä osana asiantuntijaksi kehittymi-
sen kokonaisprosessia, jossa on eri vaiheissaan erilaisia juonteita, haas-
teita ja painotuksia. Tohtorikoulutuksen eri vaiheet voidaan puolestaan 
nähdä tarkastelupisteinä, joissa onnistuminen määrittää koulutuksen 
laadun. Näitä ovat mm. päätös jatkaa opintoja maisterin tutkinnon 
jälkeen, ohjauksen järjestäminen, kansainvälistyminen, oman osaa-
misen tunnistaminen ja post doc -vaiheen suunnitelma.

Tohtorikoulutuksen opetussuunnitelma voidaan nähdä myös 
muodostuvan tasoista, jotka tohtorikoulutuksen kokonaisuudessa 
kietoutuvat toisiinsa ja tukevat tieteelliseksi asiantuntijaksi kehitty-
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misen prosessia. Tieteellisen opetussuunnitelman taso sisältää mm. 
tieteenalan sisältöjä, tieteen fi losofi aa, metodologiaa ja viestintää. Niin 
sanottujen siirrettävien taitojen (transferable skills) opetussuunnitel-
ma sisältää mm. ongelmien tunnistamisen, löytämisen, rajaamisen 
ja ratkaisun valmiuksien oppimista, vuorovaikutuksen ja johtamisen 
taitojen sekä muiden asiantuntijavalmiuksien kehittymistä. Omana 
tasonaan voidaan nähdä myös tutkimusympäristöä kehittävä vuorovai-
kutus (esim. tieteiden välinen keskustelu, yhteiskunnallinen toiminta 
ja tieteen popularisointi, tutkimusrahoitukseen liittyvä työ), joka on 
osallistumista tieteenalan kehittymiseen, tieteenalan rajat ylittävään 
yhteistyöhön ja oman tutkimusympäristön ylläpitoon. Kansainväli-
seen toimintaan liittyvät valmiudet ovat osa kaikkia edellä mainittuja. 
Oppimisen arvioinnin ja koulutuksen kehittämisen kannalta nämä eri 
tasot on hyvä tehdä näkyviksi kaikille tohtorikoulutuksen toimijoille.
Tohtorinkoulutuksen ohjausasiakirjoissa koulutuksen perustehtäviksi 
on määritelty uuden tiedon tuottamisen ja tieteellisen asiantuntijuu-
den oppimisen mahdollistaminen. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi 
lineaarista opetussuunnitelmamallia olisi tarpeen jäsentää uudelleen.
Tohtorinkoulutuksen opetussuunnitelmassa ja siihen johtavassa pro-
sessissa voisi olla kyse ennen kaikkea luovalle ajattelulle suotuisan, 
inspiroivan ja hyväntahtoisen oppimisympäristön rakentamista jatko-
opiskelijoille ja myös muille yhteisön toimijoille. Opetussuunnitelma 
voisi myös tukea kriittisen, palautetta hakevan ja itseään korjaavan 
toimintamallin oppimista.

 

opinnäyte 1 opinnäyte 2 opinnäyte 3 

KANDIDAATIN TUTKINTO MAISTERIN TUTKINTO TOHTORIN TUTKINTO 

TIETEELLISEN KASVUN JUONNE 

OPETUS/OHJAUS/TENTIT/ 
OHEISOPPIMINEN 

OPETUS/OHJAUS/ 
TENTIT/ OHEISOPPIMINEN 

OPETUS/OHJAUS/TENTIT/ 
OHEISOPPIMINEN 

TIEDEYHTEISÖN NOVIISI 

TIETEEN TAITAJA 

Kuvio 4. Tieteellisen kasvun juonne yliopisto-opinnoissa (Karjalainen, 
2003).
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              Yksi yllä esitetyn refl ektiivisen opetussuunnitelmamallin tärkeimmistä 
periaatteista on tavoitteen arviointi. Jotta tieteellistä jatkokoulutuspro-
sessia voitaisiin arvioida ja kehittää, on kaikkien prosessiin osallistuvien 
tiedeyhteisön toimijoiden opiskelijasta vastaväittäjään ymmärrettävä 
sen tavoitteet riittävän samansuuntaisesti. Esimerkiksi itsearvioinnin 
ja itseohjautuvuuden vaatiminen jatko-opiskelijalta ilman, että hänen 
kanssaan on ensin neuvoteltu prosessin tavoitteista, on epärealistista 
(Soini ym. 2003) 

Refl ektiivinen opetussuunnitelmamalli on dynaaminen ja itse-
ään korjaava. Se edellyttää neuvottelemista toiminnan tavoitteista ja 
tarkoituksenmukaisista keinoista niiden saavuttamiseksi (Nummen-
maa ym. 2005). Refl ektiiviseen opetussuunnitelmaan ei kuitenkaan 
välttämättä kirjata jokaista yksittäistä tohtorikoulutuksen toimintoa 
tai kurssia, vaan ennen kaikkea ne ydinprosessit, -ilmiöt ja ajankoh-
taiset kysymykset, joiden prosessoiminen katsotaan välttämättömäksi 
tutkimustyön ja tieteellisen asiantuntijuuden oppimisen kannalta 
(Rauste-von Wright 2001). Opintojaan aloittavalle tohtoriopiskeli-
jalle tällaisia ajankohtaisia kysymyksiä voisivat esimerkiksi olla: Mistä 
jatko-opinnoissa on kyse? Mitä tieteellinen työprosessi pitää sisällään? 
Mikä on minun paikkani tiedeyhteisössä? Mitä haluan osata ja oppia 
ymmärtämään? Ajatus refl ektiivisen mallin mukaisesta ydinilmiöihin 
keskittyvästä tohtorinkoulutuksen opetussuunnitelmasta on linjassa 
myös esim. viime vuosina toteutetun tieteenalakohtaisen ydinainesa-
nalyysin ja käyttöön otettujen henkilökohtaisten opintosuunnitelmien 
kanssa (Pyhältö & Soini 2006). 

 
TAVOITE

ARVIOINTI TOTEUTUS

Kuvio 5. Refl ektiivinen opetussuunnitelmamalli (Rauste-von Wright, 1997).
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Perustutkinto-opiskelijoilla käytössä oleva henkilökohtainen 
opintosuunnitelma (HOPS) tarjoaisi luontevan oman oppimisen ja 
opintojen ohjauksen työvälineen myös jatko-opintoihin. Jatko-opin-
noissa HOPSin rakentamisen perustan muodostuu opiskelijan tohto-
riopinnoilleen asettamien tavoitteiden avaamisesta ja prosessoimisesta 
yhdessä ohjaajan kanssa sekä niiden keinojen kartoittamisesta, joilla 
tavoitteisiin voi päästä: jatkokoulutuskurssit, tieteellisiin kongresseihin 
osallistumiset tai vertaisryhmäkonsultaatiot. Väitöskirjatutkimuspro-
sessin edetessä HOPSia voidaan edelleen säännöllisesti tarkentaa ja 
arvioida. Parhaimmillaan jatko-opintojen HOPS toimisi ohjaajien ja 
tohtoriopiskelijoiden yhteistä työtä jäsentävänä välineenä, joka tukee 
myös laajemmin tiedeyhteisön toimijoiden osaamisen laaja-alaista 
hyödyntämistä tohtorikoulutuksen tavoitteiden suunnassa. 

Tavoitteista ja toimintatavoista neuvotteleminen tukee sosiaalisen 
verkoston muodostumista. Verkosto on keskeinen oman ajattelun 
arvioimisen, erilaisten ajatusten kokeilemisen ja yhdessä rakentami-
sen kannalta. Kyse on sekä sosiaalisesti että fyysisesti hajautuneesta 
toiminnasta – tiedeyhteisön jaetusta, kumulatiivisesta ja kehittyvästä 
ongelmanratkaisuprosessista sekä kasvamisesta tiedeyhteisön jäseneksi 
(Bereiter &. Scardamalia 1993; Tynjälä 2004; Hakkarainen, Palonen, 
Paavola & Lehtinen 2004). Hyväntahtoinen oppimisympäristö, jossa 
aloitteleva tieteenharjoittaja voi ottaa riskin, kokeilla ja epäonnistua 
ilman, että sen seurauksena leimautuu tieteelliseen työhön soveltu-
mattomaksi, on uuden tiedon luomiselle keskeistä. Perusteltu ja tuettu 
kokeileminen mahdollistaa myös oman osaamisen rajojen löytämisen, 
ylittämisen sekä sen tunnistamisen ja ymmärtämisen, mitä ei vielä 
tiedä ja osaa. Kokeileminen ja harjoittelu voi siis koskea paitsi hyvin 
konkreettisia asioita, kuten konferenssiesityksen harjoittelua omassa 
seminaariryhmässä, myös yhdessä ajattelemista ja keskeneräisten aja-
tusten testaamista ja muokkaamista muiden avulla. 

Refl ektiivinen opetussuunnitelmamalli johdattaa kysymään, ovat-
ko asetetut tavoitteet yhteisiä ja organisaatiossa sillä hetkellä aidosti 
heränneitä kysymyksiä. Esimerkiksi millaisen opetussuunnitelman 
tarvitsemme juuri nyt? Parhaimmillaan tiedeyhteisön oppiminen 
tulee ilmaistuksi näissä tohtorinkoulutuksen opetussuunnitelman 
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kehityshaasteissa ja kysymyksissä. Samalla ne tarjoavat tiedeyhteisön 
toiminnalle peilin, jonka avulla organisaation oppimista voidaan 
ohjata. Tällaisessa opetussuunnitelman kehittymisen prosessissa tulee 
näkyväksi myös tiedeyhteisön oppimisprosessi. 
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Anna Raija Nummenmaa & Hannu Soini

LUKU 4  

AKATEEMINEN OHJAUS 

Ohjauksen käsitettä käytetään hyvin erilaisissa yhteyksissä. Tässä 
luvussa jäsennämme akateemista ohjausta, jonka tavoitteena on toh-
toriopiskelijan tieteellisen sivistyksen ja tieteellisen ajattelun kehit-
täminen. Käsittelemme ohjausta ammatillisena työsuhteena, joka 
voidaan vahvistaa psykologisessa ohjaussopimuksessa. Ohjaus on 
vuorovaikutusprosessi, jossa ohjaajan ja opiskelijan erilaiset käsitykset 
tutkimuksesta, ohjauksesta ja oppimisesta kohtaavat. Luvun lopussa 
esitellään tohtoriopiskelijoiden näkemyksiä hyvästä ohjauksesta.   

Akateeminen ohjaus käsitteenä ja käytäntöinä 

Akateeminen ohjaus on yliopistossa annettavaa ohjausta, joka tähtää 
ohjattavan tieteellisen sivistyksen ja tieteellisen ajattelun kehittämiseen. 
Se pyrkii myös edistämään ohjattavassa tieteelliseen ajatteluun perus-
tuvaa yleisempää ammatillista asiantuntijuutta. Ohjaus ei näin ollen 
suuntaudu pelkästään yliopiston omiin koulutuksellisiin tavoitteisiin, 
vaan sen tavoitteena on edistää ja tukea ohjattavan omia kehityspyr-
kimyksiä sekä kannustaa autonomiseen, kriittiseen ja rakentavaan 
tieteelliseen ajatteluun. 

Akateeminen ohjaus sijoittuu tohtorikoulutuksessa osaksi laajem-
paa ohjaustoimintojen kokonaisuutta. Ohjausta liittyy rekrytointiin, 
valintoihin, tohtoriopiskelun kokonaissuunnitteluun, opiskelun ohja-
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ukseen sekä työelämään suuntautumiseen. Tämä kokonaisuus sisältää 
erilaisten toimintojen organisointia, eri toimijoiden yhteistyötä sekä 
laajemmillaan myös strategista suunnittelua. (Nummenmaa 2005b.) 
Järjestelmätasolla ohjaus tohtorikoulutuksen opetussuunnitelma on 
ohjauksen kehittämisen väline, joka konkretisoi opetuksen ja ohja-
uksen käytäntöä.  

Opiskelijat liittävät ohjauksen useimmiten henkilökohtaiseen 
ohjauskeskusteluun ohjaajan kanssa. Ohjauksen toimintakenttinä ja 
näyttämöinä ovat opiskelijan erilaiset formaalit toimintaympäristöt 
kuten tutkijaseminaarit, projektiseminaarit ja opetustilanteet sekä ei-
formaalit toimintaympäristöt kuten kahvilat tai käytäväkeskustelut. 
Ohjausta antavat sekä viralliset että epäviralliset toimijat. Virallisen ja 
epävirallisen ohjauksen rajanveto on usein epäselvää. Virallinen ohjaus 
vahvistetaan yleensä muodollisesti ohjaussuhteena, silloin kun opiske-
lija otetaan tohtoriopiskelijaksi, ja ohjaus toteutuu tohtoriopiskelijan 
ja ohjaajan/ohjaajien välisissä ennalta sovituissa ohjauskeskusteluissa 
sekä erilaisissa seminaareissa. Epävirallisella ohjauksella tarkoitetaan 
yleensä keskusteluita, joita opiskelijat käyvät keskenään. Laajamittai-
sempi epävirallinen ohjaus syntyy usein vastaamaan tarpeeseen, johon 
virallinen ohjaus ei ole pystynyt vastaamaan (Moitus, Huttu,  Isohanni, 
Lerkkanen, Mielityinen, Talvi, Uusi-Rauva, & Vuorinen 2001).  

Akateeminen ohjaus tukee eri tavoin tohtoriopiskelijan tieteelli-
seksi asiantuntijaksi kehittymistä. Kun tohtorikoulutuksen yhteydessä 
puhutaan ohjauksesta, ohjaus yhdistetään yleisimmin väitöskirjan 
ohjaukseen. Väitöskirja onkin tieteelliseksi asiantuntijaksi kehittymi-
sen ja oppimisen keskiössä ja tämän vuoksi keskeinen akateemisen 
ohjauksen kohde. Sitä käytetään eräänlaisena ohjauksen ulkoisena 
kiintopisteenä. Väitöskirjan kriteerit ovat yleensä institutionaalisesti 
määräytyneet ja ne voidaan selkeästi osoittaa ohjattavalle. Se, miten 
”tuote” määritellään ja millaisena tieteellinen tutkimusprosessi ym-
märretään, vaikuttaa oleellisella tavalla ohjaukseen. 

Väitöskirja tuotetaan tiettyyn, ennalta määriteltyyn formaattiin. 
Erityisesti artikkeliväitöskirjoja ohjaavat eri julkaisusarjojen muodol-
liset formaatit. Tämän vuoksi tieteellinen kirjoittaminen saa usein 
keskeisen aseman ohjaustyössä ja ohjauksessa kiinnitetään huomiota 
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siihen, millaisin muodoin ja sanankääntein asioita ilmaistaan. Tieteel-
linen viestintä on tärkeä, mutta ohjauksen kiinnittyessä ensisijaisesti 
muotoihin, ne ajatteluprosessit, joiden tuloksena teksti on syntynyt 
saattavat jäädä vähemmälle huomiolle.

Kaikkea luovaa ajatustoimintaa kuten väitöskirjatyötäkin voi-
daan tarkastella prosessina. Prosessille on määritelty päämäärä, joka 
sisältää käsityksen siitä, mitä sillä tavoitellaan. Tähän päämäärään 
sisältyy sekä sisällöllisiä että taidollisia tavoitteita, jotka tarkentuvat 
ja kehittyvät prosessin kuluessa. Tavoite voidaan määritellä siten, että 
se on tietyllä hetkellä ilmaistu käsitys prosessin toivotusta tuloksesta. 
Tutkimusprosesseille on ominaista, että tavoite muuttuu ja tarkentuu 
prosessin edetessä. Tavoitteen tarkastelu ja siitä keskustelu on tärkeätä, 
koska siten prosessia voidaan arvioida ja sitä voidaan ohjata. Tavoite ei 
kuitenkaan koskaan ole sama kuin prosessin lopputulos, eikä tavoite 
voi etukäteen kertoa mikä on prosessin lopullinen tuote.(Venkula 
1988, 9-19.)Yksilöllinen väitöskirjaprosessi ja valmis tuote - väitös-
kirja - ovat siten olemuksiltaan erilaisia. Prosessilla on oma itsenäinen 
luonteensa, jota on vaikea ennustaa etukäteen. 

Tuote-prosessi näkökulmaa voidaan soveltaa laajemmin myös 
koko opiskeluprosessiin. Tohtoriopiskelijoille tehdyssä tutkimuksessa 
selvitettiin (Nummenmaa & Soini 2008) opiskelijoiden (n=176) 
tohtorikoulutukselle asettamia tavoitteita ja orientaatiota tutkimus-
prosessiin. Opiskelijoiden orientaatiot muodostivat kolme ryhmää: 
produktiorientoituneet (22 %), prosessiorientoituneet (41 %) sekä 
produkti- ja prosessiorientoituneet (37 %). Produktiorientoituneet 
opiskelijat korostivat tutkinnon merkityksen itseisarvoa sekä tohto-
rinarvoa tai muuta vastaava välineellistä ”kauppatavaraa”.

Henkilökohtaisesti kyse on pääasiallisesti muodollisen akateemisen 
pätevyyden saavuttamisesta sekä uskottavan julkaisuluettelon kasvat-
tamisesta -- olin toiminut tutkijana jo viisi vuotta ennen väitöskirja-
tutkimuksen aloittamista, joten sikäli niin sanottu tutkimuskoulutus 
ei ole ollut tärkeässä roolissa. Luonnollisesti olen myös muutoin 
kiinnostunut tutkimusaiheestani, koska muuten tuskin jaksaisin 
käydä läpi koko väitöskirjaprosessia. Uskon pystyväni parantamaan, 
jos en muita, niin ainakin omaa elämänlaatuna tutkimuksen aikana 
kehitettävien teknologioiden avulla.
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Prosessiorientoituneille opiskelijoille opiskelu ja väitöskirjatyö mer-
kitsivät muun muassa ymmärtämistä, oman osaamisen kehittämistä 
tai itsensä toteuttamista:

Tuntuu siltä, että tutkimus on jo osa orastavaa ammatti-identiteettiä 
ja väitöskirjaprosessin on näin osa “ammatillista kasvua”. Se on myös 
selkeästi itsensä sivistämistä; prosessi, jonka kautta yritän saavuttaa 
kypsempää näkemystä maailmasta, tai ainakin oppia kysymään sen 
luonnetta mielenkiintoisella tavalla. Tuntuu, että tutkimuksen on-
gelmat ovat myönteisessä mielessä aina läsnä, ainakin alitajuisesti, ja 
tutkimus on näin ollen itse asiassa osa päivittäistä elämää. Tämänkal-
tainen uppoutuminen tutkimiseen ja kirjoittamiseen saattaa muis-
tuttaa hieman esimerkiksi romaanin kirjoittamiseen paneutuneen 
kirjailijan mielentilaa. 

Käytännön tietoja ja taitoja, verkostoitumista, tieteentekemisen 
kulttuuriin tutustumista byrokratioineen, älyllisesti mielenkiintoista 
tekemistä, oman osaamisen muille todistamista portfolion omaisesti, 
oman osaamisen riittävyyden todistamista itselle, aikuistumista, 
tulevan urakehityksen pohjustamista.

Eri tiedeyhteisöihin on kehittynyt omanlaisiaan ohjauskäytäntöjä. 
Jokainen yksittäinen ohjaaja tekee työtä henkilökohtaisista lähtökoh-
distaan ja osaamisestaan käsin. Monesti aika ja muut käytännölliset 
tekijät vaikuttavat siihen, mikä on mahdollista ja mikä ei.  Praktisten 
tekijöiden lisäksi ohjauksen taustalla on kuitenkin myös erilaisia 
käsityksiä tutkimusprosessista ja ohjauksesta (Aittola 1995). Nämä 
käsitykset vaikuttavat osaltaan siihen, mistä tavoitteista käsin ohjaus 
rakentuu ja mihin ohjaus kohdistuu – onko kohteena ensisijaisesti 
väitöskirja tuotteen vai laaja-alaisemmin myös oppimisprosessit, jotka 
väitöskirjatyö mahdollistaa.

Tohtoriopiskeluun ja väitöskirjatyöskentelyyn sen osana kuuluu 
myös paljon tieteenalasta tai tohtoriohjelmasta riippumattomia yleisiä 
työprosesseja, kuten opiskelun ja aikataulujen suunnittelua, itsensä 
motivointia, oman työn refl ektointia ja arviointia. Nämä yleiset työ-
prosessit aiheuttavat usein ongelmia ja saattavat olla syynä opiskelun 
hidastumiseen tai jopa keskeytymiseen (Nummenmaa & Lautamatti 
2004, 24–25). Opiskelijoille voidaan tarjota erilaista tukea – tietoa 
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yleisistä työprosesseista, apua oman tilanteensa tunnistamisessa, me-
netelmiä työprosessiongelmien ratkaisemiseksi ja mahdollisuuksia 
jakaa tuntemuksiaan ja pohdintojaan samanlaisia prosesseja käyvän 
vertaisryhmän turvallisessa ilmapiirissä. Yleisiä työprosesseja tukevaa 
ohjausta esitellään luvussa 7.

Akateeminen ohjaussuhde ja ohjaussopimus

 Akateemisen ohjauksen keskiössä on väitöskirjanohjaus, joka rakentuu 
ohjaajan ja ohjattavan väliselle työ- ja ohjaussuhteelle. Tohtorikou-
lutuksen arviointiraportissa tätä suhdetta luonnehditaan seuraavaan 
tapaan: 

Ohjaaja ottaa omalta osaltaan vastuun tohtorikoulutettavan tule-
vaisuudesta ryhtyessään ohjaamaan tämän väitöskirjaan tähtäävää 
tutkimustöitä. Vastaavasti ohjaajan menestymiseen omalla tieteel-
lisellä urallaan vaikuttaa ohjattujen väitöskirjojen määrä ja laatu. 
Molemmilla osapuolilla on vastuunsa ja velvollisuutensa, jotka tulee 
yhdessä tunnistaa ja määritellä. Ohjaajan tulisi kantaa vastuuta  paitsi 
tutkimustyön ohjauksen onnistumisesta myös tohtorikoulutettavan 
opastamisesta ja tukemisesta uravalintojen suhteen. 

(Tohtorikoulutuksen kehittäminen 2006, 76.) Jatko-opiskelijoille 
tehtyjen tutkimusten mukaan ohjaus mainitaan keskeiseksi väitös-
kirjaprosessia edistäväksi tekijäksi ja ohjauksen puute puolestaan 
edistymistä vaikeuttavaksi tekijäksi (Hiltunen & Pasanen 2006). 

Tutkimuskirjallisuudessa on laajalti käsitelty ohjaajan ja opis-
kelijan ohjaussuhteen olemusta ja merkitystä. Sitä on jäsennetty eri 
näkökulmista tutkimalla esimerkiksi ohjausta roolisuhteena, valtasuh-
teena ja sukupuolisuhteena, ohjaussuhteessa ilmeneviä ongelmia sekä 
opiskelijoiden ja ohjaajien käsityksiä hyvästä ohjaussuhteesta (esim. 
Delamont, Atkinson & Parry 1997; Saarinen 2003).  

Akateeminen ohjaussuhde on erityinen ammatillinen yhteis-
työsuhde, jonka tavoitteena on edistää tohtorikoulutettavan tieteelli-
seksi asiantuntijaksi kehittymistä. Ohjaussuhteelta yhteistyösuhteena 
edellytetään samoja perusedellytyksiä kuin hyvältä ohjaussuhteelta 
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yleensä – sitoutumista yhteistyösuhteeseen, toisen osapuolen kunni-
oittamista, asiakeskeisyyttä, aitoa kiinnostuneisuutta, tasa-arvoisuutta 
sekä avointa ja ymmärtävää vuorovaikutusta (Peavy 1997).  Opiske-
lijalla on oikeus odottaa, että ohjaussuhde aidosti tukee opiskelijaa 
ja tavoittelee niitä yleisiä periaatteita, joita akateemiselle ohjaukselle 
asetetaan. Sitoutuminen ohjaussuhteeseen ja yhteistyöhön voidaan 
ilmaista sopimuksella. Sopimus voi olla ohjauksen periaatteista neu-
vottelemista ja keskustelemista tai kirjallinen sopimus. Useimmissa 
suomalaisissa yliopistoissa ei ole laajasti käytössä kirjallista yhteis-
työsopimusta. Ohjauksen kehittämiseksi ja ohjausprosessin konk-
retisoimiseksi voidaan kuitenkin suositella, että ohjaaja ja ohjattava 
allekirjoittavat ohjaussuhteessa noudatettavista periaatteista ja toi-
mintatavoista kirjallisen sopimuksen. (ks. esim. Lindholm-Ylänne 
& Wager 2003). Tässä sopimuksessa on kaksi erilaista ulottuvuutta: 
”juridinen” ja psykologinen. 

Ohjaussopimus juridisena, eksplikoituna kirjallisena sopimuksena 
voi koskea mm. seuraavia asioita:

 Tutkimusprojektin aineiston ja tulosten oikeudet ja käyttö 
 Artikkelien julkaisuperiaatteet, kirjoittajat, nimien järjestys jul-  

 kaisuissa 

 Tutkimushankkeissa tuotettujen keksintöjen ja metodien oikeu- 
 det, patentit jne.

 Erityisesti silloin kun opiskelija tekee väitöskirjaansa tutkimuspro-
jekteissa, joissa tehdään yhteisjulkaisuja, julkaisukäytäntöihin liittyvät 
periaatteet on hyvä keskustella ja sopia prosessin alkuvaiheessa. 

 Ohjaussopimus psykologisena, yhteistyön luonnetta, molemmin-
puolista vastuuta ja autonomiaa määrittävänä sopimuksena voi olla 
suullinen tai kirjallinen.  Olennaista on keskustella ja sopia siitä:

 Mihin ohjaaja sitoutuu yhteistyösuhteessa? 
 Mihin ohjattava sitoutuu yhteistyösuhteessa?
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Ohjaussopimuksella voidaan määritellä myös ohjaussuhteeseen liittyviä 
käytännöllisiä kysymyksiä kuten: kuinka usein tavataan, mikä on paras 
tapaamisaika, mikä on tapaamisen agenda, mitkä ovat yhteydenpito-
käytännöt ja millainen on ohjauksen vuosittainen sykli.  Kun ohjaaja 
ja tohtoriopiskelija neuvottelevat ja sopivat ohjaussuhteesta, on tarpeen 
keskustella myös muista ohjaukseen ja opiskeluun liittyvistä molem-
minpuolisista odotuksista ja sitoutumista. Delamont kollegoineen 
(1997) kuvaa näitä opiskelijan ja ohjaajan odotuksia seuraavasti:  

Ohjaaja voi odottaa opiskelijalta muun muassa sitä, että: 

 Opiskelija tulee ohjaukseen valmistautuneena 
 Opiskelija tuottaa jatkuvasti kirjallista materiaalia ja jakaa luon-   

      nosmateriaalia 

 Opiskelija on säännöllisesti yhteydessä ohjaajaan 
 Opiskelija tekee yhdessä sovitetut ja aikataulutetut tehtävät 

 
Opiskelija voi puolestaan odottaa ohjaajalta:

 Säännöllistä ohjausta
 Suullista ja kirjallista palautetta 
 Palautetta kohtuullisessa ajassa 

 

Mikäli sopimuksen tekemistä luonnehtivista periaatteista ei kirjata mi-
tään ylös, ne saattavat helposti unohtua tai ne yksinkertaisesti eriytyvät 
sopimuksen osapuolien mielissä hyvinkin erilaisiksi työn edetessä. Toi-
saalta pelkkä kirjaaminen saattaa johtaa siihen, että yhteistyösopimus 
mielletään vain tekniseksi kysymykseksi. Siksi ohjauskeskustelu on 
ohjaussopimuksen tärkein mahdollistaja. Ohjaussuhteen kysymyksiin 
tulisi palata tietoisesti ohjausprosessin eri vaiheissa. Tämä on tärkeätä 
siitäkin syystä, että työn edetessä ohjauksen kannalta ajankohtaiseksi 
nousevat kysymykset vaihtelevat. Kaikista työn etenemiseen vaikutta-
vista tekijöistä ei ole mahdollista lopullisesti sopiakaan ohjaussuhteen 
alussa. 
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Ohjaajan muuttuva rooli 

Ohjaussuhde on ammatillinen suhde siinä mielessä, että ohjaaja toi-
mii tietyn organisaation – yliopiston/korkeakoulun edustajana sekä 
tietyn professionaalisen tehtävän toteuttajana.  Ohjaussuhde on myös 
roolisuhde, joka osallistujien välisen työnjaon lisäksi sisältää erilaisia 
suhteeseen liittyviä odotuksia, jotka on hyvä selventää ohjaussuhteesta 
sovittaessa.  Atkins ja Brown (1988, 122) ovat kuvanneet ohjaus-
suhdetta ohjaajan omaksumien erilaisten toimintatapojen – roolien 
kautta. Ohjaaja voi ohjaussuhteessa olla:

 Johtaja, joka määrää aiheen ja metodin ja antaa ideoita. Fasili-
taattori, joka esimerkiksi auttaa resurssien hankkimisessa, mahdollis-
taa kentälle pääsyn. Neuvoja, joka voi auttaa ratkaisemaan teknisiä 
ongelmia, ehdottaa vaihtoehtoja. Opettaja, joka opettaa esimerkiksi 
tutkimusmenetelmiä. Neuvonantaja, joka ehdottaa aikatauluja, antaa 
palautetta ja osoittaa kriittisiä kohtia. Kriitikko, joka arvioi esimerkiksi 
tutkimusasetelmaa, työversioita, aineiston tulkintaa. Vapauden antaja, 
joka valtuuttaa opiskelijan tekemään itse ratkaisut ja tukee niitä. Tuen 
antaja, joka rohkaisee, osoittaa kiinnostusta ja keskustelee opiskelijan 
ideoista. Ystävä, joka laajentaa kiinnostuksen kohteita ja keskittyy 
myös opiskelijan ei-akateemisen elämään. Manageri, joka tarkastaa 
säännöllisesti työn etenemistä, monitoroi opintoja, antaa palautetta. 
Tentaattori, joka arvioi etenemistä ja raportoi siitä edelleen.

Ohjaussuhde on perusolemukseltaan vastavuoroinen suhde. Oh-
jaajan omaksuma rooli määrittää opiskelijan johonkin vastarooliin: 
johtaja-seuraaja, opettaja-oppilas, ekspertti-noviisi, ohjaaja-tutkija, 
kollega-kollega, ystävä-ystävä.  Rooli ei kuitenkaan ole pysyvä, oh-
jaajan omaksuma tapa toimia, vaan yleensä tietty rooli on tarkoituk-
senmukaisempi jossakin tutkimuksen vaiheessa ja joku toinen rooli 
jossakin toisessa vaiheessa. Opiskelun alkuvaiheessa ohjaajan rooli 
on usein aktiivisempi. Kun opiskelijan itsenäisyys ja itseohjautuvuus 
lisääntyy opiskelun edetessä, ohjaajan tehtävät ja myös rooli muut-
tuvat. Kultalahti ja kumppanit (2005) toteavat, että ohjaajan on 
toiminnassaan oltava kuin vatupassi. Hänen on tunnistettava, milloin 
ollaan tasapainossa, milloin kallellaan mihinkin suuntaan. Taitava 
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ohjaaja ei kuitenkaan pyri jatkuvaan tasapainoon, vaan hyväksyy, että 
ohjausprosessissa painopiste muuttuu ja vaihtelee.

Ohjaussuhde on roolisuhde ja kehittyvä suhde. Ohjaajan roolissa 
ja ohjaussuhteessa tapahtuvaa muutosta ja oppimista on mahdollis-
ta jäsentää myös eräänlaisena dialektis-hermeneuttisena prosessina 
N.A Whiteheadin (1942) ja syklisenä oppimisena (ks. myös Soini 
& Flynn 2005). Whiteheadin mukaan oppiminen etenee syklisesti 
kolmen perusprosessin kautta, jotka ovat romanssi, tarkentaminen ja 
yleistäminen. Romanssilla (romance) Whitehead tarkoittaa emotionaa-
lista innostumista – halua oppia ja ymmärtää, joka herää arkielämän 
kokemusten seurauksena. Tämä kipinä on periaatteessa olemassa 
meissä jokaisessa. Mikäli innostuneisuus saa jatkoa, on olemassa 
aineksia oikean romanssin syntymiseen, siirrytään asian oppimisessa 
tarkentamisen ja syventymisen vaiheeseen, jolle on ominaista pyrki-
mys hankkia ilmiöstä täsmällisempää ja tarkempaa tietoa (precicion). 
Syventyminen ja perehtyminen laajentavat näkökulmaamme opitta-
vasta asiasta, mahdollistavat sen kytkemisen laajempiin yhteyksiinsä 
(generalization), jonka seurauksena romanssi jatkuu ja oppiminen 
siirtyy uudelle tasolle. Whiteheadin mukaan näiden kolmen perus-
vaiheen dynamiikkaan sisältyy toisen tason sykli, jota hän kuvailee 
käsitteillä autonomia (freedom) ja kurinalaisuus (discipline). Ro-
manssin syntymisen perusedellytys on oppijan autonomian kunni-
oittaminen ja mahdollistaminen. Autonomia ei kuitenkaan sinällään 
johda oppimiseen ja tiedon syventymiseen, vaan ratkaisevaa on kyky 
kurinalaiseen työskentelyyn ja systemaattiseen opittavan ilmiön tut-
kimiseen. Syventymisen seurauksena yleistäminen mahdollistuu ja 
asian syvällisempi ymmärtäminen tuottaa uusia ideoita ja ajatuksia 
ilmiön ymmärtämiselle ja tutkimiselle. Tällöin palataan jälleen auto-
nomiaan ja vapautta korostavaan vaiheeseen. Tämä syklisyys toistuu 
oppimisessa ja tutkimisessa aina uudelleen. Ohjauksen näkökulmasta 
tämä dialektinen prosessi avaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia jä-
sentää ohjaajan työtä ja ohjausprosessia tieteellisen asiantuntijuuden 
tuottamisessa. Onnistuneen ohjauksen edellytys on, että ohjaaja on 
oman alansa asiantuntija ja erityisosaaja. Ennen muuta hänen tulisi 
kuitenkin ymmärtää, että ohjaus on prosessi, jossa on samanaikaisesti 
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tapahtumassa eritasoisia ilmiöitä. Näillä kaikilla on vaikutusta ohja-
uksen lopputulokseen, tieteellisen tiedon tuottamiseen. Whitehead 
korostaa oppimisen emotionaalista luonnetta, jota ilman tieto muuttuu 
elottomaksi ja tekniseksi. Tärkeätä on myös kunnioittaa ohjattavan 
autonomiaa, mikä ei kuitenkaan tarkoita ohjattavan jättämistä yksin 
ongelmiensa keskelle. Ohjaajalla on monenlaisia mahdollisuuksia 
tukea ja auttaa opiskelijaa, mutta hänen tulisi muistaa, että ohjattavan 
kehitys edellyttää aina hänen omaa aktiivisuuttaan ja haluaan oppia. 
Opiskelijan autonomian arvostaminen emotionaalisesti turvallisessa 
ohjaussuhteessa tarjoaa tohtoriopiskelijalle aidosti mahdollisuuden 
kasvaa ja kehittyä suuntaan, jonka hän itse valitsee. Phillips-Jones’in 
(1982) mukaan erilaisissa ohjaussuhteissa on erotettavissa myös tietyt 
yleisemmät muutoksen vaiheet. Ensimmäinen vaihe on molemmin-
puolisen ihailun vaihe; tällöin pyritään antamaan mahdollisimman 
myönteinen kuva itsestä ja tuoda esiin parhaita puolia. Seuraava vaihe 
on suhteen kehitysvaiheeksi. Ohjaaja ohjaa ja opettaa sekä delegoi 
myös tehtäviä ohjattavalle. Suhteesta tulee kaksisuuntainen, ja siinä 
on läsnä molemminpuolinen arvostus. Psykologinen irtaantumisvai-
he sisältää irrottautumisen molemminpuolisesta riippuvuudesta, ja 
osapuolet alkavat tunnistaa tosissaan myös heikkouksia ja puutteita. 
Eroamisvaiheessa ohjattava alkaa menestyä omilla ehdoillaan. Hän 
kokee omaa pystyvyyttä ja itseluottamusta. Ohjaaja puolestaan ”las-
keutuu” ylemmän roolistaan, ja osapuolet alkavat työskennellä enem-
män kollegoina. Viimeinen vaihe on ns. transformaatiovaihe. Tähän 
tultaessa toinen ohjaussuhteen osapuoli voidaan unohtaa täydellisesti 
tai vaihtoehtoisesti yhteistoiminta jatkuu jossakin uudessa muodossa.  
Ohjaaja ja opiskelija – suhteen muuttumiseen liittyy usein tunteita, 
jotka saattavat tulla esiin ongelmina vuorovaikutuksessa. Esimerkiksi 
opiskelijan eroamisvaiheessa osoittama itseluottamus voi joskus näyt-
täytyä ohjaajalle suoranaisena itseriittoisuutena.  Ohjaaja puolestaan 
voi tulkita sen ”kiittämättömyytenä”: opiskelija ei tunnusta ohjaajan 
merkittävää roolia omassa menestyksessään. Tohtoriopiskelijan itse-
luottamus puolestaan on usein tässä vaiheessa vielä hauras ja esimer-
kiksi ohjaajan ”jalat maahan palauttava” kommentti saattaa musertaa 
sen kokonaan. Ohjaajan ja tohtoriopiskelijan on hyvä tunnistaa ja 
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tiedostaa ohjaussuhteen yleisempi muuttuva luonne ja keskustella 
sen mukanaan tuomista uusista positioista. Tämä auttaa välttämään 
joskus ikäväksi muotoutuvia konfl ikteja, joita ilmaantuu erityisesti 
ohjaussuhteen loppuvaiheessa.

Käsitykset tutkimuksesta 
ja ohjausorientaatio ohjauksen kehyksinä

   
Tieteellinen tutkimus sisältää lähtökohtaisesti erilaisia ontologisia ja 
epistemologisia taustasitoumuksia. Nämä erilaiset olettamukset tut-
kimuskohteesta, tiedosta ja pätevästä tutkimusmenetelmästä johtavat 
erilaisiin valintoihin ja tutkimusprosesseihin. Väitöskirjan ohjauksessa 
nämä ohjaajan ja tohtoriopiskelijan käsitykset tutkimuksesta kohtaavat 
ja tulevat neuvottelun kohteiksi. Angela Brew (2001) on selvittänyt 
kokeneiden tutkijoiden käsityksiä tieteellisestä tutkimuksesta. Tut-
kimus perustui fenomenografi seen tutkimusmenetelmään (Marton 
1981). Tutkijoiden käsitykset tutkimuksesta muodostivat neljä erilaista 
käsityskategoriaa, joita kuvattiin seuraavilla metaforilla: tutkimus 
dominona, tutkimus kaupankäyntinä, tutkimus kerrostumina ja tut-
kimus matkana. Nämä käsityskategoriat eroavat toisistaan kahden 
keskeisen ulottuvuuden suhteen (kuvio 6). Ensimmäinen on tutkijan 
orientaatio tutkimukseen (ulkoinen – sisäinen). Ulkoisesti orientoi-
tuneen tutkijan ensisijaisena tavoitteena on tuottaa tuloksia, kun taas 
sisäisesti orientoituneen tutkijan tavoitteena on ymmärtäminen. Toisen 
ulottuvuuden muodostaa tutkijan suhde omaan tietoiseen prosessiin 
(omaa prosessia tutkiva – tutkimuksen objektiivisuutta korostava). 
Seuraavassa kuvataan lyhyesti Brew’in (2001) käsityskategorioita.                                               
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           Tutkimusorientaatio

   ulkoinen   sisäinen
  Tutkijan tietoisuus ja
  omat oppimisprosessit  DOMINO   KERROSTUMA
  eivät keskiössä. 

  Tutkijan tietoisuus ja omat 
  oppimisprosessit keskiössä KAUPANKÄYNTI   MATKA 

Tutkimus dominona. Tutkijat kuvaavat tutkimusta sarjana (usein lis-
tana) erillisiä tehtäviä, tapahtumia, asioita, ongelmia, kokeita, ideoita, 
jotka esitetään usein toisistaan irrallisina. Domino vertauskuva sisältää 
kuitenkin sen ajatuksen, että vaikka dominossa osat ovat erillisiä, 
niitä voidaan kombinoida monella eri tavalla; usein ne kuitenkin 
linkitetään toisiinsa lineaarisesti. Tämä käsitys sisältää orientaation 
tutkimuksesta ”ulkoisena tuotteena”, joka syntyy kombinoimalla 
erilaisia elementtejä siten, että asetettu ongelma saadaan ratkaistuksi 
tai esitettyihin tutkimuskysymyksiin saadaan vastaus. 

Tutkimus kaupankäyntinä käsityskategoriassa tutkimus nähdään 
sosiaalisena ilmiönä, jossa etualalla ovat tutkimustuotteet: julkaisut, 
tutkimusapurahat ja sosiaaliset verkostot. Näitä tuotetaan ja vaihdetaan 
sosiaalisissa tilanteissa rahaan, sosiaaliseen asemaan tai tunnustukseen. 
Orientaatio tutkimukseen on ulkoinen, ja tutkimusprosessia kuvatta-
essa painotetaan voimakkaasti tieteellistä kirjoittamista. Tutkimuksen 
teko tulkitaan eräänlaisiksi sosiaalisiksi markkinoiksi. 

Tutkimus kerrostumana käsityskategoriassa tutkijat kuvaavat 
tutkimusta erilaisina kerrostumina tai vuosirenkaina, jossa sisältönä 
ovat idea, käsitteet ja metodit yhdessä niihin liittyvien merkitysten 
kanssa. Orientaatio tutkimuksen tekoon on enemmän sisäinen, ja 
tutkimuksessa korostetaan ontologisten lähtökohtien pohtimista. Tut-
kimus tulkitaan löytämisen prosessina, jossa tärkeä on pikemminkin 
taustalla olevien merkitysten paljastaminen kuin todistaminen. Oma 
oppimisprosessi ei kuitenkaan ole keskiössä.  

Kuvio 6. Tutkijoiden käsityksiä tutkimuksesta (Brew 2001).
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 Tutkimus matkana sisältää ajatuksen tutkimuksesta prosessina, 
jonka kuluessa tutkija joutuu erilaisiin ”tutkimusaktiviteetteihin”. 
Nämä toiminnot eivät ole välttämättä etukäteen ennakoitavissa, vaan 
tutkija kohtaa niitä lähestyessään tutkimuskohdettaan laaja-alaisesti, 
teoreettisesti ja kokemuksellisesti. Tutkimus nähdään henkilökoh-
taisena löytöretkenä, joka antaa tutkijalle mahdollisuuden muuttua 
ja kasvaa. Tutkijan oma tietoisuus ja kehittyminen tutkijana ovat 
prosessin keskiössä.   

Useimmat väitöskirjan ohjaajat tuovat ohjaustilanteeseen käsityk-
sensä siitä, miten tutkijan tulee toimia tuottaessaan tieteellistä tietoa. 
Missä määrin tämä määrittää sitä tapaa, jolla ohjaaja ohjaustilanteessa 
toimii, on kiinnostava kysymys. Tätä kysymystä lähestytään seuraavaksi 
tarkastelemalla erityisesti ihmistieteissä tapahtuneita muutoksia tutkijan 
roolissa (Kuula 1999; Soini, Kultalahti, Jokelainen & Tensing 2002).   

Luonnontieteellinen tutkimusperinne on korostanut sitä, että 
tutkijan tulee pysyä etäisenä ja ulkopuolisena havainnoijana välttääk-
seen vaikuttamasta tutkimaansa ilmiöön. On mahdollista, että tämä 
sama asennoituminen siirtyy myös ohjaustilanteeseen, säätelemään 
tapaa, jolla ohjaaja ohjaustilanteessa asennoituu tohtoriopiskelijan 
ohjaukseen. Auttaminen ja neuvominen koetaan opiskelijan itse-
näistä päätöksentekoa heikentäväksi ja opiskelijan omaa ponnistelua 
väheksyväksi tekijäksi.  Asennetta kuvaa hyvin valtio-opin professori 
Matti Wibergin kirjoitus Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalla, 
jossa hän kritisoi ohjauksen ylikorostumista korkeakouluopinnoissa. 
Wiberg epäili opintojen ohjauksen tehostamista vaativien tahojen 
”ohjausvirttä veisaamalla” yrittävän siirtää mukavuudenhaluisille ja 
passiivisille opiskelijoille kuuluvat valinnat, kuten päätöksenteon ja 
tutkimusongelmiin liittyvien asioiden selvittämisen, opettajille, joille 
ne eivät Wibergin mielestä kuitenkaan kuulu. 

Ohjaus ymmärretään usein vain neuvojen antamisena: opiskelija 
kysyy ja opettaja vastaa, jonka jälkeen opiskelija toimii opettajan 
antamien ohjeiden mukaisesti. Tällainen neuvottava ohjaus ja kysy-
mys-vastaus vuorovaikutus on usein aloittelevan ohjaajan tapa ohjata. 
Vastausten antaminen ei tietenkään ole kiellettyä, mutta vaarana on, 
että ohjaustilanteissa opettaja todella alkaa vetää rekeä, joka ei hänelle 
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kuulu. Pahimmillaan tämä ohjaustapa johtaa siihen, että ohjattava jää 
yksin ongelmiensa kanssa. Implisiittisesti yksin jättämistä perustel-
laan jatko-opiskelun ja tieteellisen tiedon tuottamisen edellyttämällä 
itsenäisyydellä. Tutkijan tulee löytää ratkaisut ongelmiinsa itsenäisesti 
ja omaa järkeään käyttäen. Perusteluna voidaan käyttää myös omia 
henkilökohtaisia kokemuksia: ”Ei minullekaan kukaan kertonut, 
miten selvitä hankalista tilanteista”. Tämän ”ohjausotteen” peruson-
gelmana on se, että opiskelija ei saa käyttöönsä ohjaajan kokemusta 
ja tietoa tutkimusprosessin sudenkuopista vaan joutuu oppimaan 
asiat ns. kantapään kautta.  Samalla se saattaa siirtää tämän tradition 
seuraaville tutkijapolville. Näin ei toki välttämättä tapahdu.  

Monissa tiedeyhteisössä saadaan erinomaisia tuloksia siitä huoli-
matta, että niissä ohjauksella ei ole erityistä institutionaalista asemaa 
organisaation toiminnassa. Tämä johtuu siitä, että niissä noudatetaan 
sellaista tieteellisen työskentelyn tapaa, jossa opiskelijan ohjausta ei 
irroteta siitä toimintakokonaisuudesta, jossa tutkimuksen tekemi-
nen tapahtuu. Tiedeyhteisön toiminta rakentuu niin, että se tarjoaa 
opiskelijalle reitin oppipojasta, noviisista asiantuntijaksi erilaisten 
työtehtävien, kuten tieteellisissä konferensseissa pidettävien esitelmien 
ja tutkijavierailujen kautta. Opiskelija tekee työtä tutkijayhteisössä 
oppipoika-mestari suhteessa. Usein mestareita tai asiantuntijoita on 
useita. Myös heidän asiantuntijuutensa on erilaista, he hallitsevat 
erilaisia asioita ja painottavat erilaisia näkökohtia. Näin opiskelija 
omaksuu vähitellen toiminnan kautta tieteellisen tutkimuksen te-
kemisen periaatteet. Ohjaus sisältyy implisiittisesti toimintatapaan, 
mutta sitä ei nähdä erityisenä ja erillisenä toimintatapana, jota tulisi 
kehittää. Näillä tutkimusyhteisöillä on pitkä oman tieteenalan tiettyi-
hin kysymyksiin keskittynyt historia, selkeästi määritelty tutkimusalue 
ja sellaista osaamista, joka kätkeytyy organisaation rakenteisiin ja 
toimintakulttuuriin. 

Viime vuosien asiantuntijuuskeskustelussa on kiinnitetty huo-
miota asiantuntijuuden yhteisölliseen luonteeseen. On yhä harvinai-
sempaa, että asiantuntijat toimivat yksin analysoidessaan työtilanteita, 
ratkaistessaan työhön liittyviä ongelmia ja kehittäessään työtään.
Asiantuntijuus ymmärretään yksilöllisen ulottuvuuden ohella yhteisöl-
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lisenä ilmiönä. Opiskelijoille voidaan myös ohjauksen kautta rakentaa 
areenoita, joissa yhteisöllisyyteen ja yhteiseen tiedonmuodostukseen 
voidaan oppia (Wenger 1998). Yhteisöllistä toimintaa ja siinä syntyvää 
älykästä toimintaa on kuvattu mm. yhteisöllisen tiedonluomisen tai 
kumppanuuden käsitteillä. Oppiminen ja uuden tiedon luominen on 
eräänlaista tikapuiden rakentamista. Näiden yhteisöllisten tikkaiden 
varassa tiiviisti keskenään vuorovaikutuksessa olevat osanottajat voi-
vat ratkaista vaikeampia ongelmia kuin heille yksin olisi mahdollista 
(Hakkarainen 2003). Vera John-Steinerin (2000) mukaan merkit-
tävät tieteelliset ja taiteelliset saavutukset perustuvat pitkäaikaiseen 
ja tiiviiseen opettajien ja oppilaiden, tutkijakollegoiden, läheisten 
työtovereiden, tutkijayhteisöjen tai luovaa työtä tekevien pariskun-
tien yhteistyöhön. Oman osaamisen kehittämisessä on oleellisen 
tärkeää olla tekemisessä verkostoissa ja vuorovaikutuksessa toisten 
osaajien kanssa. Ryhmissä osallistujat rakentavat toisilleen tikapuita 
ja täydentävät toistensa osaamista; tikapuut voivat olla käsitteellisiä, 
toiminnallisia, sosiaalisia ja emotionaalisia.

Tiedeyhteisön toimintarakenteissa voidaan ylläpitää mielekästä  
oppimista  tukevaa toimintaa. Tutkimuslaboratoriot ovat verkottu-
neet kansainvälisesti ja ne ovat usein jakaneet tutkimusalueen kunkin 
yksikön erikoisosaamisen mukaan. Yhteistyösopimuksien ja toimivan 
rahoituksen turvin laboratorioiden tutkijat kiertävät hankkimassa 
kokemusta eri maista, oppimassa muiden tekemisestä ja jakamassa 
omaa osaamistaan muille. Osallistumisen kautta asiantuntijaksi kehit-
tyminen noudattaa Laven ja Wengerin (1991) kuvaama yhteisöllisen 
oppimisen periaate, jossa yhteisö omalla toiminnallaan luontevasti 
ohjaa opiskelijaa noviisista oman tieteenalansa erityisasiantuntijaksi. 
Ohjaustaidot nivoutuvat ja piiloutuvat organisaation rakenteisiin ja 
toimintakulttuuriin hiljaiseksi tiedoksi. Ohjaajan osallisuus voi myös 
olla aktiivisempaa ja tiedostetumpaa. Näin on usein tiedekulttuureissa, 
joissa kyseenalaistetaan neutraali ja ulkopuolinen tarkkailu tieteellisen 
lähestymistavan keskeisenä tunnuspiirteenä. Ohjaustilanteessa tämä il-
menee suhteena, jossa kokeneempi tutkija tekee aktiivisesti yhteistyötä 
nuorempien tutkijoiden ja ohjattaviensa kanssa ja vähitellen johdattaa 
heidät yhteistoiminnan kautta kohti tieteellistä asiantuntijuutta.  
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Ohjaaja voi hahmottaa tehtävänsä myös empaattisena myötäelä-
jänä ja kanssakulkijana. Tämä ohjauksellinen lähestymistapa sisältää 
monia edellisen tunnuspiirteitä, mutta korostaa ennen kaikkea myö-
täelämistä ja ohjattavan kasvun psykologista tukemista. Ohjaaja ei 
ota kantaa ainoastaan ohjauksen tieteellisiin kysymyksiin, vaan auttaa 
opiskelijaa kehittymään sekä tutkijana että ihmisenä.  Tutkimukset ovat 
osoittaneet, että yliopisto-opinnoissa menestyminen ei ole irrallinen 
asia opiskelijan elämän muista osa-alueista. Taloudelliset, yhteiskun-
nalliset sekä omaan henkilökohtaiseen elämään liittyvät ongelmat 
heijastuvat usein ratkaisevalla tavalla siihen, miten opiskelija selviytyy 
oman opiskelunsa kannalta keskeisistä haasteista (Aittola 1998). On 
helppo perustella, että tällaisten kysymysten käsittely ei varsinaisesti 
kuulu akateemisen ohjauksen piiriin, vaikka niillä olisikin merki-
tystä opintojen edistymiselle. Tästä huolimatta yliopisto-opintojen 
ohjauksessa tätä ulottuvuutta ei voi jättää kokonaan ohjausprosessin 
ulkopuolelle. Opiskeluun liittyvien yleisten työprosessien käsittely 
ryhmässä tai vertaisryhmissä tarjoaa monia mahdollisuuksia väitös-
kirjatyöhön keskittyvän akateemisen ohjauksen tueksi. 

Olemme edellä käsitelleet ohjaajan ja opiskelijan välistä ohjaus-
suhdetta erilaisista tulokulmista: ohjaussuhde roolina, muuttuvana 
suhteena, erilaisina toimintatapoina. Ohjaajan ohjausorientaatio voi-
daan vielä Niemeä (1993) mukaillen tiivistää kahden ulottuvuuden 
muodostamaan nelikenttään.  Toisena ulottuvuutena on ohjaajan 
käsitys opiskelijan aktiivisuudesta (opiskelija passiivisena objektina vs. 
opiskelija aktiivisena subjektina) ja toisena ohjaajan näkemys ohjauk-
sen kohteesta (ulkoinen – tuote vs. sisäinen – prosessi). Väitöskirjan 
ohjaukseen sovellettuna nämä ulottuvuudet ilmenevät seuraavanlai-
sina ohjausorientaatioina. Teknis-rationaalisen ohjausnäkemyksen 
mukaan ohjauksen tavoitteet saavutetaan parhaiten antamalla opis-
kelijalle riittävästi tietoja ja neuvoja sekä harjaannuttamalla häntä 
tiettyjen spesifi sten akateemisten taitojen hallintaan. Ohjaajalla on 
ohjaustapahtumassa aktiivinen rooli; hän jakaa tietoja, neuvoja ja 
ohjeita. Opiskelija on enemmänkin passiivinen tietojen vastaanottaja. 
Ohjaustapahtumalle on kokonaisuutena olennaista ulkoa ohjautu-
vuus ja tuotteen korostaminen. Tällainen ohjausorientaatio saattaa 
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olla tyypillisempää ohjaajalle, joka näkee tutkimuksen dominona. 
Refl ektiivisen ohjausnäkemyksen mukaan ohjauksen kohteena ovat 
ensisijaisesti prosessit. Ohjauksen tavoitteena on saada opiskelija aktii-
visesti pohdiskelemaan, tiedostamaan ja jäsentämään omaan tieteellistä 
työtään, työprosessejaan ja oppimistaan. Opiskelijalla itsellään on tässä 
tapahtumassa aktiivinen rooli. Ohjaaja on paremminkin kanssakulkija 
- kumppani, joka auttaa löytämään uusia polkuja, näkemään uuden-
laisia maisemia tai järjestelemään hajallaan olevia ajatuksia. Ohjaus-
tapahtumaa kuvaa opiskelijan itseohjautuvuus enemmän kuin ulkoa 
ohjautuvuus. Ohjaaja, joka näkee tutkimuksen matkana, omaksuu 
todennäköisemmin refl ektiivisen ohjausorientaation. 

 On kuitenkin todettava, että ohjaajan näkemykset tutkimuksesta 
eivät välttämättä johda tietynlaisiin ohjauskäytäntöihin. Kysymys 
on siitä, miten ohjaaja hahmottaa ohjauksen kohteen (tuote vai/ja 
prosessi) ja ohjauksen tehtävän (akateeminen opinnäytetyö /akatee-
miseksi asiantuntijaksi kehittyminen.) On myös ymmärrettävää, että 
jos ohjaajan ja tohtoriopiskelijan keskinäiset käsitykset tutkimuksesta 
ja ohjauksesta ovat varsin erilaisia, syntyy helpommin kommunikaa-
tiovaikeuksia. Tämän vuoksi ohjaajan ja tohtoriopiskelijan keskustelu 
tutkimukseen liittyvistä käsityksistä ja ohjaukseen liittyvistä odo-
tuksista on tieteellisen kommunikaation ja ohjausvuorovaikutuksen 
kannalta oleellista. Käsityksissä tapahtuvien muutosten seuraaminen 
tohtorikoulutuksen aikana, vaikkapa osana henkilökohtaista opiskelu- 
ja ohjaussuunnitelmaa, voi kertoa asiantuntijuuden kehittymisestä.  

Opiskelijan erilaisia orientaatioita opiskeluun ja oppimiseen

 Vaikka eri tiedeyhteisöillä on usein omanlaisensa tiede – ja ohjauskult-
tuuri, yhteisöt muodostuvat yksilöllisistä toimijoista: ohjaajista, joilla 
on erilaisia ajattelu –ja toimintatapoja ja opiskelijoista, joiden orien-
taatiot tutkimukseen, opiskeluun ja oppimiseen ovat vaihtelevat.  

Opiskeluorientaatio on opiskelijan suhteellisen pysyvä tapa suun-
tautua opiskeluun (Entwistle 1988). Korkeakouluopiskelijoiden on 
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todettu muodostavan karkeasti kaksi erilaista ryhmää - ammatillisesti 
orientoituneet ja teoreettisesti orientoituneet. Ammatillisesti orien-
toituneet korostavat koulutuksessa ammattipätevyyden antavan tut-
kinnon suorittamista, kun taas teoreettisesti orientoituneet korostavat 
vahvasti tieteellisyyden kehittämistä.  Myös eri tieteenalojen opiskeli-
joiden orientaatiot ovat usein erilaisia. Perustieteitä opiskelevien orien-
taatiossa korostuu teoreettisuus ja soveltavien tieteiden opiskelijoilla 
puolestaan ammatillisuus. (Ylijoki 1998; Lonka & Lindholm-Ylänne 
1996; Aittola & Aittola 1985.) Orientaatiot eivät ole kuitenkaan py-
syviä, vaan niissä on havaittavissa muutoksia opiskelun eri vaiheissa.  
Opiskeluorientaation lisäksi opiskelijat ovat usein jo aikaisemmissa 
vaiheissa omaksuneet erilaisia lähestymistapoja oppimiseen ja tiedon 
prosessointiin (Entwistle 1997; Entwistle & Ramsden 1983). Pinta-
suuntautunut, syväsuuntautunut ja strateginen orientaatio johtavat 
yleensä laadullisesti erilaisiin tuloksiin opiskelussa ja tätä kautta vai-
kuttavat myös laajemmin opiskeluprosesseihin.   

Opiskelijan yleinen opiskeluorientaatio ja opiskelijan suuntautu-
minen oppimiseen näyttäytyvät ohjaajalle erilaisina ohjauksen haas-
teina.  Kolb (1985, 237–238) erottaa opiskelijoiden oppimistyyleis-
sä kaksi perusulottuvuutta: konkreettinen – abstrakti ja aktiivinen 
– refl ektiivinen. Näiden ulottuvuuksien ristiintaulukoinnista syntyy 
neljä oppimista kuvaavaa perustyyppiä. Konvergentti tyyli muodostuu 
abstraktista käsitteellistämisestä liittyneenä aktiiviseen kokeiluun. Täl-
laisen opiskelijan vahvuutena on teorioiden soveltaminen käytäntöön. 
Divergentissä oppimistyylissä yhdistyy konkreetti kokemuksellisuus 
refl ektiiviseen havainnointiin. Tämän oppimistyylin vahvuus on luo-
vuudessa tarkastella tutkittavana olevaa ilmiötä erilaisista näkökulmista 
ja laajojen kokonaisuuksien hahmottaminen. Assimilatorinen oppi-
mistyyli muodostuu abstraktista käsitteellistämisestä ja refl ektiivisestä 
havainnoinnista. Tämän oppimistyylin omaavien opiskelijoiden vah-
vuutena on teoreettisten mallien rakentaminen. Akkommodaattori 
yhdistää konkreettisen kokemuksen aktiiviseen kokeiluun. Tällaiset 
opiskelijat ovat vahvasti toiminnallisia ja kokeilunhaluisia. Kolb’n 
(1985) mukaan eri tieteenalat suosivat erilaisia opiskelijoita. Tätä 
havainnollistaakseen hän on yhdistänyt oppimistyylien ulottuvuudet 
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tiedekulttuurin ulottuvuuksiin (ks. kuvio 3.); konkreettinen - abstrakti 
ulottuvuus on yhdistetty pehmeä-kova ulottuvuuteen ja aktiivinen 
-refl ektiivinen ulottuvuus soveltava-puhdas ulottuvuuteen.   

Opiskelijoiden itsensä on hyvä tunnistaa erilaisten orientaati-
oiden olemassa olo ja havainnoida omaa orientaatiotaan. Joustavan 
tieteellisen asiantuntijuuden kannalta voi olla myös tarpeen pohtia, 
milloin itselle tyypillinen orientaatio tarkoituksenmukainen. Samoin 
myös ohjaajalle on hyödyllistä tietää, millainen opiskelu- ja oppimi-
sorientaatio ohjaa sekä häntä itseään että opiskelijaa. Opiskelijoiden 
erilaiset oppimistyylit tulevat esiin opiskelijaryhmän työskentelyssä. 
Tätä erilaisuutta voidaan hyödyntää ohjattaessa ryhmätyöskentelyä, 
mutta myös yksilöohjauksessa (Nummenmaa & Lautamatti 2004). 
Ohjauksen tavoitteena on tällöin myös laajentaa ja lisätä opiskelijalle 
mahdollisia toimintaorientaatioita. 

Akateemisessa koulutuksessa ja ohjauksessa kognitiiviset prosessit 
-ajattelu, tiedonkäsittely, ongelmanratkaisu - ovat keskeisessä asemassa.  
Tunteet, ahdistuneisuus ja stressikokemukset ovat kuitenkin osa toh-
toriopiskelijoiden kokemusmaailmaa. Muun muassa ohjauksessa saatu 
palautteen riittämättömyys on yhteydessä opiskelijan kokeman stressin 
voimakkuuteen ja edelleen opiskelun keskeyttämisaikomuksiin(Pyhäl-
tö, Stubb, & Lonka 2008). Tunteet ja tieto sitoutuvat toisiinsa. Oakley 
ja Jenkins (1996, 122) toteavat, että tunteet ovat ihmisen henkisen 
elämän keskiössä.  Ne perustavat, säilyttävät, muuttavat tai päättävät 
ihmisen ja hänen ympäristönsä merkittäväksi koettujen tekijöiden 
välinen suhteen. Tunteiden merkitystä oppimisessa ja ohjauksessa ei 
kuitenkaan ole huomioitu riittävästi. Opetus- ja ohjaustapahtumat 
näyttäytyvät pääsääntöisesti ’tunteiden autiomaana’ (Varila 1999). Tun-
teiden ja oppimisen välinen suhde saattaa hämmentää opinnäytetyön 
ohjaajaa. On myös vaikea mieltää, miten tuoda tunnetyö tieteelliseen 
seminaariin tai ohjauskeskusteluun. (ks. Delamont ym. 1997). Koska 
tunteet viestivät ajatuksista, tunteiden kautta on mahdollista päästä 
ajattelun lähteille. 
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Opiskelijoiden kokemuksia onnistuneesta ohjauksesta 

Ohjaus on vuorovaikutussuhde, jossa ohjaajan ja opiskelijan erilaiset 
orientaatiot, ajattelutavat, tunteet ja tapa toimia vuorovaikutussuh-
teissa kohtaavat. Seuraavassa esitellään kuvauksia onnistuneesta oh-
jaustilanteesta.  Aineistona (n=176) on ”Tieteellinen asiantuntijuus ja 
akateeminen ohjaus’ projektin yksi tätä kirjaa varten erikseen analy-
soitu osa-aineisto (Nummenmaa & Soini T. 2008). Tohtoriopiskelijat 
edustavat informaatiotieteiden, kasvatustieteiden, terveystieteiden ja 
yhteiskuntatieteiden opiskelijoita. 

Onnistuneiden ohjaustilanteisen kuvaukset käsittelivät pääasialli-
sesti henkilökohtaista ohjauskeskustelua väitöskirjanohjaajan kanssa. 
Vain muutama opiskelija kuvasi projektiryhmän tai seminaariryhmän 
ohjaustilanteita tai vertaisohjausta tai muun asiantuntijan kanssa 
käytyä keskustelua.  

On olemassa joukko ohjauksen perusedellytyksiä, joiden täyt-
tyminen luo mahdollisuuden hyvälle ohjauskeskustelulle. Tällaisina 
perusehtoina opiskelijat mainitsevat sen, että ohjaajalla on aikaa oh-
jaukseen, ohjauksesta on sovittu etukäteen ja sille on sovittu jokin 
teema/agenda. Opiskelijat kuvaavat tärkeäksi sen, että sekä ohjaaja että 
ohjattava ovat etukäteen valmistautuneet tilanteeseen ja ohjaukselle 
on olemassa rauhallinen tilanne.

Tapaaminen on sovittu hyvissä ajoin ja se on sekä ohjaajalla että oh-
jattavalla tiedossa. Ohjattava on toimittanut ohjaajalle materiaalia 
kä siteltävistä asioista (esim. artikkelikäsikirjoitus ja siihen liittyviä 
itseä askarruttavia kysymyksiä) riittävän ajoissa. Ohjaaja on pereh-
tynyt materiaaliin ja valmistautunut antamaan siitä palautetta. Hän 
on pohtinut kysymyksiä ja miettinyt niihin ratkaisuvaihtoehtoja. 
Var sinaisessa ohjaustilanteessa molemmilla on riittävästi aikaa ja 
mo lemmat voivat keskittyä käsiteltävään asiaan ilman ulkopuolisia 
häiriötekijöitä. Tapaamisen lopussa kootaan sovitut asiat yhteen ja 
sovitaan seuraavan tapaamisen ajankohdasta. Ohjaajalla on riittävästi 
aikaa tapaamiseen. Hän on perehtynyt opiskelijan lähettämään teks-
tiin ja kommentoi sitä monipuolisesti. Paperista syntyy innostunut 
keskustelu. Ohjaaja ei vain tuputa omaa näkemystään vaan kuuntelee 
myös opiskelijan mielipiteitä. Opiskelijalle syntyy tunne, että he 
ovat ohjaajan kanssa kollegoita. Opiskelijan on helppo kertoa myös 
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viimeaikaisista väitöskirjatyötä koskevista ongelmistaan ja hän saa 
niihin joitakin neuvoja, ja vinkkejä, mistä (esimerkiksi teorioista) 
kannattaisi etsiä lisää näkökulmaa.   

Tilanne etukäteen sovittu ja ohjaaja on perehtynyt käsiteltävään 
tuotokseen niin, että kommentit ovat hyödyllisiä eivätkä satunnaisia. 
Ohjattava on miettinyt etukäteen, minkälaisiin ongelmiin hän haluaa 
apua ja tuo ne esille ohjauksessa. Tilanteessa tehdään etenemissuun-
nitelma ja sovitaan, milloin katsotaan prosessia seuraavaksi ja mitä 
toimia sitä ennen tehdään. Samalla katsotaan, miten yksittäinen 
vaihe liittyy koko työn etenemiseen, 

Nämä opiskelijoiden esiin nostamat ohjauksen perusehdot ovat itse 
asiassa psykologisen ohjaussopimuksen keskeisiä osatekijöitä (Dela-
mont ym. 1997; Lindholm-Ylänne & Wager 2003), jotka kummankin 
osapuolen osalta mahdollistavat toimivan yhteistyösuhteen.

Kuvatessaan hyvää ohjaustilannetta opiskelijat kiinnittävät huo-
miota ohjaajan ja ohjattavan väliseen vuorovaikutukseen – siihen, mil-
laista on hyvä ohjausvuorovaikutus: ohjaaja on kiinnostunut, ohjaaja 
kuuntelee, on avoin ohjattavan ajatuksille ja antaa palautetta. 

Ohjaaja on jo alusta asti ollut kiinnostunut ohjattavan tutkimuksesta 
ja aina paneutunut tekstien lukemiseen, jotta hän todella tietää, mitä 
tutkimus käsittelee ja missä vaiheessa siinä mennään.

Hyvässä ohjaustilanteessa on aikaa keskustella, ohjaaja saa ohjattava 
näkemään tutkimuksen puutteita ja esittää rakentavaa kritiikkiä. 
Ohjaaja avaa uusia näkökulmia. Hyvä ohjaustilanne on silti kes-
kusteleva ja tasa-arvoinen. Hyvä ohjaustilanne rohkaisee jatkamaan 
omaa työtä, ohjaaja antaa ymmärtää että ohjattava työ on tärkeä ja 
merkittävä.

Ohjaussuhdetta kuvataan myös erilaisilla ”ohjaajan ominaisuuksilla ja 
toimintavoilla” kuten: ohjaaja on läsnä oleva, aktiivinen, laittaa itsen-
sä likoon, ei luennoi, osoittaa hyväksyntää, ohjaaja on positiivinen/ 
ystävällinen, kiireetön, huumorintajuinen, arvostava, vastavuoroiseen 
vuorovaikutukseen kykenevä. Erityisen tärkeänä opiskelijat nostavat 
esiin ohjaajan ja ohjausvuorovaikutuksen merkityksen motivaation 
luomisessa ja ylläpitämisessä.
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Keskustelu, jossa ohjattava ja ohjaaja innostuvat viemään työssä jo 
esitettyjä ajatuksia eteenpäin niin innokkaasti, että sitä voisi jopa 
luonnehtia jonkinlaisena fl ow -kokemuksena. Asioista puhuminen, 
toisen ajatuksiin tarttuminen ja omien pohdintojen suhteuttaminen 
niihin avaa uusia oivalluksia työlle ja saa jo tehdyn tuntumaan tär-
keältä ja ennen kaikkea motivoi työn edistämiseen, sillä on saavutettu 
tunne, että tässä ollaan tekemässä jotain todella erityistä ja tärkeää 

Tilanne, jossa ohjaaja on etukäteen tutustunut ohjattavan tekstiin, 
todella kuuntelee ja sanoo suoraan mielipiteensä – erityisesti osaa 
sanoa myös: ”Tämä on kiinnostavaa, paljolti erinomaista tekstiä.” 
Tämän jälkeen ohjattava on niin iloinen, että on valmis tekemään 
vaikka mitä lisätöitä ja parannuksia.  

Kannustava, kiinnostunut ja arvostava vuorovaikutus on ohjauksen 
perusta, joka ei kuitenkaan yksin riitä. Hyvä ohjaustilanne sisältää 
erilaista ohjaajan ja ohjattavan välistä vuorovaikusta, joka konkreti-
soituu erilaisina ohjauskäytäntöinä. Opiskelijoiden kuvauksissa hy-
västä ohjaustilanteesta nousee selkeimmin esiin opiskelijalähtöinen, 
keskinäiselle dialogille rakentuva ohjaus: 

 Ohjaaja on tutustunut väitöskirjatyöntekijän ennalta lähettämään 
materiaaliin hyvin. Väitöskirjatekijä on jo materiaalin lähettämisen 
yhteydessä esittänyt mieltään painavat kysymyksensä, joita ohjaaja on 
materiaalia lukiessaan pohtinut. Itse ohjaustilanne aloitetaan näiden 
kysymysten pohtimisella, jonka jälkeen käydään läpi ohjaajalle nous-
seita muita ajatuksia materiaalista. Koko ajan ohjaajan tulee esittää 
asiat RAKENTAVASTI ja olla kannustava sekä PERUSTELLA omat 
mielipiteensä selkeästi. Väitöskirjantekijän tulee puolestaan ottaa 
ohjaajan mielipiteet rakentavina ehdotuksina sekä vaatia perusteluja, 
jos ei itse ole samaa mieltä. Koko väitöskirjan tekeminen on oppi-
misprosessi, eikä oppimista voi tapahtua, jos ohjaaja antaa ylhäältä 
perustelemattomia käskyjä ja väitöskirjantekijä niitä aivottomasti 
noudattaa. Kerron hänelle esim. empiirisen analyysini tuloksista ja 
hän ideoi kanssani, miten väitettä niiden ympärille voisi rakentaa. 
Hän antaa vaihtoehtoja, mitä polkua kulkea. Minä lopulta päätän, 
minkä lähestymistavan valitsen. Tärkeää on myös uusimman kirjal-
lisuuden esittely ohjattavalle.
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Osa opiskelijoista kuvaa ohjaustilannetta, jossa ohjaaja haastaa opis-
kelijan ajattelua sopivilla kysymyksillä:

Olemme sopineet tapaamisen vaikkapa kenttätyön tiimoilta. Kirjoi-
tan muutaman liuskan omia ajatuksiani ja aikeitani asian suhteen 
ja toimitan ne ohjaajalle. Ohjaaja on lukenut paperini kun tapaam-
me, ja lähdemme yhdessä pohtimaan erilaisia toimintamalleja ja 
mahdollisuuksia kirjoittamani paperin pohjalta. Ohjaaja osoittaa 
hyväksyntänsä aikeilleni mutta esittää myös yllättäviä kommentteja 
ja oivaltavia kysymyksiä. Kysymyksiä, joita jään pohtimaan myös 
tapaamisen jälkeen ja jotka ohjaavat minua omissa ratkaisuissani. 
Ohjaaja kertoo myös omista ajatuksistaan oman väitöskirjansa suh-
teen, tai jonkun muun ohjattavansa vastaavasta tilanteesta. Tapaa-
misen jälkeen minusta tuntuu, että olen taas päässyt yhden askeleen 
eteenpäin työssäni. Olen innostunut, energinen ja kiihkeä käymään 
jälleen toimeen.

Ohjausta kuvataan usein palautteenanto – ja vastaanottamistilanteena. 
Palaute, toisin kuin dialogi, viittaa usein yksisuuntaiseen ohjausvuo-
rovaikutukseen. Onnistunut ohjaustilanne sisältää opiskelijoiden 
mukaan rakentavaa palautetta:

Olen pohtinut artikkelin sisältöä ja kirjoittanut alustavan käsikir-
joituksen, mutta paperi ei ole vielä täysin jäsentynyt. Ohjaaja on 
lukenut paperin ja antaa hyvää palautetta, jonka jälkeen on hyvä 
jatkaa eteenpäin. Kommenteissa on tarpeeksi kriittisyyttä ja raken-
tavaa palautetta, ehkä myös jotain positiivista. 

Kahdenkeskinen hyvä keskustelu ohjaajan kanssa, josta käy ilmi että 
ohjaaja on oikeasti perillä siitä mitä ohjattava tekee. Ohjaaja osaa 
rakentavasti osoittaa työn mahdolliset heikot kohdat ja vahvuudet, 
sekä neuvoa miten työtä voisi parantaa. Ajoittainen julkisempi “ke-
huminen” tai esimerkkinä käyttäminen vaikkapa tutkimusseminaarin 
yhteydessä ei olisi silloin tällöin pahitteeksi.

Joidenkin opiskelijoiden kuvauksissa hyvästä ohjaustilanteesta ohjaaja 
neuvoo, auttaa ja  antaa vinkkejä. Ohjaajan roolia neuvontajana ku-
vataan muun muassa seuraavan tapaan:
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 Häneltä saa asiantuntevia neuvoja, hän paneutuu minun työhöni ja 
ohjaukseeni, on kannustava ja häneltä löytyy aikaa minulle.

Ohjaaja auttaa tavoitteiden ja aikataulun asettamisessa: 

Hyvän ohjauspalaverin tuloksena syntyy toimintasuunnitelma lähi 
viikoille/kuukausille, johon molemmat ovat tyytyväisiä. Työllä on 
tapaamisen jälkeen selkeä suunta, lyhyellä aikataululla saavutetta-
vissa oleva tavoite ja tekijä tuntee, että tavoite on saavuttamisen 
arvoinen, siis esimerkiksi, että nyt kirjoitettava artikkeli on oikeasti 
julkaisemisen arvoinen 

Lisäksi mainittiin: on tärkeää jos ohjaaja vaan kuuntelee, kannustaa 
osallistumaan, kertoo omista kokemuksistaan, keskustelee kanssani 
myös muusta elämästä. 

Ohjaus- ja neuvontatyö määritellään yleisellä tasolla ammatillisen 
auttamisen metodologiaksi: Ohjaus- ja neuvontatyössä toimitaan sil-
loin kun henkilö, jolla on säännöllisesti tai tilapäisesti ohjaajan rooli, 
antaa tai sopii antavansa aikaa, huomiota tai kunnioitusta määräaikai-
sesti asiakkaan roolissa olevalle henkilölle tai henkilöille. Ohjauksen 
tehtävänä on antaa opiskelijalle tilaisuus tutkia, keksiä ja selkeyttää 
tilannettaan ja elää voimavaraisemmin sekä hyvinvoivemmin.  (Onnis-
maa, Pasanen & Spangar 2000, 7). Opiskelijoiden kuvaamat ohjaus-
tilanteet kattavat kokonaisuutena määritelmässä esitetyn ammatillisen 
auttamisen perusedellytykset. Tarvitaan aikaa ja agendoja, huomioivaa 
ja kunnioittavaa dialogista vuorovaikutusta (huomiota ja kunnioitusta) 
sekä vuorovaikutuskäytäntöjä, jotka luovat opiskelijalle tilaa tutkia, 
keksiä ja selkiinnyttää omia ajatuksiaan ja tutkimuksensa tilannetta. 
Tällainen ohjaus on opiskelijaa valtauttavaa ja edistää laajemmin myös 
hänen hyvinvointiaan.
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Anna Raija Nummenmaa

LUKU 5  

HENKILÖKOHTAINEN OHJAUSKESKUSTELU 

Henkilökohtainen väitöskirjanohjaus on ammatillista keskustelua, jon-
ka tavoitteena on yhdessä opiskelijan kanssa selvittää väitöskirjatyöhön 
liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä tai ongelmia ja niiden taustaa sekä 
etsiä ja löytää niille ratkaisuvaihtoehtoja. Keskustelun lähtökohtana 
on yleensä opiskelijan määrittelemä kysymys ongelma tai avuntarve. 
Vaikka henkilökohtaisessa ohjauskeskustelussa keskitytään väitöskir-
jatyöhön, ohjauksessa käsitellään usein myös yleisemmin opiskelijan 
jatko-opiskeluun sekä urasuunnitteluun liittyviä kysymyksiä.  Luvussa 
kuvataan vaiheittain etenevä ohjausmalli, joka rakentuu ongelman-
ratkaisuprosessin eri vaiheille. 

Ammatillisesta keskustelusta

Keskusteleminen on arkielämässä tärkein tietojen hankkimisen, 
vaihtamisen ja henkilökohtaisen vaikuttamisen keino. Suoraan hen-
kilökohtaiseen kontaktiin ja vuorovaikutukseen perustuva keskus-
telu on keskeinen työväline myös akateemisessa ohjauksessa. Kun 
opiskelijat kertovat kokemuksistaan onnistuneista ohjaustilanteista, 
he yleisimmin kuvaavat henkilökohtaisia keskusteluja ohjaajansa 
kanssa (Nummenmaa & Soini 2008). Ammatillisessa keskustelussa 
käytetään hyväksi samoja kommunikaatiokeinoja ja psykologisia pro-
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sesseja kuin arkielämän keskusteluissa. Erona on kuitenkin se, että 
ammatilliselle keskustelulle on ominaista tavoitteisiin pyrkiminen. 
Tavoitteita voidaan jäsentää opiskelijan, ohjaajan tai organisaation 
näkökulmista. Yleensä yksittäisen keskustelun tavoitteista tai agendasta 
neuvotellaan joko ennen keskustelua tai sovitaan keskustelua alussa. 
Ammatilliselle keskustelulle on myös ominaista kommunikaatio ja 
vuorovaikutusluonne. Keskustelun osapuolet vaikuttavat toisiinsa, ja 
ohjaajan vastuulla on ongelman käsittelyä edistävän vuorovaikutuksen 
mahdollistaminen.

Atkins ja Brown (1988, 122) jäsentävät ohjaajan toimintaa opin-
näytetyön ohjaustilanteessa kahden perusulottuvuuden kautta. Toisena 
ulottuvuutena on vuorovaikutuksen emotionaalinen sävy (lämmin 
– kylmä), toisena ohjauskeskustelun struktuuri (strukturoitu – va-
paa). Tämän opiskelijoiden ohjauskokemuksia hyvästä ohjauksesta 
selvitelleen tutkimuksen mukaan vähiten onnistuneena koetaan oh-
jaustilanne, jossa ohjaaja on emotionaalisesti etäinen ja kylmä, eikä oh-
jauskeskustelussa ole mitään struktuuria. Silloinkin kun ohjaussuhde 
on lämmin ja ystävällinen, ohjauskeskustelun strukturoimattomuus ei 
ole opiskelijoiden kokemuksissa tunnusomaista hyvälle ohjaukselle. 
Opiskelijat arvostavat asiantuntevaa, asioita strukturoidusti eteenpäin 
vievää ja vuorovaikutukseltaan lämmintä sekä empaattista ohjausta.

Vuorovaikutus on nähtävä välineenä, jota voidaan käyttää tietoi-
sesti ohjausprosessissa erilaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Ohjaajan 
käyttämät erilaiset vuorovaikutusmenetelmät kuten kuunteleminen, 
erilaiset kysymykset ja toiminnalliset vuorovaikutusmenetelmät toi-
mivat opiskelijan ongelmaratkaisuprosessin tukena. Hyvä ohjaus 
perustuu yhteistyösuhteelle, jossa ohjaajalla ja opiskelijalla on yhteinen 
ymmärtämys siitä, mitä kysymystä ollaan kulloinkin käsittelemässä, 
mitä tavoitellaan ja millaisin työmenetelmin.
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Ongelmia käsittelevä ohjausmalli

Tieteellinen tutkimustyö on jatkuvaa ongelmanratkaisua. Tämän 
vuoksi esittelen seuraavassa ohjauskeskustelun, joka rakentuu on-
gelmanratkaisuprosessin vaiheille.  Kokemukseni mukaan tällainen 
vaiheittain etenevä työskentely auttaa vähän kokemusta omaavia 
keskusteluprosessin eteenpäinviemisessä. Kokeneemmat ohjaajat hal-
litsevat tämän prosessiin usein luonnostaan.

 Ongelmia käsittelevä ohjausmalli etenee seuraavien vaiheiden 
kautta: 

 1. keskustelun kohteena olevan kysymyksen / ongelman selvit- 
          täminen 

 2. näkökulmien laajentaminen 
 3. tavoitteiden ja osatavoitteiden määritteleminen
 4. toimintasuunnitelman laatiminen 
 5. arviointi ja seuranta.

Käytännössä ohjauskeskustelu on usein polveilevaa, eikä välttämättä 
etene selkeästi vaiheittain. Keskustelun rakenteen jäsentäminen on-
gelmanratkaisuprosessiksi auttaa ohjaajaa hahmottamaan keskustelun 
eri vaiheisiin liittyviä erilaisia tavoitteita sekä sitä, miten hän ohjaajana 
toimiessaan voi erilaisten vuorovaikutus- ja kommunikaatioprosessien 
avulla edistää keskustelua. Seuraavaksi esittelen ongelmia käsittelevän 
ohjauskeskustelun eri vaiheita, niiden keskeisiä tavoitteita ohjauksen 
näkökulmasta sekä sitä, miten ohjaaja voi auttaa opiskelijaa tutkimaan 
omaa tilannettaan. Haastattelusitaatit ovat ’Tieteellinen asiantuntijuus 
ja akateeminen ohjaus’ tutkimusprojektin osa-aineistosta (Nummenmaa 
& Soini T.  2008).
 

Kysymyksen, ongelman tai avun tarpeen selvittäminen  

Keskustelun aloitusvaiheeseen liittyvät keskeiset elementit ja ohjaajan 
keskeiset tehtävät ovat keskusteluun valmistautuminen, aikarajoi-
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tusten selvittäminen, jos sellaisia on, ja opiskelijan näkökulmaan 
keskittyminen.  Keskustelun agenda ja sekä kummankin osapuolen 
valmistautuminen keskusteluun ovat keskeisiä onnistuneen ohjaus-
tilanteen edellytyksiä:  

Ohjaaja ei vilkuile kelloonsa eikä vastaa puhelimeensa, vaan keskit-
tyy minun asiaani. Myös hän on valmistautunut tapaamiseemme 
etukäteen. Keskustelua käydään minun lähtökohdistani, mutta hän 
esittää selvästi myös omat näkemyksensä ja antaa palautetta minun 
näkemyksistäni. Tapaamisella on ennalta sovittu sisältö ja aikataulu, 
josta voidaan joustaa hieman, mutta pääsääntöisesti pitäydytään 
sovitussa asiassa, jotta saadaan asioita eteenpäin. 

Ennen keskustelun aloittamista ohjaajan on hyvä koota ajatuksensa 
ja keskittyä ohjattavaan. Jos kyseessä on ohjaajan ja opiskelijan en-
simmäinen tapaaminen, pelkkä keskittyminen riittää. Silloin kun 
kyseessä jo aikaisemmin tuttu ohjattava, on syytä palauttaa mieleen 
aikaisemmat tilanteet: missä vaiheessa ollaan, mitä on aikaisemmin 
sovittu. On myös hyvä tutustua etukäteen mahdollisesti esiin tuleviin 
asioihin ja niihin liittyviin kirjallisiin tuotoksiin. Koska ohjaajien hen-
kilökohtaiseen ohjaukseen käytettävissä oleva aika on usein rajattu, oh-
jausprosessia edesauttaa, jos ohjaustilanteessa käsiteltävät kysymykset 
– keskustelun agenda – ovat etukäteen sovittu ja tarvittava kirjallinen 
materiaali on toimitettu hyvissä ajoin. Opiskelijat tuovat myös tämän 
näkökulman usein esiin kuvatessaan hyviä ohjaustilanteita:

Etukäteen on sovittu, mitä asioita käsitellään, ajankohta on sovittu 
etukäteen ja kumpikin noudattaa sitä. Paperi on toimitettu etukäteen 
ohjaajalle, joka on perehtynyt aiheeseen eikä vain kysy tilanteessa että 
mistäs meidän pitikään puhua.

Ohjaustilanteelle on sovittu etukäteen agenda ja molemmat osapuolet 
ovat valmistautuneet puhumaan asiasta. Ohjattava on aktivinen osa-
puoli ja ohjaaja haastaa, kontekstoi ja antaa vinkkejä. Lopuksi sovitaan 
jatkosta, ehkä jo seuraavan ohjaussession ajankohta ja agenda.

 

Ohjauskeskustelun ensimmäisen vaiheen tehtävänä onkin lähtötilan-
teessa olevan ongelman, kysymyksen tai huolen aiheen selvittäminen. 
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Tällöin kysymystä on hyvä lähestyä opiskelijan lähtökohdista käsin, 
sellaisena kuin opiskelija sen näkee. Mikäli opiskelija ei ole etukä-
teen esittänyt kysymyksiään tai keskustelun agendasta ei ole yhdessä 
sovittu, yksinkertaiset kysymykset (Mitä asioita haluaisit meidän 
käsittelevän tänään? Mistä työhösi liittyvästä kysymyksestä haluaisit 
meidän keskustelevan erityisesti?) ovat yleensä hyvin toimivia. Ne 
haastavat opiskelijaa tuomaan esiin omia ajatuksiaan. On tärkeää, 
että sekä ohjattava että ohjaaja tunnistavat ja hahmottavat ongelmat, 
ennen kuin niitä ryhdytään ratkaisemaan.  Jos ohjaaja tarjoaa nopeasti 
oman neuvonsa, hän saattaa samalla estää opiskelijaa ratkaisemasta 
itse omat ongelmansa ja näin oppimasta ongelmaratkaisua tulevaa 
varten. Keskustelun aloitusvaiheeseen on hyvä varattava riittävästi 
aikaa, jotta tilanne saataisiin kuvailtua ja ymmärretyksi mahdolli-
simman laaja-alaisesti.

Keskustelun edetessä pyritään luomaan tarkempi kuva opis-
kelijan tilanteesta, miten hän ajattelee ja miten hän jäsentää omaa 
kysymystään.  Kun opiskelija keskustelun alussa tai mieluummin jo 
etukäteen on ”laittanut pöydälle” häntä askarruttavat kysymykset ja 
keskustelun agendat, ohjaajan on mahdollista hahmottaa paremmin 
kokonaisuutta ja kysymysten välisiä suhteita. Ohjaajan tehtävänä on 
auttaa opiskelijaa näkemään, mikä näissä kysymyksissä on olennaista.  
Edelleen on tärkeä selvittää opiskelijan näkemys siitä, millaisia esteitä 
hänen käsityksensä mukaan työn etenemisen tiellä on. Jos opiskelijalla 
ei ole selkeää kuvaa asiasta, häntä voi auttaa kuvaamaan tarkemmin 
esimerkiksi sitä, mitä hän toivoo saavansa aikaan. 

Koska tavoitteena on saada kuva siitä, millaisena opiskelija itse 
näkee tilanteensa, keskustelun kannalta keskeistä vuorovaikutuksessa 
ovat kuunteleminen ja opiskelijan rohkaiseminen puhumaan. Joskus 
opiskelijan ääneen ajattelu ja kuulluksi tuleminen saattavat jo itsessään 
johtaa merkittävään oivallukseen:

Keskustelimme empiirisen aineiston kuvauksen perusteella teke-
mästäni synteesistä, sen jäsentämisestä ja kuvaamisesta. Esittelin 
alustavan jäsennykseni ja ohjaajani kuunteli ja kommentoi lyhyesti. 
Kiirettä ei ollut. Yhtäkkiä hän kysyi, miten jäsennyksessäni tulee 
esille eräs keskeinen näkökulma, jota tuon vahvasti esille aineiston 
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kuvauksissa. Yritin selittää, että se on sisällä jäsennykseni eri osissa. 
Ohjaajani sanoi vain ”Jaa, aha”. Sitten keskustelimme muista asioista. 
Lähdettyäni kelasin keskusteluamme ja tuo ”Jaa, aha” iski mieleeni 
oikein kunnolla. Miten ulkopuolinen lukija voisi ymmärtää, mitä 
tarkoitan, jos oma ohjaajanikaan ei sitä nähnyt jäsennyksessäni? Tämä 
johti siihen, että koko jäsennys meni uusiksi ja siitä tuli erittäin hyvä. 
Ohjaajani ei siis osoittanut mitä pitäisi tehdä, mutta hänen spontaani 
reaktionsa ohjasi minut oikeille jäljille.

Opiskelijan kuuntelemista ja hänen ajatustensa ymmärtämistä voi vä-
littää muun muassa peilaamalla. Peilaaminen tarkoittaa niitä väitteitä ja 
lausahduksia, joiden avulla ohjaaja antaa opiskelijalle palautetta tämän 
omista ajatuksista tai kirjoituksista. Peilaamista voi tehdä esimerkiksi 
toistamalla omin sanoin kuulemansa (esim. ”Sanoit, että et oikein 
hahmota, miten nämä teoreettiset käsitteet liittyvät tutkimuksessasi 
toisiinsa, voisitko kuvata asiaa vähän tarkemmin, mitä tarkoitat?”) 
tai lukemaansa (esim. ”Edellisellä sivulla määrittelit ilmiötä näin, 
tässä kohdassa olet puolestaan esittänyt tällaisen määritelmän, miten 
kommentoisit tätä?”).

Ohjaaja voi auttaa opiskelijaa kuvaamaan tilannettaan esittämällä 
kohdennettuja kysymyksiä, selventämällä ajatuksia ja pyytämällä 
häntä konkretisoimaan asioita. Selventäminen tarkoittaa sitä, että 
ohjaaja lisää opiskelijan ajatukseen oman ideansa, joka kuitenkin 
jollakin tavalla seuraa opiskelijan esiin ottamasta ajatuksesta. Yhteen-
vedolla selventäminen tarkoittaa sitä, että ohjaaja tekee yhteenvedon 
opiskelijan esittämistä useista ajatuksista. Yhteenvedot ovat erityisen 
käyttökelpoisia jatkokeskustelun alussa, tai keskustelun kuluessa, kun 
keskustelu hyppii asiasta toiseen tai tuntuu pysähtyneen. (Amundson 
2005, 31–33.) Edellä kuvatut vuorovaikutusmenetelmät ovat käyttö-
kelpoisia ohjauskeskustelun kaikissa vaiheissa. 

Näkökulmien laajentaminen 

Ohjauskeskustelun ensimmäisessä vaiheessa ohjaaja pyrkii asettumaan 
opiskelijan tilanteeseen. Vaihe päättyy yleensä kysymysten muotoiluun 
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opiskelijan perspektiivistä. Jotta opiskelija voisi löytää uusia ratkai-
suja tilanteeseensa, tarvitaan ohjaajan aktiivista toimintaa avaamaan 
uusia näkökulmia.  Keskustelun laajentaminen (ohjaajan perspektii-
vi) tulee esiin seuraavassa tohtoriopiskelijan hyvän ohjaustilanteen 
kuvauksessa: 

Tohtoriopiskelijalla on ongelma, jota hän ei osaa ratkaista ja joka 
tuntuu ylitsepääsemättömältä. Ohjaaja kuitenkin kannustaa opis-
kelijaa katsomaan ongelmaa toisesta näkökulmasta ja kääntämään 
asian haasteeksi ja mielenkiintoiseksi, väitöskirjassa pohdittavaksi 
kysymykseksi, joka ei jumiuta työtä vaan päin vastoin vie sitä eteen-
päin. Ohjaaja ei jätä opiskelijaa yksin ongelmineen vaan pohtii niitä 
ohjaustilanteissa, laittaa itsensä likoon.

Tässä työskentelyvaiheessa ohjaajalta edellytetään aktiivisempaa roolia. 
Ohjaajan tehtävänä on haastaa ja rohkaista opiskelijaa toisinajatte-
luun.  Ohjauskeskustelussa haastaminen merkitsee mm. yhteenvetojen 
tekemistä ohjaajan näkökulmasta eli millaisena tilanne näyttäytyy 
ohjaajalle. Usein se tarkoittaa tiedon antamista ja tarvittaessa vastak-
kainasettelua, jossa nostetaan esiin ristiriitaisia ajatuksia/käsityksiä 
(esim. ”Esität tässä väitteen, että tutkimushavaintosi tukevat vahvasti 
XX:n havaintoja. Kuitenkin jos katsotaan, miten olet tulkinnut tämän 
tuloksen, voidaan tulla myös aivan toisenlaiseen päätelmään”). Kun 
tutkittavaan kysymykseen tulee uusia näkökulmia, ne avaavat myös 
uusia ajattelu- ja toimintavaihtoehtoja. Näin opiskelijalle voidaan 
osoittaa seikkoja, jotka ovat esimerkiksi esteenä työhön liittyvän ky-
symyksen tai ongelman ratkaisemiselle (Amundsen 2005, 52).

Ongelman määrittelyn ja sen ratkaisun välinen raja on usein varsin 
häilyvä. Usein jo ongelman määrittely auttaa ongelmanratkaisuun. Tä-
män vuoksi erilaiset aktivoivat menetelmät, jotka auttavat opiskelijaa 
tutkimaan omaa tilannettaan, auttavat häntä samalla myös löytämään 
ratkaisuja. Väitöskirjan ohjauksessa ollaan paljon tekemisissä kirjoite-
tun ja puhutun kielen kanssa. Kieli ja siihen liittyvä merkityksenanto 
tarjoaa ohjauksessa erilaisia mahdollisuuksia, mutta kieli ei ole pelkäs-
tään mahdollisuuksia avaava. Se saattaa olla myös rajoittava; kielen 
lineaarisuus rajaa myös ulos tietyn joukon vaihtoehtoja. Jos ohjaaja 
haluaa auttaa opiskelijaa ideoimaan mahdollisimman luovasti ja ilman 
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rajoituksia, hänen on hyvä välillä irrottautua tuosta kielen valmiista 
järjestyksestä. (Nummenmaa & Lautamatti 2004, 167.) 

Yksi ohjauksellinen metodi järjestyksestä irrottautumiseen on 
visualisointi. Visualisoinnilla tarkoitetaan tutkimuksen kohteena ole-
van tilanteen tai idean (esim. työhön liittyvien käsitteiden, luetun 
aineiston jne.) näkyväksi tekemistä kuvien, erilaisten merkkien, sym-
bolien tai karttojen avulla. Ajatusten esittäminen kuvina, symboleina 
tai karttoina luo semanttisen avaruuden, jonne opiskelija voi sirotella 
merkityksiä sopivalta tuntuvalla tavalla ja jossa niiden siirtely voi aut-
taa näkemään asioiden välisiä suhteita usealta kannalta. Akateemisen 
kielen merkitykset ovat jokseenkin vakiintuneita, ja niillä pyritään 
mahdollisimman yksiselitteiseen ilmaisuun. Luovan suunnittelun 
vaiheissa ne voivat sitoa liikaa, tai ne voivat tuntua puutteellisilta. 
(Nummenmaa & Lautamatti 2004) Visualisointia voidaan väitös-
kirjan ohjauksessa toteuttaa eri tavoin mm. vapaana visualisointina, 
erilaisina karttoina tai valmiiden kuvien avulla. Erilaiset idea- tai 
miellekartat (mapping) saattavat auttaa opiskelijaa hahmottamaan 
ilmiöiden välisiä suhteita uudella tavalla. Käsitekartoista on olemassa 
myös erilaisia tietokonesovelluksia, jotka voivat antaa opiskelijalla 
hyödyllisiä työvälineitä. (ks. esim. Buzan & Buzan 2003).

Jotkut ohjaajat ovat tottuneet käyttämään aktivoivia työtapoja 
luonnollisena osana omaa opetus- ja ohjaustyötään. Osa ohjaajista ko-
kee ne omalle toimintatavalleen vieraaksi.  Uusia työmuotoja kannattaa 
kuitenkin kokeilla ja tutkia, mitä niillä voisi olla annettavana.

Mitä seuraavaksi – tavoitteiden ja osatavoitteiden määrittelyä

Uusien näkökulmien avaaminen valmistaa ohjauskeskustelua seu-
raavaan vaiheeseen eli mitä tulisi seuraavaksi tehdä. On löydettävä 
erilaisia vaihtoehtoja, on punnittava niiden hyviä ja huonoja puolia, 
asetettava toimivat vaihtoehdot järjestykseen, määriteltävä millaiset 
tavoitteet ovat saavutettavissa ja millä ehdoilla. Ohjauskeskustelussa 
tämän vaiheen keskeinen tehtävä on löytää tavoitteet ja välitavoitteet, 
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jotka aktiivisesti tukevat esiin nostettujen kysymysten tai ongelmien 
käsittelyä (Lindh 1988). Ohjaajan tehtävänä on auttaa opiskelijaa 
löytämään selkeitä ja realistisia tavoitteita ja osatavoitteita. Tavoitteiden 
etsimisessä ja löytämisessä voidaan käyttää myös erilaisia tekniikoita. 
Esimerkiksi aikataulusuunnitelmat ovat väitöskirjaprosessin suunnit-
telussa hyviä työkaluja. Niitä voidaan kehitellä yhdessä esimerkiksi 
vertaisryhmässä tai käyttää erilaisia valmiita suunnitteluvälineitä.  
(esim. Delamont, Atkinson & Parry 1997; Lindh 1988; Nummenmaa 
& Lautamatti 2004). 

Väitöskirjan työprosessia edistävät opiskelijan asettamat konk-
reettiset tavoitteet siitä, mitä hän aikoo tehdä seuraavaksi. Asetettujen 
työtavoitteiden on oltava opiskelijan itsensä määrittelemiä tai opiske-
lijan ja ohjaajan yhdessä neuvottelemia. Jotta asetetusta tavoitteesta 
tulisi toimintaa ohjaava, siltä edellytetään tiettyjä kriteerejä. Ensin-
näkin tavoitteen tulisi olla riittävän selväpiirteinen ja konkreettinen 
ja itse keskustelun kohteena olevan kysymyksen/ongelman kannalta 
relevantti. Tavoitteen tulisi olla myös sellainen, että opiskelija voi 
arvioida jälkikäteen, onko hän saavuttanut tavoitteensa vai ei. Niinpä 
tavoitteen määrittelyn yhteydessä tulisi myös pohtia miten opiskelija 
tietää saavuttaneensa tavoitteensa. Tavoitteiden tulisi olla myös rea-
listisia. Realistisuus on hyvän tavoitteen ominaisuuksista määräävin 
ominaisuus, sillä jos tavoite ei ole realistinen, selväpiirteisyydellä ja 
konkreettisuudella ei ole enää niin väliä. Opiskelijan tulee myös itse 
olla sitoutunut tavoitteen saavuttamiseen. Useinhan tavoitteet asete-
taan erilaisina aikatavoitteina, jotka sinänsä ovat työn eteenpäin menon 
kannalta tärkeitä. Tavoitteen asetteluun on kuitenkin tärkeää liittää 
myös selkeitä sisältöjä koskevia tavoitteita. (ks. Lindh 1988.)

Miten tästä eteenpäin – tavoitteista toimintasuunnitelmaan

Opiskelijalla saattaa olla selkeä käsitys siitä, mitä hän on tekemässä 
ja mitkä ovat hänen tavoitteensa. Hän ei välttämättä onnistu tavoit-
teidensa saavuttamisessa, jos hän ei ole sitoutunut tavoitteeseen tai 
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häneltä puuttuu tietoja tai keinoja. Tämän vuoksi on hyödyllistä, että 
ohjauskeskustelussa selvitetään myös sitä, miten tavoitteiden saavut-
taminen on mahdollista, kartoitetaan erilaisia toimintavaihtoehtoja ja 
tehdään toimintasuunnitelma. Keskeistä on, että opiskelija toteuttaa 
suunnitelman. Usein tällaiset erityistä suunnittelua vaativat laajat asiat 
saattavat liittyä väitöskirjatyön reunaehtoihin, kuten rahoitussuunni-
telmiin tai opiskelun ja myös perheen yhteensovittamiseen.

Toimintasuunnitelmalla tarkoitetaan tässä prosessia, jonka kautta 
aste asteelta edetään kohti tavoitetta. Monet opiskelijat selviävät tästä 
ilman apua, osa tarvitsee ohjausta: 

Hyvän ohjauspalaverin tuloksena syntyy toimintasuunnitelma lähi 
viikoille/kuukausille, johon molemmat ovat tyytyväisiä. Työllä on 
tapaamisen jälkeen selkeä suunta, lyhyellä aikataululla saavutetta-
vissa oleva tavoite ja tekijä tuntee, että tavoite on saavuttamisen 
arvoinen, siis esimerkiksi, että nyt kirjoitettava artikkeli on oikeasti 
julkaisemisen arvoinen 

Ohjauskeskustelussa opiskelijaa autetaan löytämään vaihtoehtoisia 
tapoja tavoitteen toteuttamiseksi ja valitsemaan niistä parhaan. Hä-
nelle voidaan antaa konkreettista apua liittyen esimerkiksi kirjallisuu-
teen, tiedonhankintaan tai metodeihin riippuen siitä, missä vaiheessa 
ollaan. Ohjaajan toiminta rakentuu pitkälti samoille periaatteille 
kuin edellisessä vaiheessa. Etsitään erilaisia keinoja ja tavoitteiden 
toteuttamisvaihtoehtoja, punnitaan eri vaihtoehtojen välillä; etuja 
ja haittoja, esteitä ja mahdollisia tukitoimia. Opiskelijaa rohkaistaan 
ajattelemaan tärkeitä alueita suunnitelman toteuttamisessa ja eri-
laisten toimintavaihtoehtojen joukosta pyritään löytämään parhaat 
mahdolliset kriteereinä selväpiirteisyys, konkreettisuus, arvioitavuus 
ja realistisuus. Ohjaajan tehtävänä on tukea opiskelijaa ennakoitaessa 
oletettavia vaikeuksia toimintasuunnitelman toteuttamisessa ja kan-
nustaa opiskelijaa eteenpäin. (Amundson 2005, 125–126). Samoin 
kuin tavoitteita määriteltäessä, on tässäkin tärkeää, että opiskelija kokee 
toimintasuunnitelman omakseen ja sitoutuu sen toteuttamiseen.

On kuitenkin ohjaajia, jotka eivät koskaan käsittele tätä vaihetta 
ohjaustyössään. Heidän näkemyksensä mukaan opiskelijalla on vastuu 



 Hyvä Tohtori – 83

itse keksiä keinot tavoitteen saavuttamiseksi. Jotkut ohjaajat aloittavat 
suoraan vaiheen neljännen vaiheen asioilla eli he vain lyhyesti kuuntele-
vat, mitä opiskelijalla itsellään on sanottavana ongelmastaan ja antavat 
suoria neuvoja. Tämä johtaa usein opiskelijoiden passivoitumiseen ja 
myös siihen, että he eivät noudata annettuja ohjeita. Tällainen suora 
toimintatapa korostaa enemmän ohjaajan valtaa ja asiantuntijaroolia 
kuin tukee opiskelijan oppimista ja työn etenemistä.

Ohjauskeskustelun päättäminen ja arviointi 

Jokaisen yksittäisen ohjauskeskustelun päätösvaiheessa ohjaajan on 
hyvä pyytää opiskelijaa omin sanoin kertomaan, mistä ohjauskes-
kustelussa keskusteltiin ja miten hän aikoo jatkaa eteenpäin. Tämä 
keskustelu antaa ohjaajalle mahdollisuuden arvioida, miten opiskelija 
oli ymmärtänyt keskustelun. Tarvittaessa voidaan palata joihinkin 
keskustelukysymyksiin. Ohjaaja voi myös itse esittää lyhyen kes-
kustelua kokoavan yhteenvedon. Ohjausprosessin dokumentoinnin 
kannalta saattaa olla tarkoituksenmukaista pyytää opiskelijaa lähet-
tämään keskustelun jälkeen ohjaajalle lyhyt raportti keskustelusta ja 
siinä sovituista asioista. 

Ohjausprosessiin kuuluu myös arviointi. Parhaimmillaan arvi-
ointia tapahtuu koko väitöskirjan ohjausprosessin ajan. Sekä ohjaaja 
että opiskelija tarvitsevat palautetta tekemisistään. Mitä on tehty 
hyvin, missä olisi parantamisen varaa? Ohjaaja voi ohjausprosessin 
kuluessa jatkuvasti arvioida työtään esittämällä itselleen esimerkiksi 
seuraavia kysymyksiä: Keskustelenko opiskelijan kannalta keskeisistä 
asioista? Onko työskentely ajankäyttöön nähden tehokasta? Miten 
tämän päivän keskustelu vaikuttaa siihen, miten opiskelija käsittelee 
ongelmaansa? Oleellista arvioinnissa on se, miten ohjaajan ja opis-
kelijan välinen yhteinen työskentely vaikuttaa käsiteltävänä olevan 
kysymyksen, ongelman tai avuntarpeen ratkaisuun (Lindh 1988). 

Ohjaajan ja opiskelijan välinen ohjausprosessi ja ohjaussuhde 
päättyvät jossain vaiheessa. Päätösvaiheen arvioinnissa tarkastellaan 
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sitä, mitä on tapahtunut koko ohjausprosessin aikana. Tärkeää on 
käydä läpi yhdessä mm. millaisia vahvuuksia opiskelijalle on yhtei-
sen prosessin aikana kehittynyt (Amundson 2005, 203). Arvioinnin 
lähtökohtana ovat tohtoriopiskelulle ja väitöskirjaprosessille asetetut 
tavoitteet. Opiskelija kysyy saavuttiko hän asettamansa tavoitteet. 
Ohjaaja puolestaan pohtii miten hän ohjaajana edisti opiskelijan 
opiskelu – ja väitöskirjaprosessia. Erityisesti pitkäkestoisessa ohjauk-
sessa, kuten tutkimusprosessin ohjauksessa, on hyvä tehdä jollakin 
seremonialla näkyväksi ohjauksen päättyminen ja se, mitä ohjauksessa 
on saavutettu. Väitöskirjan julkinen tarkastaminen ja karonkka toi-
mivat tällaisina akateemisina seremonioina. Ehkä olisi hyvä kokeilla 
myös muunlaisia kuin näitä perinteisiä virallisia ja pakollisia tapoja 
päättää pitkä prosessi. 

Edellä olen käsitellyt ohjauskeskustelua, jotka käydään ennalta 
sovittuina ohjaustapaamisina. Tällaiset tilanteet ovat tyypillisiä silloin, 
kun tohtoriopiskelijat eivät ole tiiviisti mukana tiedeyhteisöissä tai 
tutkimusprojektien jäseninä. Silloin, kun opiskelija toimii kiinteästi 
tiedeyhteisön jäsenenä, ohjauskeskustelut eivät ole yksinomaan sidot-
tuja ennalta sovittuihin tapaamisiin, vaan ohjausta tapahtuu paljon 
myös erilaisissa epämuodollisissa ”kohtaamisissa”. Näissä kohtaamisissa 
on kuitenkin tunnistettavissa samoja piirteitä kuin onnistuneiden 
ennalta sovittujen ohjauskeskustelujen kuvauksissa: 

Ohjaaja poikkeaa työhuoneeseen ohi kävellessään, ja istahtaa hetkeksi 
juttelemaan. (Ohjaussuhteen sosiaalinen side kasvaa ad hoc -tapahtu-
mista, jotka luovat tunteen siitä, että ohjaaja välittää ohjattavastaan 
ja tämän työn etenemisestä.) Ohjaaja kertoo asiasta, jonka olettaa 
kiinnostavan ohjattavaa, kyselee työn edistymisestä, ja jää keskustele-
maan ongelmakohdista. (Aktiivinen tiedottaminen auttaa, kun tuore 
tutkijanalku ei kuitenkaan tiedä asioista etukäteen. Työn edistymisestä 
raportointi pitää yllä työrytmiä ja pakottaa jäsentämään ajatuksia 
omasta työstä uusilla tavoilla. Ongelmakohdista keskustelu kehittää 
ajatusprosesseja ja keskustelutaitoja, auttaa pääsemään eteenpäin, ja 
syventää ymmärtämistä.) Lopuksi puhutaan työn ulkopuolisistakin 
asioista pienen hetken. (Yhteishenki kasvaa, luo miellyttäviä sosiaalisia 
hetkiä pitkiin työpäiviin, jotka muuten niin helposti erakoittavat 
työhuoneeseen.) Lyhyetkin keskustelusessiot saavat paljon aikaan. 
Harvat, etäiset, virallisen jäykät tapaamiset eivät henkilökohtaisesti 
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ainakaan toimisi läheskään yhtä hyvin, vaikka niiden aikana keskus-
teltaisiin pidempiä aikoja.

Selkeä teema/kysymys ohjaustilanteen pohjana => fokusoitunut 
keskustelu => yhteinen näky ohjaajan ja opiskelijan välillä siitä mihin 
suuntaan edetään.  Usein nasevat, yksinkertaiset kysymykset ovat ihan 
parasta ohjausta. Lopulta kyse on kuitenkin aina puhtaasti omasta 
oivaltamisesta eikä siitä, että ohjaaja kertoisi mitä seuraavaksi täytyy 
tehdä.  Toisaalta joskus voi saada loistavaa informaalia ohjausta jostain 
yllättävästä tilanteesta; käytäväkeskustelussa tms tilanteessa. Keskeistä 
kai on se, että ohjaava henkilö on kulloisessakin ohjaustilanteessa 
keskittynyt ohjattavan tilanteeseen/käsillä olevaan probleemaan ja 
fasilitoi ajattelua eteenpäin. 
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Sanna Vehviläinen

LUKU 6

AKATEEMISEN OPINNÄYTTEEN OHJAUS VUOROVAIKUTUKSENA

Esimerkkinä opiskelijan kysymykset ja niiden käsittely

Artikkelissa analysoidaan ja kuvataan ohjausta vuorovaikutuksen käytän-
töjen näkökulmasta. Ohjaus on pedagoginen työväline, jota käytetään 
useiden ammattialojen piirissä, monenlaisten tehtävien hoitoon. Kiinnos-
tukseni kohdistuu siihen, miten keskustelu ohjauksessa järjestetään kahden 
ihmisen välillä: miten silloin toimitaan ja keskustellaan? Mitä keskustelun 
keinoja ja välineitä käytetään, millaisia rooleja ja toimintavaihtoehtoja 
osapuolet hyödyntävät? Miltä rutiininomainen ohjauskeskustelu näyttää ja 
kuulostaa? Tutkimusmenetelmäni on keskustelunanalyysi – tutkimusote, 
joka kerää empiiristä tietoa vuorovaikutuksen keinoista. Kuvaan artikke-
lissani yhdestä näkökulmasta, millainen vuorovaikutustilanne opiskelijan 
ohjaaminen tämän aineiston valossa on ja pohdin, mitä voimme rutiineja 
tarkastelemalla oppia ohjaamisesta.1 
1.  Aineisto on kerätty hankkeeseen ’Ohjauskäytänteet yliopistopedagogiikassa’ Hel-

singin yliopistossa. Sovellamme siinä keskustelunanalyysiä (ks. esim. Drew & 
Heritage 1992; Arminen 2005; Drew & Heritage 2006) Käytössämme on kor-
pus yksilöohjaustilanteita neljästä tiedekunnasta, seminaarivuorovaikutuskorpus 
kahdesta tiedekunnasta, jatko-opiskelun ohjausta kolmesta tiedekunnasta sekä 
sähköpostiohjausvuorovaikutusta ja dokumentteja nauhoitteiden taustamateriaa-
liksi. Olen luettavuuden vuoksi yksinkertaistanut litteraatioita keskustelunanalyysin 
konventioista. Litteraatiomerkit selitetään luvun lopussa. Otteessa tarkasteltavat 
opiskelijan vuorot on tummennettu ja ohjaajan vastauksen alkukohta merkitty nuo-
lella. Pyrkimykseni on ollut luoda kuvaa tavallisesta, rutiininomaisesta ohjaustyöstä 
yliopistolla. Aineisto sisältää video- ja ääninauhoitettuja ohjaustilanteita sellaisista 
ympäristöistä, joissa ohjauskeskustelua käytetään rutiininomaisena työvälineenä. 
Aineisto on kerätty useiden tieteenalojen piiristä, ja sen yhtenäiset piirteet kerto-
nevatkin jotain yleistä ja vakiintunutta akateemisista ohjauskäytännöistä. 
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Tohtorikoulutuksen ohjaustilanteita ei ole vastaavalla tavalla 
tutkittu, ja on mahdollista että niissä toimitaan osittain eri tavoin. 
Kokemukseni ja alustavien vertailevien aineistohavaintojen perusteella 
uskon kuitenkin, että nämä perustoiminnot ja käytänteet ovat myös 
väitöskirjaa ohjaavien keskustelurepertuaarissa. Ytimeltään toiminnot 
ovat hyvin samanlaisia: tutkimustyön ratkaisuja ja edistymistä rapor-
toidaan, ongelmia käsitellään ja tekstiä kommentoidaan ja hiotaan.

Tekstistä annettava palaute  

Aiempi ohjauskirjallisuus on käsitellyt vuorovaikutusta melko yleisellä 
tasolla, käsittelemättä empiirisiä esimerkkejä todellisista vuorovai-
kutustilanteista. Tästä huolimatta erityisesti palautteesta on paljon 
yliopisto-opettajaa ohjeistavaa kirjallisuutta (Lindblom-Ylänne & 
Wager 2003; Nummenmaa & Lautamatti 2004; Svinhufvud 2007a). 
Akateemisen ohjaamisen yhteydessä korostetaan palautetta tärkeim-
pänä ohjaajan työvälineenä. Kirjoittamiseen ja tutkimustyöhön har-
jaantumisen kannalta pidetään tärkeänä runsasta, rakentavaa ja osuvaa 
palautetta, jonka vastaanottaja pystyy ymmärtämään ja ottamaan 
osaksi toimintaansa. 

Opinnäytteen ohjauskeskustelujen yleinen piirre on niiden 
implisiittisyys, niissä on vähän neuvottelua siitä, mitä tavoitteita 
kohtaamiselle asetetaan tai mikä kulloinkin on tärkeätä. Tehtävät 
ja työnjako oletetaankin rutiininomaisesti tiedetyiksi: ohjaaja antaa 
palautetta lukemastaan tekstistä ja opiskelija puolestaan tuo esille niitä 
ongelmia joita katsoo tarpeelliseksi. Ohjauksessa toistuukin kaksi 
keskeistä laajempaa, rutiininomaista perustoimintoa: tekstipalaute, 
jossa ohjaaja antaa valmistelemansa kommentit tekstiversiosta, sekä 
raportointitilanne, jossa opiskelija tuo arvioitavaksi ja käsiteltäväksi 
jotain tekemäänsä ja kertoo ongelmistaan. Nämä toiminnot esiinty-
vät joskus selvärajaisina, joskus limittyvät. Niiden sisällä on useita 
yksittäisiä ohjaajan kommentteja eli palautesekvenssejä ja niihin voi 
sijoittua myös opiskelijan monenlaisia aloitteita.
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Palaute on keskeinen osa taidon harjoittelua ja harjaantumista. 
Useiden taitojen oppimisessa korjaava – ts. ongelmia tai kehitettäviä 
asioita osoittava – palaute on välttämätöntä, jotta oikea suoritus löy-
tyisi ja vakiintuisi ja jotta oppija oppisi itse arvioimaan ja korjaamaan 
suoritustaan (Martin 2004; Sellman valmisteilla). Samalla tarvitaan 
myös myönteistä palautetta, jotta oppija näkee edistyvänsä ja hänen 
motivaationsa harjoitteluun säilyy. Opinnäytetyössä harjoitellaan 
monia vaikeasti hahmottuvia taitoja ja kehitys on hidasta. On eduksi, 
jos ohjattava tajuaa olevansa mukana hitaan harjaantumisen proses-
sissa – eli tottuu vastaanottamaan paljon korjaavaa palautetta moniin 
asioihin tekemisissään ja teksteissään. 

Korjaava palaute on selvästi eniten käytetty palautteen muoto 
ohjaustilanteissa. Ohjaajan tekstipalaute muodostaa toistuvan, ru-
tiininomaisen toiminnon: ohjaaja antaa kommentteja opiskelijalle 
lukemastaan käsikirjoituksesta tai tekstiosasta. Kuten Svinhufvud 
(emt.) ja Heinonen (2006) osoittavat, opinnäytteen ohjauksessa pa-
lautetoiminnon sisällä esiintyvä yksittäinen palautevuoro koostuu 
useista elementeistä. Palautteen yhteydessä joudutaankin tekemään 
monenlaista työtä. Ongelmallinen asia täytyy paikantaa tekstistä, koska 
teksti toimii tärkeimpänä yhteistyön viitekehyksenä. Lisäksi usein 
’merkitään’ palautteen ongelmallisuuden aste ja luonne eri tavoin. 
Varsinaiseen palautteeseen kuuluu arvioivia elementtejä, jotka osoit-
tavat, luonnehtivat tai demonstroivat tekstin ongelmaa sekä neuvovia 
elementtejä, jotka käsittelevät sitä miten ongelmaa voisi ratkoa ja pe-
rustelevat ratkaisua. Joskus arvio voi esiintyä yksin ja riittää itsessään 
neuvon implikaatioksi, joskus taas pelkkä neuvo implikoi myös arvion 
ongelmasta, jota neuvo ratkoo. Lisäksi palautteen antaja voi käsitellä 
eri tavoin omaa asiantuntemustaan (Svinhufvud 2007b). Jotkut neu-
vot merkitään epävarmoiksi tai vaihtoehdon suosituksiksi, jotkut taas 
vahvemmin suosittaviksi ja varmasta tietämyksestä nouseviksi.

Joskus ohjaajat kysyvät ensin opiskelijan näkemystä ja antavat 
palautteensa vasta kuultuaan vastauksen. Aiempi neuvotutkimus 
tuntee monia konteksteja, joissa neuvovia vuoroja valmistellaan ky-
symyksillä. Tällainen toiminta on havaittu suotuisaksi neuvonnan 
ammatillisten tavoitteiden kannalta. Sen avulla voidaan tarkentaa 



 Hyvä Tohtori – 89

neuvon kannalta relevanttia ongelmaa tai tiedon puutetta ja kuulla 
neuvottavan näkemyksiä ennen neuvon antamista (Heritage & Sefi  
1992; Silverman 1997; Vehviläinen 2001a, 2001b). Hyvin pohjus-
tettu ja henkilökohtaisesti sovitettu neuvo otetaan paremmin vastaan. 
Ääriesimerkkinä tästä on tietenkin pyydetty neuvo, jolloin neuvon 
pyytäjä itse osoittaa neuvon relevanssin ja asettuu tiedon tarvitsijaksi. 
Huonosti sopivaa neuvoa vastustetaan joko passiivisesti (pelkkää vas-
taanottamista osoittavin palauttein kuten ’mhm’) tai aktiivisesti (esim. 
vastaväittein). (Heritage & Sefi  1992.) Opinnäytteen ohjauksessa kysy-
myksiä käytetään yleensä opponoivaan tapaan: kysymyksillä saatetaan 
toinen ensin ilmaisemaan jokin sitoumus, kanta tai näkemys, johon 
nojaten kritiikkiä voidaan esittää. Tällaisesta kysymisestä on ohjaajan 
kannalta argumentatiivista hyötyä (Vehviläinen 2001b). Opiskelijalle 
tällainen palaute voi olla valaisevaa ja oivallusta herättävää, koska se 
suuntaa huomion tämän omiin valintoihin, olettamuksiin ja toi-
mintaan, mutta myös vaikeata vastaanottaa haastavuutensa vuoksi 
(Vehviläinen arvioitavana b). 

Korjaavaan palautteeseen orientoidutaan ilmeisen ensisijaisena 
asiana. Ohjauksessa ollaan nimenomaan saamassa parannusehdotuksia 
työhön. Tämä orientaatio näkyy mm. siinä että kysyminen tulkitaan 
ensisijaisesti ongelman osoittamisen keinona. Tällaisia havaintoja on 
tehnyt myös Kimmo Svinhufvud (Svinhufvud 2007c) seminaariaineis-
tostaan, jossa opponenttiopiskelija joutuu tekemään erityistä työtä, 
jotta hänen kysymyksensä kuultaisiin tietoa aidosti hakevana eikä 
ongelmaa osoittavana. Myös yksilöohjauksessa opiskelijat käsittelevät 
heidän arviotaan pyytäviä kysymyksiä kritiikkiä ennakoivina, vaikka 
ne eivät aina sitä olekaan. Onkin yllättävää, että kehuvan palautteen 
läpimeno voi olla niin vaikeata. Opiskelijat tuntuvat sisäistäneen kri-
tiikin ’hampurilaismallin’ (kritiikki sijoitetaan myönteisten asioiden 
väliin, ks. Lindblom-Ylänne & Wager 2002) siinä määrin, että kiit-
täminen kuullaan kritiikkiä ennakoivana pikemmin kuin palautteen 
substantiaalisena osana. 

Tässä, kuten palautteessa yleensä, auttanee perusteiden osoitta-
minen sekä agendan eksplikoiminen. Jos asialistalle otetaan läpinä-
kyvämmin se, että tilanteen yhtenä tavoitteena on käydä läpi työn 
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vahvuuksia, kehut ja myönteiset arviot kuultaneen nimenomaan 
palautteen substantiaalisena osana, ei vain kritiikin verhoiluna.

Ohjaajien kannalta kiinnostavaa on, miten palaute otetaan vas-
taan. Palautesekvenssihän rakentuu palautteesta ja sen vastaanotosta. 
Suomenkielisessä keskustelussa joo -vastausta voidaan kohdella riittä-
vänä neuvovan vuoron vastaanottona (Sorjonen 2001), ja se on myös 
tavallinen palautteen vastaanottotapa. Opiskelija voi myös palautetta 
saadessaan kääntyä paperiensa tai sylimikronsa puoleen kirjoittamaan. 
Tämä voi toimia tilanteisesti riittävänä hyväksyvänä palautteena, 
mutta myös kritiikin väistämisen tapana. Hiljainen kirjoittaminen 
ilman opiskelijan ääneen lausuttuja yhteenvetoja tai jatkokehittelyjä 
ei paljastakaan opettajalle, miten opiskelija on tarkalleen ottaen pa-
lautteen ymmärtänyt.

 Opiskelija voi toisinaan alkaa ehdottaa itse ratkaisuja ongelmaan 
kuultuaan palautteen arvioivan osan. Tällöin keskustelusta voi sukeu-
tua yhteistä neuvottelua hyvästä toimintatavasta, tai sitten ohjaaja tar-
joaa mielestään parhaan vaihtoehdon, jos opiskelijan ehdotukset eivät 
tyydytä. Joskus opiskelijat vastaanottavat neuvon voimakkaammin 
hyväksynnän ilmauksin. He kirjoittavat ylös avainsanoja ja toistavat 
niitä ääneen tai käyttävät ’joota’ vahvempia hyväksyntää osoittavia 
partikkeleita (mm.’okei’). He saattavat myös selostaa neuvon seu-
raamuksia, eli tukea ohjaajan näkemystä omalla jatkokehittelyllään. 
Tällainen vastaus on ohjaajan kannalta ehkä kiitollisin: se päästää hänet 
seuraamaan opiskelijan ajattelua. Myös avoin vastustus on ohjaajan 
kannalta sikäli suotuisaa, että siinäkin opiskelija kertoo ajatuksistaan 
ja paljastaa orientaatiotaan (Vehviläinen 2001c). Ohjaaja voi ottaa 
näitä huomioon argumentoidessaan neuvonsa puolesta tai taipuessaan 
opiskelijan kannalle. Hankalinta onkin passiivinen vastarinta. Se on 
niukin mahdollinen keskustelun etenemisestä huolehtiva, usein mhm 
-partikkelein tuotettu vastaus, joka ei osoita hyväksyntää sen paremmin 
kuin varsinaista vastarintaakaan. 

Ohjauksessa annettavassa palautteessa ei tärkeätä ole vain se, että 
sitä noudatetaan, vaan se että se ymmärretään – ainakin sikäli kuin 
siitä on tarkoitus oppia. Palaute on enemmän kuin neuvo, sehän 
sisältää myös arvion tai vähintään implikoinnin ongelmasta, jota 
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neuvo ratkoo. Ohjaajat orientoituvat tähän ymmärtämispyrkimykseen 
houkuttamalla opiskelijalta nimenomaan ymmärtämisen osoitusta. 
He eivät tee näin aina, mutta tehdessään niin he osoittavat pitävänsä 
palautettaan erityisen oleellisena.

Ohjaajan olisi hyvä varmistua, että ainakin keskeisimpänä pidetty 
palaute todella tulee ymmärretyksi. Jos opiskelija ei spontaanisti tuo 
ymmärrystään esille, sitä voi pyrkiä saamaan esiin. Jokaisen kommentin 
jälkeen ei tietenkään voi kysyä: ymmärsitkö? Se vaikuttaisi oudolta, 
jos toinen on normaalein keskustelun keinoin juuri ilmaissut tilantei-
sesti riittävää ymmärtämistä. Luontevampaa on rakentaa ohjaukseen 
keskustelupaikkoja, jossa käydään summaten läpi tärkeimmät tulevat 
toimet tai työn kehittämisen linjat. Tällöin ymmärtämisen ongelmia ei 
tarvitse attribuoida sinne missä niitä ei ole, mutta varmistutaan myös 
siitä, että niukka ’joo, okei’ ei kätke väärinkäsityksiä. Tärkeimpiin 
asioihin voi siis keskustelun lopulla yhdessä palata tai opiskelijaa voi 
pyytää kirjoittamaan jälkeenpäin auki keskeiset muutosehdotukset tai 
korjausaikeet. Tämän vuoksi on myös hyvä, jos käsiteltävää palautetta 
on kohtuullinen määrä ja se on jäsenneltyä. Sen vuoksi ohjauskes-
kustelun jonkinlainen agendaneuvottelu ja yhteinen jäsentely ennen 
yksittäisten kommenttien käsittelyä auttaisi varmistamaan, että toi-
mijoilla on yhteinen näkemys tärkeistä asioista ja toimintalinjoista. 

Opiskelijan aloitteet: kysyminen opiskelijan tehtävänä 

Tekstipalautteen ohella ohjauksen yksi tyyppitilanne on opiskelijan 
aloitteiden varassa etenevä raportointi, jossa hän esittelee tekemäänsä 
työtä, pyytää sille ohjaajan arviota ja kertoo ongelmistaan. Tämä voi 
tapahtua yksinkertaisesti näyttämällä tekstiä tai vaikkapa litteroitua 
tutkimusaineistoa, kuvia tai kaavioita. Ohjaaja voi kysellä ja reagoida 
johonkin asiaan, jonka suoraan näkee tekstistä tai vaikkapa taulukosta 
tai kuviosta. Usein materiaalista kuitenkin keskustellaan opiskelijan 
muotoileman aloitteen varassa. Erityisen usein opiskelijat nimenomaan 
esittävät kysymyksiä. He voivat varata kysymyksilleen oman paikan 
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(’käydään nää ensin’), he voivat sijoittaa kysymyksiä sopiviksi arvioi-
miinsa kohtiin ohjaajan tekstipalautteen lomaan tai raportoidessaan 
omaa työskentelyään. Opiskelija voi siis esittää kysymyksiä lähes 
missä kohtaa vain keskustelussa, eikä aineistoni pohjalta näytä, että 
he erityisesti kaihtaisivat kysymistä. 

Kysyminen on tehokas tapa vaikuttaa keskustelun kulkuun: se 
valikoi seuraavan puhujan, rajaa toimintaa, johon toisen tulisi ryhtyä 
ja mistä hänen tulisi puhua (esim. Raevaara 1997). Kysymyksillään 
opiskelijat pyytävät ohjaajilta neuvoa ongelmiinsa tai varmistusta 
aikeilleen. Opiskelijan kysymykset saavat lähes poikkeuksetta vastauk-
seksi ohjaajien neuvomista. Osapuolet eivät kohtele neuvonpyyntöjä 
ja ohjaajan kohtelemista tietolähteenä epätoivottavana asiana, toisin 
kuin joissain ohjauskonteksteissa, joissa erityisesti korostetaan ohjat-
tavan autonomiaa, itseohjautuvuutta ja omia ratkaisuja (Vehviläinen 
2003).

Ohjaajan kannalta neuvonpyyntöä seuraava neuvo on sikäli suo-
tuisa neuvontatilanne, että neuvon saaja on itse jo asettunut neuvon 
vastaanottajaksi. Hän on siis myös itse tilanteisesti hyväksynyt tie-
toepäsymmetrian, jonka neuvominen osapuolten välille rakentaa 
(Heritage & Sefi  1992). Hän on myös ilmaissut tavalla tai toisella 
käsityksensä neuvon relevanssista eli siitä ongelmasta, jota neuvon 
tulisi ratkoa. Neuvomisen tutkimuksissa on tällaista vuorovaikutuk-
sellista ympäristöä pidetty neuvon hyväksynnän kannalta suotuisana 
(Silverman 1997).

Opiskelijan aloitteita ja niihin vastaamista on käsitelty ohjauskir-
jallisuudessa huomattavan vähän, ja perehdynkin tässä niihin tarkem-
min aineiston avulla. Opiskelijat käyttävät aineistossani kahdenlaista 
kysymisen tapaa (Vehviläinen arvioitavana a): (1) osaamattomuuden 
tai tiedonpuutteen osoittamista hakukysymysrakenteen avulla, sekä 
(2) mahdollisten ratkaisuehdotusten esittämistä vaihtoehtokysymyk-
sen avulla. 

Ensimmäinen tapa on toista selvästi harvinaisempi. Esimerkissä 
1 alla näemme tällaisen kysymyksen. Opiskelija käyttää hakukysy-
mysrakennetta, eli moniosaista kysymystä, joka sisältää hakuky-
symyksen ’mitä kautta’. Tällaisella rakenteella kysyjä osoittaa, että 
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häneltä puuttuu jokin ratkaiseva taito tai tieto, ja että hän ei pysty 
etenemään työssään ratkaisematta tätä puutetta (vrt. Hakulinen, Vil-
kuna, Korhonen, Koivisto, Heinonen & Alho 2004). Usein tällaiseen 
kysymykseen liitetään useita muitakin kysyviä komponentteja, kuten 
vastausehdotuksia (ks. rivit 17–19) myös monenlaisia ongelmallisuu-
den merkitsimiä, viittauksia aiempiin ratkaisuyrityksiin (r. 14) sekä 
selostuksia siitä miksi asia on tähdellinen (r. 9–11). 

(1) ’Kirjallisuuskatsaus’
((puhe on artikkelista jota OH on tarjonnut OP:lle hyödyllisenä))

1  OH: … koska tää tää on just tää oli se mitä tässä- .hh oli tarkoitus 

2  OP: nii

3  OH: (--)ssä (pohtii) just metsän pohjan (topografi a) miten

4   [se vaihtelee]

5  OP: [nii sitä mä]

6  OH: mite se syntyy niinku (0.8) mikä on (0.4) sen syntymekanismin ero

7     (0.2) boreaaliseen (0.2) (vyöhykkeeseen)=

8  OP: =mhmm, (0.2) nii- no sitä mä justiin nii niinku et- mitä kautta 

9  mä (1.4) tai siis ku must tuntuu että tota lo- johdantoo pitäs

10  vielä niiku laajentaa? (jos) (se olis) (samalla) se 

11  kirjallisuuskatsaus?

12  (0.2)

13 OH: [mhhmm?]

14 OP: [niinku-] (.) et sitä mä oon just niinku pohtinu et mitä kautta 

15   (0.2) niinku et (0.4) [tai siis

16 OH:  [mhm?

17 OP: jos niinku vertaa sitä boreaaliseen? (0.6) ni (.) täytysk- pitäskö

18   mun sit esmes tehä niinku- (.) oma luku (0.6) ja kirjottaa niinku 

19  (0.8) vähän niinku samankaltasesti boreaalisesta? (1.0) vai

20  niin[ku,

21 OH:        [.hhhhhhh (0.5) siis siinä vois ((yskäisy)) siinä vois ehkä-

22 OP: mä en sitä niinku (.) lähestymistap[aa,

23 OH:                                                          [mh-mm? lähestymistapa vois 

24  ehkä olla semmonenki et (0.4) että keräis yhteen (0.2) 
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25  kappaleeseen suurimmat (.) erot (--) boreaalisen (-[-)

26 OP: [ni- nii sit (.) lopuks. 
27 OH: nii lo[puks.     [(--)

28 OP:         [et tavallaa ensin   [(--) (--) kertois

29 OH: ensin ensin kävis- läpi just tätä suosademetsä problematiikkaa… 

  ((neuvo jatkuu))

Niissäkin tapauksissa kun ongelmallisuutta ei erityisesti tähdennetä, 
jo näiden kysymysten muoto (miten tehdään X, mitä mä teen X:
lle) implikoi, että asiaa käsitellään itsestään selvästi tärkeänä ja että 
osaamisen tai tiedon puute estää työssä etenemisen. Aiheet ovat usein 
keskeisiä opinnäytteen toteuttamiseen liittyviä tehtäviä: aineiston 
analysoinnin vaihe, tekstin perusrakenteiden jäsentäminen, teoriaosan 
sisällön määrittäminen. Vähäisempääkin asiaa näin kysymällä voidaan 
tarjota aihetta tärkeänä ja osoittaa, että työ ei etene ennen ongelman 
ratkomista. Kysymyksen muotoilulla kysyjä vaatii välitöntä huomiota 
asialleen: tämä kysymisen tapa on siten vahvasti neuvomiseen velvoit-
tava ja apua hakeva. 

Epäkompetenssin osoittamista ei kuitenkaan tehdä ilman hyvää 
syytä. Kuten useat tutkimukset akateemisista vuorovaikutustilanteista 
kertovat, opiskelijat muokkaavat toimintaansa pyrkien pitämään yllä 
osaavuuden, autonomian ja itsenäisen toimijuuden positiota (Tracy 
1997; Waring 2005). Siksi on ymmärrettävää, että tällaisia pyyntöjä 
ei ole keskusteluissa tiheään ja että niissä usein jotenkin osoitetaan, 
että asiaa on jo yritetty ratkoa.

Toinen kysymisen tapa on edellistä tavallisempi. Siinä käytetään 
ns. vaihtoehtokysymystä eli vastausvaihtoehtoa tarjoavaa kyllä-ei – vas-
tausta hakevaa kysymystä (Hakulinen ym. 2004, 1589-1590; Koshik 
2005). Sen sijaan, että osoittaisi jonkin työtä haittaavan tiedon tai 
osaamisen puutteen, opiskelija ehdottaa jotain toimintavaihtoehtoa 
hyväksyttäväksi. Kysyjä implikoi, että neuvon relevantiksi tekevä ongel-
ma on ainoastaan potentiaalinen ja että hänellä on ainakin ehdottavaa 
tietoa asiasta. Toisaalta myös hänen ehdottamansa ratkaisuvaihtoehto 
tarjotaan sekin vain potentiaalisena. Vahvistaminen jää ohjaajan teh-
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täväksi. Näiden kysymysten aiheet vaihtelevat tekstin yksityiskohdista 
ja muotoseikoista erilaisiin tutkimuksellisiin ratkaisuihin. 

(2) ’Biologista pohjaa’
((tilanteessa on mukana kaksi opiskelijaa joiden opinnäytteet kyt-
keytyvät ohjaajan tutkimushankkeeseen))

1  OP1: me on m’titty että pitäskö tähän ikäosioon (.) jotain  (0.2) 

2  biologista (1.0) pohjaa ottaa mukaan.

3  OH: sikäli mikäli se tällä ak- (.) niinku ikävälillä vaikuttaa

4  OP1: mmm

5  OH: et kyllähän sitä sitte tos niinku seiskyt plussan päälle on 

6  kaiken näkö[stä.

7  OP1: [mmm

8  (0.2)

9  OH: mut et niinku nimenomaan, (2.0) oishan se tietenki mukava jos 

10  siel ois niinku sellanen niinku kohta et mis niinku (0.2)

11  alkaa olla jo jotain niinku hermoverkkoja…((neuvo jatkuu))

Edellä näkyvä ote sisältää opiskelijan vaihtoehtokysymyksen, jossa 
ehdotetaan lisäystä työn kohennukseksi. Ohjaaja hyväksyy ehdotuksen, 
mutta myös neuvoo opiskelijaa laajentamalla vastaustaan ja selostamal-
la hyväksyntänsä ehtoja. Myöhemmin (ei otteessa) ohjaaja myös pukee 
sanoiksi kysymyksen implikoiman intressin (työn kohentaminen niin 
hyväksi kuin mahdollista) toppuutellen, ettei juuri ennen seminaaria 
ole pakko menettää yöuniaan korjauspyrkimysten takia. 

Vaihtoehtokysymyksessä voidaan myös pyytää arviota tekstin 
osalle ’onko tää luku okei’ tai asettua jonkin säännön alaisuuteen: ’pi-
tääkö tähän laittaa nää litteraatiot liitteeksi’. Usein vaihtoehtokysymys 
siis sanavalinnoillaan implikoi kysymystä motivoivan intressin: joko 
tavoite parantaa työtä (kuten edellä), tai helpottaa jotain työvaihetta 
uhkaamatta silti tärkeitä sääntöjä tai laatukriteereitä, kuten seuraavassa 
luvan pyynnössä, jonka tekijänoikeussäädökset tekevät relevantiksi:
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(3) ’Saako kartan ottaa’
  ((luonnostellaan opinnäytteeseen liittyvää karttakuvaa))

1  OH: koeala (0.5) ja (.) sitte taas hhhh sä voit niistä piirtää

2  erik[seen (--)]

3  OP:       [joo ne-   ]  no nää itse asiassa nää mä oon 

4  piirtäny[kki. joo ei mul mitä[ä 

5  OH:             [joo                          [ni se on- (--)(--)(--).

6  (0.2)             

7  OP: saaks mä (0.8) tän niinku yleiskartan nii saaks sen 

8  ottaa jostain toisesta, (0.5)

9 OH: ((nyökkäys)) saat sä ottaa.

10 OP: tutkimukse[sta.     ]

11 OH:                    [(kyllä).] joo (kuhan) vaan [sitte 

12 OP:                                                             [nii

13 OH: kirjotat mistä se on otet[tu.

14 OP:                                     [nii (.) saa (.) skannata jostain.

15 OH: ((nyökäten)) saa. 

((tämän jälkeen ohjaaja neuvoo mistä saa hyvän kartan))

 
Vaihtoehtokysymysten muotoilu kertoo siis ylipäänsä siitä kriteeristä, 
jota opiskelija tarjoaa asiassaan mittapuuksi; säännöstä tai pyrkimyk-
sestä, jonka alaiseksi hän kysymyksellään asettuu.  

Yhteenvedoksi voidaan todeta, että kysymyksissään opiskelijat eri 
tavoin ja eri määrin näyttävät tietävyyttään tai tietämisen puutettaan, 
asian koettua hankaluuden astetta sekä intressiä, joka kysymystä mo-
tivoi. Implikoituna tai julkipantuna intressinä tai relevanssin lähteenä 
voi olla:  

 osaamisen puute ja työn juuttuminen ongelman takia (vrt. haku
kysymysrakenteiset ’mitä mä teen’, miten tää tehdään’ ja vastaavat 
selkeän tiedon puutteen osoittavat rakenteet)
 työn hiominen vielä paremmaksi (’pitäiskö tähän lisätä’)
 vaivan minimoiminen jos mahdollista (’ei kai tarvii’)
 sääntöjen noudattaminen, työn asianmukaisuus, minimilaadusta 
huolehtiminen (’saako laittaa’, ’pitääkö olla’)
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Neuvonpyynnöissään opiskelijat tarjoavat ohjaajalle kahdenlaisia 
tehtäviä. Hän on yhtäältä tieteellinen asiantuntija, joka pystyy kädestä 
pitäen opastamaan tutkimuksen teossa, toisaalta eräänlainen laadunval-
voja (joskus melkeinpä kumileimasin), jonka silmän alla työ tehdään, 
joka kontrolloi työn minimivaatimuksia, on portinvartijana tieteen 
kentälle ja vastaa työn arvioinnista. Hänen lupansa tai valtuutuksensa 
on suoraan seuraamuksellinen opiskelijan työskentelylle. Seuraavaksi 
tarkastelen, miten ohjaajat vastaavat opiskelijan eri kysymyksiin ja 
miten he käsittelevät asemaa, jota heille kysymyksissä tarjotaan.

Ohjaajan neuvovat vastaukset opiskelijan kysymyksiin

Kun opiskelijat käyttävät hakukysymysrakenteista kysymystä, joka 
implikoi osaamattomuutta, ohjaajat yleensä vastaavat niihin laajoilla 
neuvoilla, joilla auttavat opiskelijaa. He täydentävät kysymyksen ku-
vaamaa ’puutetta’, asettuvat juuri siihen tiedonjakajan ja auttajan ase-
maan, jota heille on tarjottu ja hyväksyvät kysytyn asian tärkeyden.

Aineistossani on pari tapausta, joissa käy niin, että ohjaaja kyseen-
alaistaa tällä tavoin kysytyn asian tärkeyden (ks. Vehviläinen arvioita-
vana a). Ohjaaja esittää, ettei kysytty asia ja sen implikoima ongelma 
ole lainkaan oleellinen ja tarjoaa toisenlaista kysymystä työskentelyn 
keskeiseksi lähtökohdaksi. Tällainen tilanne uhkaa opiskelijan kasvoja: 
hänen osaamattomuutensa on esillä kahdella tavalla. Opiskelijahan 
on ensin itse asettunut tiedon tarvitsijaksi ja ilmaissut voimakkaasti 
osaamisen puutetta, mutta lisäksi ohjaaja osoittaa, että hänen tie-
don puutteensa on syvempi: hän ei ymmärrä mitkä ovat oleellisia 
kysymyksiä. Opiskelija on vallannut markkeeratusti tilaa asialle, jota 
ohjaaja ei kohtelekaan tärkeänä. Relevanssin torjuminen tällaisissa 
tilanteissa paljastaa osapuolille, että heillä on suuri orientaatioero opin-
näytetyöhön. Tällainen relevanssikritiikki on vuorovaikutuksellisesti 
opiskelijan kasvoja uhkaavaa, vaikka voi olla normaalia, että opiskelija 
ei työskentelyssään aina erota oleellista epäoleellisesta. Edellä kuvatut 
aineistoni tapaukset johtavatkin opiskelijan systemaattiseen vasta-
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rintaan, ohjaajan kriittisen palautteen ja neuvojen moninkertaiseen 
toistamiseen sekä koko keskustelun ajan jatkuvaan erilinjaisuuteen. 
Keskustelijat kerta toisensa jälkeen päätyvät katsomaan puheena olevia 
asioita eri orientaatioista käsin, näkevät työskentelyn ydinongelmat 
eri tavalla eivätkä löydä yhteistä näkemystä siitä, mitä työlle pitäisi 
tehdä (Vehviläinen arvioitavana b). Orientaatioeroa ei kuitenkaan 
tilanteessa nimetä eikä oteta erilliseen käsittelyyn.

Tästäkin syystä olisi hyvä saada opiskelijan kysymykset ja orientaa-
tiot pöytään keskustelun alussa agendaneuvottelussa. Edellä kuvatun 
orientaatio-ongelman paljastuminen jo etukäteen voi auttaa ohjaajaa 
pohtimaan, miten käsitellä sitä rauhassa ja erikseen. Ohjauksen yksi 
vaikeimmista tehtävistä on osoittaa opiskelijalle merkittävä orientaa-
tion tai ymmärtämisen ongelma. Opiskelijoilla on nimittäin paljon 
keinoja väistää ja torjua tällaista palautetta sekä yrittää palauttaa kes-
kustelu omaan orientaatioonsa ja jo kirjoitetun tekstinsä lähtökohtiin 
ja jäsennyksiin. Siksi isompi orientaatio-ongelma vaatisikin omaa 
huomiotaan. (Vehviläinen arvioitavana b.)

Kun opiskelija esittää vaihtoehtokysymyksen avulla ’mahdollisia 
ratkaisuja mahdollisiin ongelmiin’, neuvominen asettuu toisenlaiseen 
ympäristöön. Tällöinkin ohjaaja kyllä vastaa neuvomalla. Vaihtoehto-
kysymys hakee periaatteessa kyllä-ei vastausta, tarjotun vaihtoehdon 
vahvistamista tai torjumista. Joskus kysymys voi olla muotoiltu myös 
niin, että se hakee kieltävää vastausta, kuten ’onko tää ote liian pit-
kä’. Joka tapauksessa ohjaajan vastauksen ollessa odotuksenvastainen 
(’dispreferoitu’, kuten keskustelunanalyyttinen termi kuuluu), on 
tavanomaista selittää tai perustella kieltoa. (Hakulinen ym. 2004, 
1150-1151; Tainio 1997; Koshik 2005.) Näin ohjaajatkin tekevät, 
ja heidän neuvonsa sisältyy tähän selostukseen. Opiskelijan kysy-
myksen sisältämä mahdollinen ongelma osoittautuukin todelliseksi 
ongelmaksi ja ohjaajan neuvo käsittelee tätä ongelmaa. Seuraavassa 
ohjaajan varovaisen torjuva vastaus kehottaa muokkaamaan tekstin 
otsikkoa (r. 11 alkaen):
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(4) ’Onko otsikko ookoo’
1  OH: heitä sä vaan ne sun kysymykset mulle sit loppuun nikäydään sitte

2  OP: () eli

3  OH: läpi näitä

4  OP: eli saanks mä n- okei ((lukee tekstistään)) ”onko tapaustutkimus 

5  otsikko ok” koska nyt joku sano mulle (0.5) että 

6  tapaustutkimukseen vois laittaa (0.8) jotain kvalita- mä en muista 
7  se on täällä näin (.) kvalitatiiviset tukim- eli kysymys kuuluu () 

8  onko onko tämä otsikko ookoo (0.8) viis piste ykkösen otsikko 

9  (1.0) 

10 OP: mielestäsi

11 OH: no voihan se tietysti olla (0.2) paremmin (.) sisältöäkin kuvaava. 

12   () 

13 OH: elikkä jos me ajatellaan että (.) et jos sä kertoisit täst (.) niinku 

14   sä oot tehnykki (0.5) sä kerrot siitä että et mitä tää (--) 
15  tapaustutkimus on sun tutkimuksessa 

Myös silloin kun ohjaaja hyväksyy opiskelijan esittämän ehdotuksen, 
hän vastaa laajennetulla vastauksella, vaikkei kysymys sitä muotonsa 
puolesta vaadikaan (ks. otteet 2 ja 3). Tällöin hän neuvoo opiskeli-
jaa perusteluillaan ja jatkoideoillaan. Opiskelija on tosin tarjonnut 
vaihtoehtokysymyksessään hyväksyttävää toimintavaihtoehtoa, eikä 
’osaamattomuusongelmaa’ ole julkipantu. Neuvollaan ohjaaja kuiten-
kin vahvistaa opiskelijan tietämystä, systematisoi sitä ja huolehtii, että 
opiskelija ymmärtää asian taustaa. Ohjaajien laajennetut vastaukset 
vaihtoehtokysymysten jälkeen pyrkivät ylipäänsä usein laajentamaan 
kysymyksen fokusta laajemmalle, yksittäistapauksesta yleiseen peri-
aatteeseen.

Edellä näkyvissä tilanteissa ohjaaja hyväksyy kysymyksen relevans-
sin eli sen kriteerin tai normin, josta kysymys kumpuaa. Opiskelijan 
kysymys ei kuitenkaan ole aina opettajan mielestä relevantti. Ohjaajan 
vastatessa epärelevantiksi katsomaansa vaihtoehtokysymykseen, tilanne 
ei muodostu niin kasvoja uhkaavaksi kuin aiemmin kuvaamissani 
torjutuissa hakukysymyksissä. Ohjaaja ei tosin kieltäydy vastaamas-
ta, mutta vastaa tavalla, joka ei noudata kysymyksen muotoa. Geoff 
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Raymond (2003) on osoittanut yleisemmin, että näin tekemällä 
vastaaja voi osoittaa, ettei lähde mukaan toimintoon, johon häntä 
on kysymyksellä kutsuttu tai ei noudata kysymyksen reunaehtoja 
(vrt. Raevaara 2001, 62). Niinpä ohjaaja voikin käyttää vastaajan 
paikkaansa neuvoon, jossa ’korjaa relevanssia’. Hän siis osoittaa, että 
kysymys ei ollut relevantti ja vastaa tavalla joka kertoo siitä, mikä on 
relevanttia. 

(5) ’Onko liian pitkä’
1  OP: noin eli nyt ehdit sä eli kysymys kuuluu ensin että onko neljä 

2  piste kaks liian pitkä 

3  OH: öö sun pitää kattoo sitä tekstiä sillä silmällä että onks se

4   kaikki teksti sellasta et mikä on olennaista et sun tutkimuksen 

5  kannalta

6  OP: hhh

7  OH: oliko hyvä neuvo

8  OP: no siis sanotaa näi et mä en oo nyt uudestaa lukenu sitä mut 

9  sillon ku mä täin tein tätä ni mä olin ihan innostunu koska siin on 

10  muutamia kappa- et mä nyt yhden kerran viittaan 

11  kvantitatiiviseen muuten tästä oli vielä et mullahan ei oo 

12  kvantitatiivisista tutkimusmenetelmistä nyt tässä

13 OH: joo

14 OP: mä yhdellä kappalella viittaan 

15 OH: ja ku tää ei oo kvanttitutkimus 

16 OP: ei ookkaa joo

17 OH: joo

18 OP: mut se että et sanotaan mä en nyt kokenut mä luen sen  nyt 

19   uudestaa mutta mutta mä nyt pohd- et tarkotat sit jos mun 

20  sivun- sivumäärä on ongelmallista ni mä voin sit kattoo että

21 OH: joo mun mielestä siis pääosin tää teksti on niinku ihan 

22  ookoo

Kuten näemme, esimerkin ohjaaja ei edes lähde miettimään tekstin 
pituutta, vaan tarjoaa opiskelijalle mielestään oleellisemman kriteerin 
(r. 3-4). Tilanne on hivenen delikaatti, kuten aina kun neuvonpyynnön 
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relevanssia kyseenalaistetaan. Ohjaaja käsitteleekin asiaa leikillisellä 
kysymyksellä ’oliko hyvä neuvo’ (r. 7). Opiskelija ei vastaa leikillisessä 
rekisterissä, vaan purkaa omia ajatuksiaan tekstistään. Vuoro on vaikea-
selkoinen, mutta se joka tapauksessa pitää pituuden kriteeriä edelleen 
esillä (r 18-20). Silloin ohjaaja toteaa tekstin olevan pääosin ’ookoo’ 
ja selostaa myöhemmin tarkempia kommenttejaan. Oleellista lienee 
tässä se, että ohjaaja tarttuu vastatessaan ensin relevanssiongelmaan, 
vasta sitten antaa ohjeita.

Opiskelijan neuvominen hänen aloitteidensa perusteella on kes-
keinen toiminto ohjauksessa. Neuvon pyytäminen kysymällä katsotaan 
siis legitiimiksi opiskelijan toiminnaksi, eivätkä ohjaajat yleensä torju 
heille tarjottua asiantuntijan sen paremmin kuin portinvartijankaan 
asemaa. Edellä kuvatut vastaamisen tavat, erityisesti relevanssiin puut-
tuminen, osoittavat myös, että ohjaajat ainakin hetkittäin tarkkailevat 
opiskelijan ajattelua, orientaatiota ja heidän kysymystensä taustaole-
tuksia ja pyrkivät myös puuttumaan niihin, jos huomaavat ongelmia. 
He tekevät sen kuitenkin yleensä implisiittisesti, ei-ohjelmallisesti, sen 
mukaan mitä opiskelija sattuu kysymään tai mitä ongelmia tekstissä 
on. Voikin sanoa, että etenkin ongelmien tullen ohjaajat kyllä tilan-
teisesti suuntautuvat opiskelijan oppimisprosessiin, ymmärtämiseen 
ja orientaatioon, mutta eivät suuntaudu keskustelun kulussa niiden 
esille ottamiseen.

Ohjauksen agendat ja intressit 

Opiskelijan aloitteiden analysoiminen osoittaa, että ohjauskeskustelua 
tulisi tarkastella kahden agendan kohtaamisena. Ohjaajalla ammattilai-
sena on tosin yleensä enemmän tietoa siitä, miten kohtaaminen tulisi 
hoitaa ja mikä siinä on oleellista. Hänellä on institutionaalista valtaa 
päättää sen puitteista: ajasta, paikasta, kestosta, käsiteltävistä asioista 
ja toimintatavoista. Hänen työhönsä kuuluukin säädellä ja tarjota 
näitä puitteita. Ohjaajan työhön kuuluisi myös ymmärtää puitteita 
pedagogiselta kannalta ja käyttää niitä oppimisen tukemiseen. 
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Usein ohjauskirjallisuus maalaa kuvan epävarmasta opiskelijas-
ta, joka ei saa ääntään kuuluviin. Aineistostani saa hieman erilaisen 
kuvan. Opiskelija on toimija, joka ajaa omia intressejään ja päämää-
riään. Opiskelijat tuovat intressinsä esille joskus suoremmin, joskus 
implisiittisesti, mutta heidän toimintansa strategisuus on yhtä kaikki 
selvästi näkyvissä. Neuvonpyyntöjä analysoimalla näkee, että opis-
kelija tasapainoilee vähintään kahden intressin välillä. Intressinä voi 
olla tehdä työstä mahdollisimman hyvä ja korjata, laajentaa tai hioa 
sitä kohti parasta mahdollista. Joskus taas intressinä on minimoida 
vaivaa, mutta silti huolehtia että ei ’rikota sääntöjä’. Hänellä voi olla 
joukko kysymyksiä, joihin hän haluaa vastauksen, tai hän pyrkii, 
joskus epäsuorasti, houkuttamaan esiin jonkin tietyn ohjaajan kannan 
asiaansa. Ohjaajan agenda näkyy tilanteessa suoremmin: Suurin osa 
ohjaajan toiminnasta on neuvomista: joko oman palautteensa osana 
tai opiskelijan kysymyksiin vastaamisena. Neuvoillaan ohjaaja pyrkii 
opettamaan opiskelijaa monin tavoin: sekä sen suhteen miten ratkoa 
yksittäisiä ongelmia, että sen suhteen mitkä ongelmat ovat relevantteja 
ja hyväksyttäviä. 

Kummankaan toimijan pyrkimyksiä tai institutionaalisia tavoit-
teita ei kuitenkaan yleensä keskusteluissa varsinaisesti oteta tarkastelun 
kohteeksi. Vain harvoissa aineistoni ohjaustilanteissa osapuolet neuvot-
televat siitä, miten osapuolet tilanteet tavoitteet näkevät. Useimmiten 
keskusteluun ja ensimmäiseen asiaan lähdetään välittömästi kameran 
napsahdettua, katseet papereihin siirtyen, olettaen että molemmat 
tietävät mitä tehdä ja miksi. Usein tietenkin tietävätkin. Implisiit-
tisen ohjaustavan haitat näkyvätkin lähinnä silloin, kun ohjauksessa 
on ongelmia.

 Ohjaus ja neuvominen

Usein korostetaan, että ohjaaminen on ensisijaisesti muuta kuin neu-
vojen antamista. Neuvomisen ja ohjauksen vastakkainasettelulla tarkoi-
tettaneen sitä, että ohjauksen päämääränä on toimijuuden tukeminen, 
se että toinen saa apua tehdäkseen omia ratkaisujaan. Opinnäytteen 
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ohjauksessa on kuitenkin kyse myös harjaantumisesta tutkimisen tai-
doissa. Opinnäytteen ohjaaminen tekstien hiomisena ja työvaiheiden 
opetteluna toimii paljolti nimenomaan ohjaajan neuvojen kautta. 

Samantapaisen tuloksen voi lukea useista keskustelunanalyyttisistä 
ohjauksen tai ohjauksellisten työtapojen tutkimuksista (Silverman 
1997; Vehviläinen 2001; 2003; Vehviläinen arvioitavana (a); Wa-
ring 2005, 2007). Ohjaaja tuo asiantuntemustaan ja tulkintojaan 
ohjattavan tilanteesta ja vaihtoehdoista esille nimenomaan erilaisissa 
neuvovissa vuoroissa, vaikka ohjausteoriat ja ideaalit korostaisivatkin 
sitä, ettei ohjauksen tulisi olla neuvomista. Neuvominen on keskei-
nen osa tekstistä annettavaa palautetta, joka on työn ollessa kesken 
voittopuolisesti korjaavaa. Lisäksi neuvominen on tyyppivastaus sekä 
tässä käsiteltyihin neuvonpyyntöihin että myös mm. valituksiin ja 
huolenkerrontaan. Neuvot kuvaavat toimintavaihtoehtoja, joilla on-
gelmia voi ratkaista, sekä perustelevat niitä. Lisäksi ne torjuvat ohjaajan 
mielestä virheellisiä käsityksiä ja kuvaavat niitä, joita hän pitää oikeina. 
Lieneekin turha määritellä ohjausta kategorisesti ei-neuvomiseksi, jos 
pääosa yliopisto-opettajan ohjaustyöstä näyttää tällä erää tapahtuvan 
juuri neuvomalla ja jos työvaiheiden ja tekstien työstäminen vaatii 
opiskelijan tiedon tai näkemysten täydentämistä ja korjaamista. On 
hedelmällisempää miettiä, miten tilanteen vaatimat neuvot asettuvat 
keskusteluun, mitä merkitystä niillä on, miten ne otetaan vastaan – ts. 
miten neuvoa voisi käyttää työkaluna hyvin. 

Opinnäytteen laadinta on opettelemista monimutkaiseen taitoon 
ja siihenastisista oppimistehtävistä pitkäaikaisimman säätelyyn. Lie-
nee mahdoton ajatus ettei neuvoja kaivattaisi, jos opiskelija ei osaa 
toteuttaa työvaiheita tai tiedä miten arvioisi niiden onnistumista tai 
jos hänen suoritustaan pitää muokata ja virheoletuksia korjata. Asian 
ydin lieneekin siinä, miten neuvominen ja opiskelijan näkemykset on-
gelmistaan kohtaavat toisensa: perehtyykö ohjaaja opiskelijan tilantee-
seen ja ajatuksiin riittävästi ennen kuin antaa neuvoja ja ymmärtääkö 
opiskelija saamansa neuvot ja niiden perustelut. Entä pystyykö hän 
erottamaan ne asiat, joissa hänen on mahdollisuus tehdä itse erilaisia 
ratkaisuja, niistä asioista, joissa häntä sitovat vaikkapa jotkin oleelliset 
tutkimukseen tai opiskeluun liittyvät normit? Tämän lisäksi voidaan 



104 

myös pohtia, voisiko kehuva palaute saada ohjelmallisemman roolin 
ohjauksessa.

 Neuvoja ei tarvitse siis keskittyä vähentämään keskusteluista. 
Oleellisempaa on ymmärtää, miten opiskelijalle niiden välityksellä 
kommunikoidaan. Sen sijaan voitaisiin kyllä lisätä sellaisia vuorovai-
kutuksen keinoja, jotka auttavat osapuolia tulkitsemaan ja jäsentämään 
opiskelijan kysymyksiä ja osoittamaan hänelle miten hänen tekstinsä 
ongelmat ja neuvot liittyvät yhteen. Uskoakseni ohjauskeskustelu 
hyötyisi eniten siitä, että sen agenda muuttuisi eksplisiittisemmäksi. 
Usein neuvominen tapahtuu palautteen osana ja kohdistuu tekstiin. 
Tällöin neuvoja tulee usein lukuisa joukko saman kohtaamisen aikana. 
Ohjaajan kommentit ovat kyllä usein jossain määrin jäsenneltyjä: ensin 
käsitellään yleiskuvaa, kokonaisuutta tai rakennetta, sitten yksittäisiä 
huomautuksia sivu sivulta. Silti yksittäisten palautekommenttien 
määrä voi olla melkoinen, kymmeniä asioita yhden kohtaamisen 
aikana. Jos opiskelija tämän lisäksi on itse listannut kysymyksiään, 
keskustelu voi sisältää kymmeniä yksittäisiä huomautuksia tai neuvoja, 
satunnaisessa järjestyksessä ja toisiinsa suhteuttamattomina. 

Kuten sanottua, ohjausta tehdään usein ilman mitään metapu-
hetta siitä, mitä ollaan tekemässä ja millaisia tavoitteita tilanteelle 
asetetaan. Kahden ihmisen implisiittisistä agendoista koostuva kes-
kustelu voi olla hyvinkin sujuvaa, mutta joskus se voi myös jäädä 
epäkoherentiksi. Lyhytkin agendasta neuvottelu keskustelun alussa 
huolehtisi siitä, että kumpikin osapuoli eksplikoisi minkä tyyppisiä 
asioita haluaa ottaa esille. Tämä auttaisi myös keskustelun lopussa 
sopimaan, mitä keskustelusta seuraa ja mihin sen avulla on päästy.  
Lisäksi ohjaajan on silloin helpompi tarkastella, millaisia orientaa-
tioita opiskelijan kysymysten taustalla on. Opiskelijan kysymysten 
ryhmittely ennen niiden käsittelyä auttaa jäsentämään niitä ja aset-
tamaan ne mahdollisesti tärkeysjärjestykseen. Joskus pelkkä ääneen 
sanominen auttaa opiskelijaa huomaamaan ratkaisuvaihtoehtoja it-
se. Oman tilanteen ääneen ajattelu ja siihen saatu peilaava palaute 
(Nummenmaa & Lautamatti 2004) saattaa myös tuottaa kuulluksi 
tulemisen kokemuksen ilman, että ohjaaja on vielä edes aloittanut 
interventioitaan. Kun energiaa ei kulu myötätunnon tai hyväksynnän 



 Hyvä Tohtori – 105

hakemiseen, voi ongelmanratkaisuun keskittyvää keskustelua käydä 
vastaanottavaisemmin.

Ohjaajan kannalta se, että viettää hetken pelkästään kuuntelemalla 
opiskelijaa, antaa mahdollisuuden suuntautua opiskelijan kirjoittaman 
tekstin ohella myös tämän oppimisprosessiin ja kokonaistilanteeseen. 
Se antaa miettimisaikaa enemmän kuin kysymyksiin reagointi yksi 
toisensa perään ja interventioiden tekeminen kylmiltään. Se auttaa 
myös näkemään, onko kysymysten taustalla jokin merkittävämpi 
ymmärtämisen ongelma tai tiedon puute, jota olisi syytä käsitellä 
erikseen (vrt. Vehviläinen arvioitavana b). Ohjaajathan joka tapauk-
sessa tekevät tällaista kysymysten ’taakse’ menevää tilanneanalyysiä, 
mutta kartoittavan aloituksen avulla he voisivat tehdä sitä systemaat-
tisemmin ja tehdä jotain tästä omasta analyysistään myös näkyväksi 
opiskelijalle.

Pyrkimykseni on ollut osoittaa, että ohjauksessa tarpeelliset 
vuorovaikutustaidot ovat monella tapaa läsnä ohjaustilanteissa, ne 
ovat vain usein implisiittisiä, tilanteisia ja markkeeraamattomia. Ne 
toimivat suotuisissa tilanteissa hyvin, mutta niiden tiedostaminen ja 
sanoittaminen voisi tehdä ohjauksesta fokusoidumpaa, tehokkaampaa 
ja läpinäkyvämpää. Silloin osapuolet löytävät selvemmin yhteisen 
näkemyksen siitä, millainen prosessi opinnäytteen tekeminen on ja 
miten sitä kulloinkin yhdessä viedään eteenpäin.

Litteraatiomerkit

Oheiset litteraatiomerkit perustuvat keskustelunanalyysin konventioihin 
(esim. Seppänen 1997).

() ajastamaton tauko
(.) mikrotauko alle 0.2 s.
(1.0) tauko sekunteina
joo. laskeva intonaatio vuoron lopussa
joo?  nouseva intonaatio
[] päällekkäispuhunta
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sana painotus
(--)  epäselvä sana
.hhh sisäänhengitys
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Liisa Lautamatti & Anna Raija Nummenmaa

LUKU 7 

JATKO-OPISKELUN TYÖPROSESSIEN OHJAUS*

Väitöskirjanohjaus keskittyy perinteisesti tutkimustyön teoreettisiin ja 
menetelmällisiin kysymyksiin sekä tieteelliseen kirjoittamiseen. Toh-
toriopiskelussa ja tutkimustyössä tarvitaan myös työprosesseja, jotka 
ovat luonteeltaan yleisiä ja tieteenalasta riippumattomia. Tällaisia ovat 
esimerkiksi erilaiset suunnittelu -, motivaatio -, tiedonhankinta -, itsear-
vionti- ja oppimisprosessit. Nämä saattavat joskus aiheuttaa enemmän 
ongelmia kuin itse tieteenalakohtaiset kysymykset. Artikkeli keskittyy 
yleisten työprosessien ohjaukseen henkilökohtaisessa ohjauksessa sekä 
vertaisryhmissä.

Yleiset työprosessit

Tohtoriopiskelu yleisesti ja väitöskirjan tekeminen sen yhtenä osa-
prosessina on tulevaisuuteen suuntautuvaa toimintaa. Tulevaisuuteen 
suuntautuminen ilmenee toiminnallisesti siinä, että opiskelijat asettavat 
itselleen erilaisia tavoitteita, ja ajatuksellisesti siinä, että he tavalla tai 
toisella pyrkivät ennakoimaan tulevaa toimintaansa. 

   *Artikkeli perustuu pääosin aikaisempiin julkaisuihimme. Työprosessien ohjaukseen
liittyviä kehittämisideoita on julkaistu kirjana (Nummenmaa & Lautamatti 2004) 
sekä useissa artikkeleissa (Nummenmaa 2004; Lautamatti & Nummenmaa 2004; 
Nummenmaa 2005a,b; Nummenmaa & Lautamatti 2005). 
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Tulevaisuuteen suuntautuvaa toimintaa ja ajattelua on kuvattu kol-
mivaiheisena prosessina, jonka osa-alueina ovat motivaatio, suunnittelu 
sekä arviointi. Nämä ovat vuorovaikutuksessa opiskelijan tulevaisuut-
taan ja itseään koskevan sisäisen kuvan kanssa. Opiskelu tapahtuu aina 
myös tässä ja nyt: jossakin sosiaalisessa kontekstissa, jonka muodostavat 
tohtoriopiskelijan elämänvaihe, elämäntilanne sekä toimintamahdol-
lisuudet. (Nurmi 1991.) 

Suunnitellessaan jatko-opintojaan opiskelija asettaa yleensä itsel-
leen ensin tavoitteita vertailemalla omia motiivejaan, kiinnostuksen 
kohteitaan, arvojaan sekä ennakoituja tulevia tapahtumia koskevaa 
tietoa keskenään. Ennakoinnit sisältävät mm. käsityksiä itsestä toh-
toriopiskelijana ja väitöskirjantekijänä, käsityksiä omasta osaamisesta 
ja vahvuuksista. Ennakointiin sisältyy myös käsityksiä ympäröivästä 
maailmasta, kuten tulevaa opiskelua, työelämää sekä muuta elämää 
koskevia visioita ja suunnitelmia. 

Tohtoriopiskelu ja väitöskirjan tekeminen sijoittuvat osaksi opis-
kelijan laajempaa elämänkokonaisuutta. Sen kehyksenä ovat opis-
kelijan elämänvaihe, henkilökohtainen elämäntilanne sekä opiske-
lutilanne. Opiskelijan henkilökohtainen elämäntilanne muodostuu 
ihmissuhteista, vapaa-ajasta ja harrastuksista ja perhe-elämästä. Monet 
opiskelevat työn ohella, jolloin opiskelulla osana elämänkokonai-
suutta on jo ajankäytöllisestikin erilainen asema kuin päätoimisten 
opiskelijoiden kohdalla. (Aittola ja Aittola 1985; Aittola 1995.) Jat-
ko-opintojen yleinen organisointi, opiskelijan saama opetus ja ohjaus 
sekä tiede- ja opiskelukulttuuri kehystävät opiskelutilannetta sekä sitä 
millaisena opiskelija kokee opiskeluympäristönsä (Pyhältö ym. 2008; 
Nummenmaa & Soini 2008) Opiskelijan elämäntilanne ja opiskelu-
tilanne muodostavat opiskelijalle mahdollisuuksien rakenteen, jonka 
puitteissa opiskelusta voi tulla mielekäs prosessi. 

Käytännön kokemukset osoittavat, että tohtoriopiskelijoiden ta-
voitteellinen toiminta ja siihen liittyvät motivaatio-, suunnittelu- ja it-
searviointivalmiudet sekä ymmärrys näistä tekijöitä vaihtelevat paljon. 
Ne ovat keskeisiä opiskelun työskentelyn edellytyksiä ja kietoutuvat 
monella tavalla myös aikuisen oppimiseen. Perinteisesti tohtoriopiske-
lijan ohjaus keskittyy tavoitteena olevan tuotteen – väitöskirjan – oh-
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jaukseen, jolloin ohjauksen keskiössä ovat oman tieteenalan sisältöihin 
ja metodeihin liittyvä tieteellinen työ ja ongelmanratkaisuprosessi 
sekä tieteellinen kirjoittaminen. Tieteellinen työ ja tutkimusprosessi 
kuvataan usein loogisena ja lineaarisena. Tämä ei kuitenkaan vastaa 
opiskelijan työn todellisuutta, jossa etenevät työprosessit limittyvät, 
toistuvat, muuntuvat ja liittyvät toisiinsa sekä henkilökohtaisiin te-
kijöihin odottamattomin tavoin. Tohtoriopiskelun ohjaus tällaisena 
kokonaisprosessina on jäänyt vähemmälle huomiolle. Tohtoriopiske-
lussa ja tutkimustyössä tarvitaankin tukea paitsi tieteenalaan liittyville 
työmuodoille myös niille työprosesseille, jotka ovat luonteeltaan yleisiä 
ja tieteenalasta riippumattomia. Tällaisia työprosesseja ovat erilai-
set suunnittelu-, motivaatio-, tiedonhankintaprosessit. Myös oman 
työn refl ektointi- ja arviointiprosessit sekä oppimisprosessit kosket-
tavat kaikkien alojen toimijoita. Nämä prosessit ovat voimakkaasti 
sidoksissa opiskelijan aikaisempiin kokemuksiin sekä sen hetkiseen 
opiskelutilanteen kokemukseen ja saattavat aiheuttaa enemmän on-
gelmia kuin itse tieteenalakohtaiset kysymykset. Tohtoriopiskelijan 
työskentelyssä nämä nivoutuvat toisiinsa. Eräs tohtoriopiskelija pohti 
väitöskirjatutkimuksen tekemiseen liittyviä haasteita seuraavaan tapaan 
(Nummenmaa & Soini 2008):

 Tässä opiskelujen alkuvaiheessa olen useaan otteeseen pohtinut sitä, 
onko minusta väitöskirjan tekijäksi? Löytyykö minusta riittävästi 
luovuutta sen tekemiseen? Uskon vielä joutuvani usein pähkäilemään 
ja painimaan ajankäyttöön liittyvien kysymysten kanssa; tutkimuk-
sen tekeminen vastaan työ ja perhe-elämä.  Koen luultavasti vielä 
väsymistä ja kyllästymisen tunnetta tutkimuksen tekemiseen. Uskon 
kyseisten ongelmien kuuluvan tutkimusprosessiin ja luulen niiden 
olevan ohimeneviä – vaikeuksien kautta voittoon.

Yleisten työprosessien ohjauksen kohteena ei ole ensisijaisesti väitös-
kirja tuotteena tai objektina, vaan väitöskirjan tuottamis- ja opiske-
luprosessit sekä opiskelija itse kokonaista elämää elävänä, kokevana ja 
toimivana subjektina. Työprosessien ohjauksen tavoitteena on opis-
kelijan omien voimavarojen käyttöönotto, jolloin vertaisryhmä muo-
dostaa keskeisen ohjausresurssin. Näitä kysymyksiä voidaan useinkin 
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parhaiten käsitellä vertaisryhmissä, jossa kaikki ovat samantyyppisessä 
tilanteessa. Esimerkiksi päätoimisten tutkijakoululaisten ja osa-aikai-
sesti työn ohella opiskelevien opiskelutilanteet ovat kovin erilaisia, 
jolloin kumpikin saattaisi hyötyä enemmän keskustelusta itsensä 
kanssa samanlaisessa tilanteessa olevien kanssa. Vertaisryhmät voivat 
toimia hyvinkin itsenäisesti, jos ohjaaja antaa apuaan esimerkiksi 
työskentelyä tulevien aktiviteettien valinnassa ja toimii tarvittaessa 
kommentaattorina. Työskentelyä ja oppimista edistää yleensä, jos se 
tapahtuu uudenlaisessa sosiokulttuurisessa tilassa – sellaisessa josta 
japanilaiset käyttävät nimeä ba tai joka on ruotsalaisille kolmas tila. 
Näillä käsitteillä tarkoitetaan avoimeksi muotoutuvaa sosiaalista ava-
ruutta, jonka myönteinen ilmapiiri tukee yhteisyyttä, vapaata ideointia 
ja siten laaja-alaista oppimista. (Nummenmaa & Lautamatti 2004.) 

Aloittaminen ja sopimukset

Tohtorikoulutuksen ja väitöskirjatyön aloittaminen aktivoi moni-
en opiskelijoiden kohdalla heti alkuvaiheessa erilaisia motivaatio-, 
suunnittelu- ja itsearviointiprosesseja. Opiskelija pohtii, riittääkö 
kiinnostus, kyky ja taito, tai miten suunnitella opiskelu osaksi muuta 
elämää. Ohjaajan suhtautuminen tähän tilanteeseen on ratkaiseva. Kun 
ohjaaja ymmärtää, miten monisyinen ja tärkeä tämä aloitustilanne on 
opiskelijoiden tulevalle työskentelylle, hän voi hyödyntää aloitusvai-
hetta tietoisesti pohtimalla yhdessä opiskelijan tai/ja opiskeluryhmän 
kanssa opiskeluun liittyviä yleisiä ja henkilökohtaisia tavoitteita esit-
tämällä mm. seuraavanlaisia kysymyksiä: Millaisia tavoitteita asetan 
tohtoriopiskelulleni? Miten aion saavuttaa nämä tavoitteeni? Millaista 
asiantuntijuutta ja osaamista pyrin hankkimaan ja kehittämään tohto-
rikoulutuksen aikana? Miten kehitän tätä osaamista ja asiantuntijuutta? 
Millaisia urasuunnitelmia minulla on tällä hetkellä?

Opiskelijan on myös hyödyllistä jo alkuvaiheessa kehitellä näke-
mystä jatkokoulutusprosessista vaikkapa seuraavanlaisten kysymysten 
avulla: ”Millaisia ajatuksia ja suunnitelmia minulla on tulevasta väitös-
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kirjaprosessista? Millainen on aikataulusuunnitelmani? Miten suun-
nittelen käytännössä aikaa ja muita resursseja? Miten väitöskirjatyö 
tukee osaamiseni ja asiantuntijuuteni kehittymistä? ”Keskustelu näistä 
kysymyksistä auttaa opiskelijaa hahmottamaan omaa tohtorikoulu-
tustaan tavoitteellisena tulevaisuuteen suuntautuneena prosessina. 
Se luo myös pohjaa ohjaajan ja opiskelijan yhdessä neuvottelemalle 
alustavalle henkilökohtaiselle opiskelusuunnitelmalle.

Opiskelun alkaessa ja sen eri vaiheissa opiskelijat ovat monen-
laisten henkilökohtaisten projektien kautta kiinnittyneet erilaisiin 
sosiaalisen elämänmuotoihin kuten perhe-elämään, vapaa-ajanviet-
toon, työhön ja opiskeluun. Nämä projektit ovat yksilöllisesti muo-
toutuneita ja muotoutuvia. Ne suuntaavat opiskelijoiden toimintaa 
sekä ajallisesti että kiinnostuksen kohdistumisen näkökulmista. Sen 
vuoksi saattaa olla hyödyllistä selvittää, millaiseen projektien kenttään 
tohtoriopiskelu sijoittuu ja mikä on sille annettu merkitys. Projek-
tien tunnistamisessa olemme käyttäneet Salmela-Aron (1992; 1996) 
suomentamaa ja edelleen kehittämää menetelmää. Lähtökohtana on 
opiskelijoiden itsensä tuottama henkilökohtaisten projektien lista, 
jonka tehtyään opiskelijat arvioivat kunkin projektin kohdalla erikseen 
mm. sen tärkeyttä, toteuttamiskelpoisuutta, projektin stressaavuutta ja 
keinoja toteuttaa projekti. Projektien arvioinnin jälkeen on usein hyö-
dyllistä tutkia sitä, mille elämänalueille (perhe, työ, opiskelu) projektit 
sijoittuvat, miten ne suhtautuvat toisiinsa ja mikä on tohtoriopiskelun 
asema tässä kokonaisuudessa. Työskentelyn tavoitteena on ollut se, 
että opiskelijat havaitsevat opiskelun ja elämänsä muiden projektien 
välisen suhteen, tulevat tietoisiksi erilaisten projektien merkityksestä 
elämässään sekä niiden vaatimasta ajasta ja siten suuntautuvat oman 
elämänkokonaisuutensa suunnitteluun. (Nummenmaa & Lautamatti 
2004, 155–157.)

Kaiken kaikkiaan aloitusvaiheessa on hyvä keskustella tohto-
riopiskeluun ja sen ohjausprosessin liittyvistä molemminpuolisista 
odotuksista ja sitoutumista. Näitä kysymyksiä sekä ohjaussopimusta 
käsiteltiin luvussa 4. Kun ohjaussuhde solmitaan, tarvitaan keskustelua 
ohjauksen yleisistä toimintakäytännöistä. Ensinnäkin ohjaajan on hyvä 
selvittää oma tapansa työskennellä ohjattavien kanssa, mitä ohjattava 
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odottaa, miten ohjattavan toiveet sovittautuvat tähän. On hyvä myös 
keskustella siitä, millaisiin asioihin ohjauksesta halutaan erityisesti 
apua ja mihin ohjaaja on halukas antamaan ohjausta. Tällaisia voivat 
olla esimerkiksi metodologinen apu, apu taustatietojen hakemisessa ja 
jäsentämisessä, kenttätyön suunnittelussa ja kirjoittamisprosessin eri 
vaiheissa. Ohjaajan on tärkeä myös kertoa se, missä ei osaa apuansa 
antaa, mutta voi ohjata muuhun ohjaukseen. (Delamont, Atkinson 
& Parry 1997, 14–20.)

        

        Motivaatioprosessit 

Mielenkiinto omaan työhön ja sen ylläpitäminen on perusedellytys 
sille, että väitöskirjatyö valmistuu. Motivaation liittyvät kysymykset 
ovat myös ohjauksen kannalta erityisen tärkeitä, sillä lähes puolet 
opiskelijoista on jossain vaiheessa harkinnut opiskelun keskeyttämistä. 
Motivaation ylläpitäminen näyttää olevan myös se ohjauksen alue, 
joihin opiskelijat kiinnittävät erityisen paljon huomioita kuvatessaan 
onnistuneita ohjaustilanteita. (Nummenmaa & Soini 2008.) Tutki-
musaiheen henkilökohtainen kiinnostavuus mainitaan tärkeänä mo-
tivaatiota luovana tekijänä, mutta opiskelijan on vaikea tietää, kuinka 
pitkälle tällainen alkukiinnostus kantaa. Motivaation ylläpitämisen 
kannalta on tärkeää, että väitöskirjatyö koetaan omaksi työksi – siihen 
on syntynyt omistajuuden ulottuvuus. Tämän omistajuuden luominen 
saattaa olla erityisen haasteellinen silloin, kun väitöskirjatyötä tullaan 
tekemään jo pitkälle edenneeseen projektiin ja opiskelijalla on ehkä 
vähän mahdollisuuksia vaikuttaa tutkimusaiheen valintaan.

Opiskelijat eroavat toisistaan sen suhteen, millaiset tekijät heitä 
kulloisessakin elämäntilanteessa motivoivat ja missä määrin motivaa-
tio on sisäisten tekijöiden, esim. kiinnostuksen kohteiden ohjaamaa, 
missä määrin taas ulkoisesti ohjautuvaa ja esimerkiksi riippuvaista 
urakehityksestä tai mahdollisuuksista keskittyä tutkimuksen tekoon. 
Opiskelija tiedostaa työtä tehdessään oman motivaatioonsa voimak-
kuuden, mutta ei välttämättä sitä, miksi se esimerkiksi aika ajoin 



 Hyvä Tohtori – 113

heikkenee. Jos ohjaus antaa opiskelijalle aina silloin tällöin keinoja 
tutkia omaa tilaansa, hänen ei tällöin tarvitse turhautua ja käyttää ai-
kaansa hukkaan. Mitä useampia ulkoisia ja sisäisiä motivoivia tekijöitä 
– ryhmään kuuluminen, ammatilliset tarpeet – väitöstyön tekemiseen 
liittyy, sitä todennäköisempää on, että työ etenee. Työprosessi itsessään 
voi olla motivaatiota vahvistava, jos opiskelija kokee tutkimustyön 
tekemisen henkilökohtaisesti voimauttavana sekä yleisiä ja akateemisia 
työelämän taitoja antavana. Motivoitunutkin opiskelija saa tosin va-
rautua siihen, että työskentelyrytmi vaihtelee, mutta hyvin rakentunut 
motivaatiotila kantaa hiljaisempien kausien läpi. Opiskelijat nostavat 
esiin varsin keskeisinä juuri motivaation ylläpitämisen keskeisyyden 
opiskeluprosessin erilaisissa vaiheissa.

Ohjaus voi tukea motivaatiota ainakin kahdella tavalla. Ensin-
näkin se voi auttaa opiskelijaa tunnistamaan oman motivaatiotilansa 
ja siihen vaikuttavat tekijät. Toiseksi ohjaus eri muodoissaan voi tar-
jota motivaatiota ylläpitäviä elementtejä. Tällainen vaikutus voi olla 
esimerkiksi hyvin toimivalla ryhmällä ja ryhmän jäsenten toisilleen 
tarjoamalla tuella. Myös erilaiset aktiviteetit kuten esimerkiksi metafo-
ra-työskentely, auttavat opiskelijaa tunnistamaan työskentelyn esteitä 
tai omia vahvuuksia sekä mahdollisuuksia. Ne voivat olla hyödyksi 
myös, jos motivaatio heikkenee. Vertauskuvien kautta opiskelija ja 
myös ohjaaja voi tehdä näkyväksi ja tunnistaa merkityksiä, joita he 
omalle työlleen antavat. 

Oman työskentelytyylin tunnistaminen ja sille perustuva työn 
oikea rytmitys ja tietojen käsittelytapa saattavat olla myös tärkeitä 
motivaation ylläpitämiseksi. Niitä voidaan myös tutkia ryhmässä. 

Joskus saattaa olla hyötyä siitä, että opiskelija esimerkiksi kirjoittaa 
itselleen ja ohjaajalleen kirjeen tulevaisuudesta käsin aiheesta ’Kun 
kaikki tämä on ohi – väitöskirjatyö on valmis ja arvioitu’. Seuraavassa 
on katkelmia yhden tohtoriopiskelijan kirjoittamasta ”tulevaisuuden 
muistelusta”. Ohjaajalle tämä kirje antaa myös tietoa siitä todellisuu-
desta, jossa opiskelija väitöskirjaansa tekee.
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Hei ohjaajat!
Täytän tänään 40-vuotta. Tuntuu erikoiselta, että tässä nyt ollaan. 
Aika on kulunut todella nopeasti, kun elämässä on ollut samanaikai-
sesti monta henkilökohtaista projektia. Olen itsekin yllättynyt siitä, 
että olen kaikista epäilyistäni huolimatta saanut työni esitarkastuk-
seen ennen tätä merkkipäivää. Olo on toisaalta tyhjä: niin kuin olisi 
eronnut jostain itselle tärkeästä. Nytkö alkaa se elämänvaihe, jolloin 
on sitä paljon kaivattua aikaa? Olisiko tämä ensimmäinen sellainen 
vaihe, jolloin en opiskele mitään? Mitä ihmettä tekisin? Mihin tässä 
on oikein ollut kiire?! Löysemminkin olisi voinut edetä, mutta en 
halunnut liian pitkäksi ajaksi kadottaa tuntumaa tutkimustyöstä, ja 
siksi se eteni tasaista tahtia.....

Olen väitöksen tekemisen aikana useamman kerran tuntenut sym-
patiaa Ninnin, näkymättömän lapsen tarinan päähenkilön kanssa, 
joka alkaa itkeä nähdessään meren suuruuden. Näitä hetkiä on tullut 
ajoittain, mutta prosessia on vienyt eteenpäin teidän ohjaajien anta-
mat rakennuspalikat ja tehtävät, jotka ovat toimineet jonkinlaisina 
etappeina ja matkan rajaajina. Antamanne tuki on ollut erittäin 
tärkeää. Muistan, kun kerran epätoivoisena hetkenä lähetin teille 
sisällysluettelon saadakseni jotain palautetta siitä, olenko menossa 
oikeaan suuntaan. Teiltä molemmilta tuli lähes välittömästi kannus-
tava palauteposti – ei sisältäen sen ihmeenpää ohjausta, vaan läsnä-
oloa omassa prosessissani. Pienetkin kannustavat sanat vaikuttavat 
suuresti tällaisessa työssä, joka on loppujen lopuksi hyvin yksinäistä 
puurtamista. Luulisin, että en olisi tässä pisteessä, jos olisin ollut 
kiinnostunut vain tutkimuksesta sinänsä. Ohjauksen seminaariryh-
män toiminnalliset ja luovat, vahvuutta tukevat istunnot olivat niin 
mielekkäitä, etten halunnut jättää niitä pois. Ryhmissä koin nousevani 
arjen yläpuolelle. Ryhmän keskusteleva ilmapiiri antoi luvan tuoda 
myös epäilyksen tunteita ja ajatuksia pintaan. Tiukkaa rakentavassa 
hengessä annettua kritiikkiä oli saatavilla riittävästi, mikä tuki työn 
edistymistä. Viimeisinä vuosina ryhmän jäsenten vaihtuvuus toi jon-
kin verran epäharmoniaa: muuttuuhan ryhmän dynamiikka aina kun 
mukaan tulee joku uusi henkilö. Vanha ydinporukka on kuitenkin 
pysynyt tärkeänä tukijoukkona.......

Entä millaisia vaikeuksia oli matkallani? Suurimmat vaikeudet liit-
tyivät ajankäyttöön, sillä työssäkäynti, perhe-elämä ja opiskelu ovat 
haastava yhdistelmä. Luulin tilanteen helpottuvan, jos saisin töitä 
Tampereelta, mutta totesin sen harhaksi ainakin silloin, jos työ ei tu-
kisi tutkimuksen etenemistä. Joskus mietin sitä, mistä lapset muistavat 
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äitinsä. Olen kirjoittanut työtä nuorimmaiseni huoneen alkovissa, ja 
hän on todella monena iltana nukahtanut näppäinten napinaan. Olen 
ollut lähellä, mutta toisaalta ajatuksissa kaukana. Saamani apuraha-
aika toi vapautta elämiseen ja olemiseen toisella tavalla. Oli ihanaa 
olla päivän virkeimpänä hetkenä tekemässä tätä työtä, ja saada sitä 
eteenpäin. Toisaalta tutkimusvapaa tuo eteen uudenlaisen meren: oli 
tunne, että nyt on todellakin saatava aikaiseksi jotakin, mutta useat 
päivät menivät muutaman rivin tai kappaleen kimpussa puurtaessa, 
ja se turhautti välillä kovastikin. Päättäväisyys ja määrätietoisuus, ja 
suorastaan sairaalloinen tarve saattaa asioita loppuun, ovat vieneet 
työn siihen pisteeseen missä se nyt on...

Kiitokset teille! Erityinen kiitos siitä, että kehotitte aina välillä lähte-
mään ulos luontoon, sillä niillä kehotuksilla tämä projekti suhteutui 
muihin elämäni projekteihin.

      Hanna

Erilaiset motivaatioteoriat antavat erilaisia selityksiä sille, mistä moti-
vaatiossa on kyse, mutta vain vähäisemmässä määrin ymmärretään mo-
tivaation syntyä. Kysymys siitä, miten ohjauksessa voidaan motivoida 
opiskelijaa, lieneekin jo monimutkaisempi asia. Koska motivaatiossa 
on kysymys kokonaisesta ihmisestä ja hänen kokonaisesta elämäs-
tään, voidaan ohjauksella estää motivaatio-ongelmien syntymistä ja 
luoda mahdollisuuksia esteiden ylittämiseen tarjoamalla opiskelijalle 
tilaisuuksia tarkastella itseään ja suhdettaan omaan työhön erilaisis-
ta sekä ajallisista että työskentelyvaiheen kehyksistä (Lautamatti & 
Nummenmaa 2004).

Suunnitteluprosessit

On sanottu, että kaikki työ tehdään vähintään kahdesti: ensin aja-
tuksissa ja sitten lopullisessa muodossaan. Tämä pätee erityisen hyvin 
väitöskirjatyöhön. Siinä opetellaan uutta, siinä työskennellään mo-
nimutkaisten käsitteiden kanssa, ja siinä lopputulos toteutuu raken-
teellisesti selkeästi säädellyssä muodossa. Suunnittelevan, ohjattua 
mielikuvitusta käyttävän ajattelun osuus on siinä erittäin tärkeä. 
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Jos opiskelija on aikaisemmissa opinnoissaan selvinnyt ehkä 
suhteellisen vähäisellä suunnittelulla, tohtoriopiskelu ja väitöskirjan 
tekeminen vaatii sitä enemmän. Tässäkin on syytä tehdä samanlai-
nen erottelu prosessin ja tuotoksen välillä kuin tutkimuksen suhteen 
yleensäkin: suunnitteluprosessilla on omat sääntönsä ja valmiilla 
suunnitelmilla omansa. Väitöskirjantekijän on hyödyllistä tuntea 
itselleen tyypilliset tavat suunnitella asioita ja keinot, millä edistää 
suunnittelua. Hänen on myös hyvä olla tietoinen siitä, minkä muo-
toisia suunnitelmia on tarpeen laatia työn edistämiseksi. Hän tarvitsee 
ainakin työn rakenteeseen ja sisältöön liittyviä suunnitelmia ja oman 
työn etenemiseen liittyviä suunnitelmia. Jokaisen on hyvä selvittää 
itselleen, miten tarkkaa ja usein tapahtuvaa suunnittelun olisi omalla 
kohdalla syytä olla.

Minkä tahansa työn eteneminen edellyttää jonkinasteista mielessä 
olevaa ohjaavaa rakennetta tai hahmoa. Se voi olla vain puoliksi tie-
toinen tai se voi olla näkyviin kirjoitettu yksityiskohtainen aikataulu. 
Opiskelijan on hyvä miettiä, missä muodossa suunnitelmat auttavat 
häntä parhaiten, ja millaisia suunnitelmia tarvitaan työn alkuvaihees-
sa. Suunnitelmat voivat olla hyvinkin erilaisia ja henkilökohtaiseen 
elämäntilanteeseen liittyviä. Otamme tässä esille kaksi sellaista suun-
nitelmaa, joita yleensä tarvitaan: työn aihetta ja rakennetta koskeva 
tutkimussuunnitelma ja oman ajankäytön suunnitelma, johon sisältyy 
eteneviä työvaiheita. 

Tutkimussuunnitelma ja sen etenemisvaiheisiin liittyvät suun-
nitelmat ovat ohjaajille varsin tuttua, mutta opiskelijoita on hyvä 
ohjata suunnittelemaan myös ajankäyttöään erilaisten aikataulujen 
avulla. Niitä voi laatia eri tarkoituksiin, niin pidemmille kuin lyhyille 
aikajaksoille, mutta niihin on hyvä suhtautua työkaluina. Aikatau-
lujen muuttuminen ja muuttaminen auttaa opiskelijaa tarkistamaan 
käsityksiään erilaisiin toimintoihin tarvittavasta ajasta ja siten enna-
koimaan tarkemmin tulevia työvaiheita. Aikataulut toimivat suun-
nittelun, itsetuntemuksen ja ideoinnin lähteenä. Niiden tarkoitus 
ei ole vaivuttaa opiskelijaa itsesyytöksiin tai masennukseen – se on 
epätaloudellista energiankäyttöä.
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Ajankäytön suunnitelmat ovat erilaajuisia. Opiskelijaa voidaan 
tukea tekemään työn kokonaisaikataulu eri vaiheineen, vuosisuunnitel-
ma, kuukausisuunnitelma ja viikkosuunnitelma. Kokonaisaikatauluun 
hahmottamiseksi voidaan käyttää valmiita malleja, mutta luovempia, 
henkilökohtaisia ja siten joitakin opiskelijoita paremmin motivoivia 
vaihtoehtojakin on olemassa. Opiskelija voi tuottaa aikataulun esi-
merkiksi värillisenä kuvana, jossa värit tai kokoerot osoittavat asioi-
den tärkeysjärjestystä. Oli muoto mikä tahansa, laajempi ajankäytön 
suunnitelma on tärkeä lähtökohta yksityiskohtaisemmalle ajankäytön 
suunnittelulle. Millaisilla asioilla kukin aikasuunnitelmansa sitten 
täyttää, on henkilökohtainen kysymys. 

Viikkosuunnitelman laatimiseksi opiskelijalle kannattaa suositella 
joka aamuista rauhallista miettimishetkeä, jolloin voi asettaa itselleen 
asiat tärkeysjärjestykseen. Jos vastaan tulee takkuinen vaihe, on hyvä 
jättää asioille tilaa löytää oma ratkaisunsa. Hätääntynyt, rasittunut 
päivätajunta on huono neuvonantaja. Sellaisessa tilassa kannattaa jättää 
ratkaisut odottamaan selkeää hetkeä. Alitajunta näyttää työskentelevän 
parhaiten silloin kun, kun se saa olla itsekseen. Tälle metodille on ole-
massa oma nimensäkin: kiinalainen Wu Wei -käsite viittaa toiminnasta 
pidättäytymiseen, kunnes on oikea hetki toimia. Samoin Matkaopas 
joutilaisuuteen’ -teoksen esipuheessa toimittajat toteavat: Tyydymme 
antamaan yhden ja saman neuvon, joka löytyy kaikesta jouteliaasta 
ajattelusta: Älä tee mitään. Älä ainakaan tee mitään, mistä et pidä. 
Anna asioiden järjestyä itsestään. (Hodgkinson & De Abaitua 1996). 

Monet ohjaajat ovat sitä mieltä, että opiskelijat tuntevat wu wei 
-metodin hyvin ja käyttävät toiminnasta pidättäytymistä ihan neu-
vomatta. Saattaa kuitenkin olla kysymys siitä, että opiskelijan elämä 
on rasittavan täynnä pakollista sirpalemaista toimintaa, jolloin katkot 
eivät ole luovaa laiskuutta vaan henkiinjäämiskeino. Näistä asioista 
on hyvä keskustella ryhmässä esimerkiksi silloin, kun työt hidastuvat. 
Ajankäytön ongelmat ovat hyödyllinen ja tärkeä keskustelunaihe, josta 
itsenäistyminen ja voimautuminen voi alkaa.
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Kirjoittamisprosessit1)

Opiskelijasta voi tuntua oudolta, jos ohjaaja ottaa puheeksi kirjoitta-
misen heti tutkimustyön alkaessa: kirjoittaminenhan nähdään usein 
työn viimeisenä vaiheena. Tämä on kuitenkin väärinkäsitys, josta voi 
seurata paljon harmia. Jos opiskelija ajattelee, että kirjoittaminen on 
vain loppuunviedyn ajattelun kirjaamista, kynnys aloittamiseen voi 
olla liian korkea. Sen sijaan – ellei tämä jo ole tuttua aikaisemmista 
opiskeluvaiheista – hän voi opetella käyttämään kirjoittamista alusta 
alkaen ideointivälineenä, siis ajatusten hahmottamiseksi ja ilmaisun 
kehittämiseksi. Jo alkuvaiheen tutkimussuunnitelma harjoittaa näitä 
taitoja, ja saattaa tuottaa tekstiä, jota voi käyttää myöhemmin osana 
tutkimusta.

 Opiskelijalle voi ehdottaa, että hän heti alkuun hankkii esimer-
kiksi työprosessikansion ja runsaasti välilehtiä. Siihen hän kerää ensin 
ajatuksen virtaa, päiväkirjan sivuja prosessin etenemisestä, ja sitten 
varsinaista tutkimukseen tarkoitettua tekstiä sekä luonnoksina että 
vähitellen hioutuvana tekstiaineksena. Myös luonnoksilla, koodauk-
silla, merkityskartoilla ja kuvilla on kansiossa oma paikkansa. Tekstien 
säilyttäminen on viisasta, sillä niiden tarpeellisuuden tai tarpeetto-
muuden voi arvioida vasta kun prosessi on päättynyt. Kansikuvalla 
voi antaa kansiolle työmotivaatiota vahvistavan merkityksen. Tämä 
kansio ei ole itse väitöskirja, vaan dokumentti henkilökohtaisesta 
työprosessista, jonka tuloksena väitöskirja syntyy. Sellaisena se voi 
olla tekijälleen arvokas muisto siitä, mitä väitöskirjaprosessi opetti ja 
miten hän haasteista selvisi.

Koska kirjoittamisprosessi paljastaa epäselvän ajattelun, sillä on 
hyvä testata pitempään kehiteltyjä ajatuksenjuoksuja koko tutkimus-
prosessin ajan. Ohjaaja voi luonnollisesti yhdistää kirjoittamiseen 
keskustelun, palautteen pyytämisen, parityön eri muotoja tai tuki-
ryhmän työskentelyä. Jos opiskelija oppii näkemään kirjoittamisen 
apuvälineenä ajatusten kokeiluun ja selvittelyyn, hänestä tuntuukin 
luontevalta alkaa kirjoittaminen heti. Silloin hän ymmärtää parem-

1.  Luvussa 9. on kirjoittamiseen liittyviä kysymyksiä käsitelty alaluvussa  Tieteelli-  
    linen kirjoittaminen – prosessi ja tuote.
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min myös, että kirjoittamisen tulos tai ulkonäkö vaihtelee ajatustyön 
vaiheesta riippuen. Joskus ajatukset ovat hajanaisia, sekavia, hyppe-
lehtiviä, ja kirjoittamisen voi antaa seurata mielen työskentelyä sitä 
arvostelematta. Tämäkin vaihe on tarpeellinen ja käyttökelpoinen, kun 
kirjoittaa itselleen. Turha kriittisyys silloin, kun ei vielä ole kysymys 
viimeistellystä, edes muiden kannalta luettavasta tekstistä, estää aja-
tusten lennon. Voi hyvinkin käydä niin, että hajanaiset ajatukset, kun 
ne saavat huomiota kirjoitusprosessissa, osoittautuvat myöhemmin 
arvokkaiksi kehittelyn kohteiksi. 

Mikäli kirjoittamisen lykkääminen johtuu paniikista, joka hil-
jakseen kasvaa kun tekstiä ei ala tulla, kannattaa ehdottaa opiskeli-
jalle kokeiltavaksi kirjoittamisen muita ulottuvuuksia kuten luovaa 
kirjoittamista. Kirjoittamisen aloittamisen lykkääminen voi muutoin 
turhaan viivyttää tutkimuksen etenemistä. Opiskelijaa on syytä ke-
hottaa aloittamaan kirjoittaminen mahdollisimman pian ja pitämään 
se mukana kuvassa koko tutkimustyön ajan. Tämä voi tapahtua esi-
merkiksi seuraavin tavoin, esim. opiskelijaa ohjataan kirjoittamaan eri 
tarkoituksiin, kirjaamaan ajatusvirtaa, lomittamaan puhuminen. 

Kirjoittamisella on keskeinen asema väitöskirjaprosessissa, ja 
tieteelliseen kirjoittamiseen liittyviä erilaisia oppaita on runsaasti saa-
tavilla sekä englanninkielisenä että suomenkielisenä. Kirjoittaminen 
voidaan nähdä prosessina tai/ja tuotteena, jolloin ohjauksellisesti eri 
asiat ovat keskiössä. 

Arviointi ja palaute vuorovaikutuksena

Opiskelijat kaipaavat runsaasti väitöskirjatyöskentelyään tukevaa oh-
jausta ja palautetta, ja usein valittavat sellaisen puutetta. Ohjaajat 
puolestaan kuvaavat tilannetta ikuisuuskysymyksenä - ohjausta mil-
loin on, milloin ei ole riittävästi, eivätkä opiskelijat aina käytä tarjolla 
olevaa ohjausta. Toisaalta tiedetään hyvin, että oppiminen riippuu 
opiskelijan saamasta palautteesta, ja että nopea ja kehittävä palaute 
on opiskelijalle erittäin hyödyllistä. Edelleen opiskelijat hyötyvät 
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palautteesta ja arvioinnista, jos he ovat aktiivisesti sitoutuneet oman 
ja toisten työn arviointiprosessiin. On myös selvää, että tilanteessa, 
jossa ohjaajalla on paljon erilaisia opinnäytetöitä ohjattavanaan, on 
tavallista vaikeampaa antaa välitöntä palautetta.

Tohtoriopiskelija saa tavanomaisesti palautetta omasta työtään 
joko henkilökohtaisessa keskustelussa tai ryhmätilanteessa. Kyseessä 
on vuorovaikutustilanne, jonka erilaiset tekijät vaikuttavat palautteen 
merkitykseen. Ohjaavan arvioinnin ilmapiiri on tärkeä. Palauteti-
lanteessa opiskelija on vastakkain henkilön kanssa, jonka takana on 
instituution valta, jolla on henkilökohtaista asiantuntemusta ja joka 
tietyissä puitteissa voi vaikuttaa hänen etenemiseensä. Arvioinnin koh-
teena oleminen saattaa siksi herättää pelkoa. Pelko voi puolestaan estää 
ohjaajan viestien perille menon tai vaikuttaa palautteen vastaanottoon 
muulla tavoin haitallisesti. Siksi on syytä luoda palautekeskustelulle 
mahdollisimman suotuisat ulkoiset puitteet. Myös tavalla, jolla oh-
jaaja ilmaisee näkemyksensä, voi opiskelijan kannalta olla suurempi 
merkitys kuin ohjaaja tulee ajatelleeksi. Monet kuitenkin tuntevat 
ohjaajansa jo perusopinnoista ja jatkavat yhteistyötä. 

Jacobs (1974) määrittelee kaksi palautteen keskeistä ominaisuutta: 
tiedollinen ja mielihyvän tuottaminen. Edellinen sisältää viestin, jonka 
perusteella vastaanottaja pystyy muokkaamaan, suuntaamaan tai pa-
rantamaan työtään ja jälkimmäinen vaikuttaa hänen motivaatioonsa. 
Molemmat aspektit ovat palautteessa tärkeitä. Positiivinen palaute 
yleensä vahvistaa toivottavan tai haluttavan toiminnan todennäköisyyt-
tä. Negatiivinen palaute puolestaan johtaa itsearviointiprosesseihin, 
jotka voivat häiritä tiedon vastaanottamista ja pahimmassa tapauksessa 
johtavat annetun palautteen kieltämiseen ja välttämiskäyttäytymiseen. 
Seuraavat opiskelijanäytteet ovat tutkimushankkeen ”Tieteellinen 
asiantuntijuus ja akateeminen ohjaus” osaprojektin tuloksista (Num-
menmaa & Soini T. 2008).

Ohjaaja sanoi minua muiden kuullen ”onnettomaksi typerykseksi”. 
Sisuunnuin, ja yritin enemmän. Tällä kertaa se toimi, mutta en 
haluaisi tällaista palautetta enempää. 



 Hyvä Tohtori – 121

Kuvatessaan hyvää ohjaajaa, tohtoriopiskelijat kiinnittävät usein oh-
jaajan saavutettavuuden, persoonallisuuden ja vuorovaikutustaitojen 
ohella huomiota siihen tapaan, jolla ohjaaja antaa palautetta:

Hyvä ohjaaja on riittävän nopeasti saatavilla, kun ohjausta tarvitaan 
(jotta työn eteneminen ei kohtuuttomasti viivästy siksi, että ohjaaja ei 
ehdi kommentoida tai ohjata muutoin). Kun ohjaaja antaa komment-
tejaan tehdystä työstä, hän on todella perehtynyt siihen huolellisesti. 
Ohjaaja ei arvioi väittelijää, vaan tämän työtä ja argumentoi sitäkin 
mahdollisimman pitkälle tieteellisin argumentein. Ohjaaja antaa 
myös myönteistä palautetta työstä mutta ei kehu perusteettomasti. 
On hyvä, jos ohjaaja kykenee ohjaamaan myös tiedeyhteisön jäseneksi 
ts. muodostamaan verkostoja ja harjoittelemaan opetusta.

Hyvä ohjaaja on kärsivällinen. Hän osaa tuoda esiin opiskelijan hy-
vät puolet. Hän on kannustava ja osaa ohjata opiskelijaa katsomaan 
avarakatseisemmin tutkimuksen maailmaan. Hyvä ohjaaja osaa antaa 
niin negatiivista kuin positiivista palautetta opiskelijaa kannustavasti, 
ei lannistaen. Hän myös antaa opiskelijalle tilaa, eikä tee opiskelijan 
tutkimuksesta omaansa.

Palautteen antamista voi helpottaa, kun rakentaa sen tietoisesti peräk-
käisille, eri tarkoituksia palveleville elementeille. Ohjaajan antaman 
ohjauskeskustelussa antaman palautteen voi vuorovaikutuksen näkö-
kulmasta jakaa seuraaviin elementteihin (ks. tarkemmin Nummenmaa 
& Lautamatti 2004, 91–95):

 peilaava palaute
 ohjaava palaute
 arvioiva / institutionaalinen palaute.

Peilauksella tarkoitetaan tässä palautetta, jolla ohjaaja osoittaa kuul-
leensa opiskelijan puheen (esimerkiksi suullisen esityksen, ehdotuksen 
jne.), nähneensä hänen visuaalisen tuotoksensa (esimerkiksi kuvatai-
deopiskelijan tai tekstiilialan opiskelijan opinnäytteen) tai lukeneensa 
hänen kirjoittamansa tekstin (esimerkiksi tutkimussuunnitelman, 
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teoreettisen katsauksen). Peilatessaan ohjaaja poimii tällöin keskei-
simmät havainnot tarkasteltavasta asiasta (teksti, kuva jne.) ja kertoo 
ne havaintoinaan, tässä vaiheessa vailla minkäänlaista arviointia tai 
arvottamista, esimerkiksi seuraavasti: Havaitsen että olet ratkaissut 
teoriapohjan lähtökohdaksi…TAI liität yhteen tietoja useasta läh-
teestä . Etenet siten, että…TAI olet käyttänyt suunnitelmassasi näitä 
elementtejä toistuvasti samojen rakenteiden yhteydessä. Rakenteiden 
valinta näyttäisi perustuvan… TAI tähän asiaan et palaa myöhem-
min… TAI sanot että tuntuu vaikealta saada mukaan kaikki tekijät 
samanaikaisesti. Mietit voisitko ratkaista tämän ottamalla… TAI 
myöhemmin pohdit toisenlaista ratkaisua…

Peilaus on hyvä tapa aloittaa palautteen anto ja arviointi osana sitä 
ohjauskeskustelun osaa, jossa asioita käsitellään erityisesti opiskelijan 
perspektiivistä. Peilaava palaute tarjoaa seuraavanlaisia etuja:

 Opiskelija tietää ohjaajan lukeneen tai tarkastaneen hänen tuot-    
     toksensa;

 Opiskelija näkee, mitä kohtia ohjaaja pitää keskeisinä ja saa tä-
  ten epäsuorasti palautetta myös esitystavastaan ja työnsä sisäl  
  löstä;

 Opiskelija havaitsee, millaisille asioille ohjaaja perustaa myöhem-
  min esittämänsä ohjauksen ja arvioinnin; 
 Opiskelija on avoimempi ottamaan vastaan ohjausta, kun havait-
  see työnsä tulleen kuulluksi/nähdyksi;
 Opiskelija kuulee omat ajatuksensa ja ratkaisunsa ulkopuolisen  

     todellisuuden osana ja saa aikaa tiedostaa ne;

 Opiskelijalle tarjoutuu tilaisuus omaan refl ektioon ja muutok- 
  seen. 

Peilaaminen ei välttämättä ole helppoa. Se johtaa usein arvioinnin 
aktivoitumiseen, ikään kuin lukeva tai kuunteleva mieli olisi valmis 
käyttämään punakynää, melkein ennen kuin havainto on päässyt 
kunnolla syntymäänkään. 

Ohjaavaksi tarkoitettu palaute ankkuroidaan peilatessa esitettyi-
hin havaintoihin esimerkiksi toteamalla esimerkiksi: Havaitsin tällaista 
ja mielestäni tässä on seuraavanlainen ongelma ...TAI suosittelisin 
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että perehdyt paremmin...TAI haluaisin kuulla tarkemmin, miten 
olet päätynyt tähän”? 

Ohjaaja käyttää peilauksen jälkeen hyväkseen omaa asiantun-
temustaan ja kokemustaan. Näin hän voi arvioida, kommentoida, 
suositella muutoksia tai esittää kysymyksiä (ohjaajan perspektiivi). 
Ohjaava palaute voidaan hyvinkin alkaa pyytämällä opiskelijaa ker-
tomaan oma näkemyksensä tuotteensa vahvuuksista, muutostarpeista 
ja ongelmista. 

Kun opiskelijan oma näkemys on pohjana, ohjaava arviointi antaa 
sekä opiskelijalle että ohjaajalle tarpeellista tietoa siitä, miten realis-
tinen näkemys opiskelijalla on työnsä tuloksista. Jos tämä näkemys 
poikkeaa suuresti ohjaajan näkemyksestä, on syytä tarkistaa opiskelijan 
tiedot siitä, millaiset vaatimukset hänen työnsä tulisi täyttää. Jos taas 
opiskelijan oma näkemys siitä, mitä vielä tarvitaan, vastaa ohjaajan 
näkemystä, ohjaaja vain vahvistaa tämän. Tässä yhteydessä ohjaaja 
voi lisäksi tarjota laajempaa näkemystä käsiteltyihin asioihin sekä 
suositella tietojen täydentämistä tai taitojen lisäharjoitusta. Ohjaaja 
voi myös ennakoida tulevia vaatimuksia tai keskustella seuraavan 
vaiheen suuntaamisesta, aina tilanteen mukaan.

Ohjaavan palautteen yhteydessä esille tulleet vahvuudet ja heik-
koudet ovat nyt arvioinnin pohjana. Ohjaajan on hyvä tunnistaa 
se, että opiskelijat ovat myös palautteen vastaanottamisen suhteen 
erilaisia:

Hyvä ohjaaja osaa tulkita yksilöllisesti kunkin ohjattavan tarpeet. 
Toiset vaativat aktiivisempaa ohjausta ja toiset ahdistuvat, jos heidän 
työhönsä puututaan liiaksi. Myös palautteen antaminen on hyvä 
osata tehdä ohjattavan mukaan, toiset tarvitsevat kannustavampaa 
palautetta, toiset haluavat, että kaikki ongelmat ja heikkoudet sano-
taan heti ja selkeästi ääneen jne. Tietenkin ohjaajalla tulisi olla aikaa 
ohjata riittävästi, seurata työn kulkua niin hyvin, että työn tekijällä 
on tunne, että hänen työllään on väliä.

Arvioivassa palautteessa kuten palautteen antamisessa on tärkeä yleinen 
periaate se, että jos opiskelijalle annetaan sekä myönteistä että kielteistä 
palautetta, myönteiset asiat kerrotaan ennen kielteisiä (Lindholm-
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Ylänne & Wager 2003). Ensin annettu positiivinen palaute kohottaa 
itsearvostusta, minkä jälkeen on ehkä sitten helpompi ottaa vastaan 
myös kriittisempää palautetta. Monet opiskelijat toivovat saavansa 
myös kirjallista palautetta, ja opettajat tekevät usein ankarasti töitä 
antaakseen kirjallisia kommentteja ja olettaen, että opiskelijat lukevat 
ne ja toimivat niiden mukaan. On kuitenkin todettu, että opettajien 
antamat kirjalliset palautteet saattavat olla pinnallisia sekä ristiriitaisia, 
ja tämän vuoksi niillä on vain vähän ohjaavaa vaikutusta (Falchikov 
1995). Nykyään yleistynyt käytäntö on antaa ohjausta ja palautetta 
sähköpostin välityksellä. Verkossa tapahtuva ohjaus muodostaa oman-
laisensa toimintaympäristön, jota emme käsittele tässä artikkelissa  

Koska me ohjaajat olemme ihmisiä, joilla on myös kiirettä ja 
väsymystä, on epäinhimillistä vaatia, että esiintyisimme valheellisen 
kiireettöminä tai aina voimissamme. Niinpä voimme hakea ratkaisua 
kehittämällä arviointia monipuolisemmaksi ja rakentamalla sen osaksi 
oppimistilanteita. Apua saamme jatkuvasta arvioinnista sekä opiske-
lijoita itsenäistävistä palautteen muodoista kuten vertais- ja itsearvi-
oinneista, joista heille on tukea pitkin matkaa. Tällöin ei kaikki ole 
yhden tai parin palautekeskustelun varassa. Ryhmä- ja vertaispalaute 
ohjaajan palautteen rinnalla tuovat myös näkyviin sen, miten monesta 
näkökulmasta opiskelijan etenemistä voi arvioida - ja palauttaa terveen 
suhteellisuudentajun.

Ohjaajien kannalta arvioimisprosessi ja palautteen antaminen 
saattaa usein toistuvana tuntua aikaa vievältä ja rasittavalta. Palautteen 
antamista voi helpottaa kun rakentaa sen tietoisesti peräkkäisille, eri 
tarkoituksia palveleville elementeille ja käyttää hyväksi myös vertais-
arviointia ja itsearviointia. Palautekeskustelun rakenteen – peilaavan, 
ohjaavan ja arvioivan palautteen – ketjun tiedostaminen voi tehdä 
tehtävästä luontevamman ja helpomman.

Palautetta annettaessa on hyvä varmistaa, miten opiskelija on 
palautteen ymmärtänyt. Tässä suhteessa tapahtuu usein väärinym-
märryksiä ja työ alkaa ohjautua ei-toivottuun suuntaan Yksi tapa on 
pyytää opiskelijaa ohjauskeskustelun päätteeksi tekemään yhteenveto 
siitä, mistä keskusteltuun ja mistä sovittiin. Tällaisen yhteenvedon voi 
pyytää lähettämään ohjaajalle sähköpostissa. Opiskelijoiden työskente-
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lyä auttaa myös se, jos he itse esittävät sen, mistä asioista he erityisesti 
toivovat palautetta. Kun ohjaus toteutetaan ryhmässä, on palautetta voi 
laajentaa liittämällä siihen vertaisarviointia. Opiskelijoista voi alkuun 
tuntua vaikealta arvioida toistensa töitä, mutta tämän oppiminen on 
arvokas asia. Tyypilliset jähmeät opponointi- ja tarkastustilanteet voi-
daan välttää, kun jo alkuun on opittu antamaan palautetta rakentavasti, 
toisen työtä kunnioittaen, mutta asioista avoimesti puhuen. 

Vertaisryhmät työprosessien tukena 

Olemme edellä useammassa yhteydessä korostaneet vertaisryhmän 
merkitystä. Opiskelutoverit ja vertaisohjaus muodostavat usein epä-
virallisen ohjausjärjestelmän virallisen ohjauksen rinnalle. Opiskelijat 
lukevat toistensa töitä, kommentoivat niitä, antavat palautetta ja 
kannustavat. Usein näissä tasavertaisissa suhteissa uskaltaudutaan 
paremmin alttiiksi kritiikille ja antamaan keskeneräisiä palasia, ideoita 
ja kirjoituksia toisen kommentoitavaksi (Saarinen 2003, 45). Yleensä 
tämä vertaistoiminta opinnäytetöiden yhteydessä ei ole kuitenkaan 
organisoitunutta, vaikka tutortoiminta muutoin on kehittynyttä.

Opiskelijat voivat perustaa vertaisryhmän omasta tai ohjaajan 
aloitteesta erilaisiin tarkoituksiin, ja niitä on toki hyödynnettykin 
monin tavoin. Lähtökohtana ryhmän toiminnan käynnistämisessä 
on yleensä se, että ryhmällä on jokin yhteinen tarkoitus ja tavoitteet. 
Tavoitteet voivat liittyä yleisiin työprosesseihin kuten esimerkiksi 
opiskelun suunnitteluun, motivaation ylläpitämiseen, arviointiin, 
henkilökohtaiseen kasvuun ja hyvinvointiin tai opiskelustressin pur-
kamiseen. 

Vertaisryhmän onnistunut työskentely edellyttää jonkin verran 
tietoisuutta ryhmädynamiikasta ja vuorovaikutuksen merkityksestä 
– juuri niihin liittyvät ongelmathan usein kariuttavat perinteisen 
ryhmätyön. Ryhmä perustetaan tukemaan jäseniään, mutta jäsenet 
myös ottavat huolehtiakseen ryhmän toimintakyvystä. Tätä varten 
ryhmä tarvitsee yhteisesti neuvoteltuja ja hyväksyttyjä sopimuksia 
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sekä sitoumuksia, jotka mahdollistavat tasaveroisen ja turvallisen 
työskentelyn. Ryhmä tarvitsee myös vastuuhenkilöä, joka huolehtii 
käytännön järjestelyistä. Vastuuhenkilön roolia on hyvä kierrättää 
tapaamiskerrasta toiseen. 

Osa yhteisistä sopimuksista liittyykin keskeisesti jäsenten väliseen 
vuorovaikutukseen. Kaikille on varmaan vaikkapa perinteisistä semi-
naariryhmistä tuttua, millaisia ongelmia työryhmissä – tai parityössä 
– voi esiintyä: jotkut alkavat hallita ryhmää, puhua paljon ja ohjailla 
muita; jotkut vetäytyvät; jotkut purkavat epäsuorasti tunteitaan. Jotkut 
ovat niin auttavaisia ja tietäväisiä, että estävät muiden itsenäisen ajat-
telun. Vähitellen kaikki alkavat tuntea toistensa tyylin niin hyvin, että 
voivat melkein ennustaa kuka milloinkin puhuu, kuka ei, ja millaisista 
aiheista puhutaan. Alkaa myös syntyä jännityksiä ja ärtymisiä, joista 
ei ole helppo puhua. Ne kuitenkin vaikuttavat kielteisesti ilmapiiriin 
ja ryhmän yhteisiin tavoitteisiin. On selvää, että tällaisessa ryhmässä 
motivaatio yhdessä työskentelyyn alkaa vähitellen heiketä.

Vertaistukiryhmä tavoittelee tietoisesti sellaisia toimintatapoja, 
jotka estävät yllä kuvatun kaltaisia ongelmia. Vuorovaikutusta säädel-
lään siten, että jokaiselle tulee mahdollisuus osallistua keskusteluun 
helposti ja opitaan kuuntelemaan toista puhujaa keskeyttämättä. 
Näin syntyy yhteinen, tiedostamista helpottava tila, jossa myös oman 
sisäisen puheen kuuleminen mahdollistuu. Sosiaalinen, niin kutsuttu 
vapaa keskustelu, ei tarjoa näitä oppimismahdollisuuksia, koska siinä 
jokainen toteuttaa rutiininomaisesti omia tapojaan.

Vertaistyöskentelyn perustana on hyvin toimiva ryhmä, joka 
tiedostaa mitä varten se on olemassa ja huolehtii toimintaedellytyk-
sistään. Työskentelyssä voidaan hyödyntää ajattelua ja tiedostamista 
aktivoivia työmenetelmiä. Kun vertaistyöskentelylle luodaan sopivat 
toimintapuitteet jokainen ryhmän jäsen saa siitä monipuolista tukea 
sekä opiskelulleen että omalle työlleen. Parhaassa tapauksessa myös 
henkilökohtaiselle kasvulleen. Yleisissä akateemiseen työhön liittyvissä 
ongelmissa vertainen voi olla opiskelijalle jopa ymmärtävämpi tuki 
kuin ohjaaja, jolle näin vapautuu enemmän aikaa tieteenalakohtaiseen 
ohjaukseen. 
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Hannu Soini

Luku 8 

VERTAISOHJAUS AKATEEMISEN OHJAUKSEN TYÖTAPANA

Yliopistossa vertaistyöskentelyllä on tutkimuksessa pitkät perinteet. 
Korkeatasoinen tutkimus edellyttää hyvin toimivia tutkimusryhmiä 
ja monentasoista verkostoitumista oman alan ja muiden tutkijoiden 
kanssa. Sen sijaan tutkimustyön ohjaus on perinteisesti rakentunut 
yksilön ohjaukseen henkilökohtaisesti tai ryhmässä. Artikkelissa esi-
tellään konsultatiivista vertaistyöskentelyä, jossa ryhmä opiskelijoita 
ja ohjaaja roolitetun tilanteen avulla käsittelevät vuorollaan jonkun 
ryhmän jäsenen ongelmaa tai ratkaisua odottavaa kysymystä. Konsul-
tatiivista vertaisohjausta voidaan soveltaa väitöskirjaohjaukseen myös 
yleisten työprosessien ohjauksessa. Menetelmä perustuu moderniin 
oppimistutkimukseen yhteistoiminnallisesta oppimisesta ja yhteisestä 
tiedonmuodostuksesta.

 

Vertaistyöskentely oppimisen ja ohjauksen mahdollistajana

Vertaistyöskentely ja yhteistoiminta ovat modernin oppimistutkimuk-
sen suosituimpia tutkimusalueita (ks. esim. Topping & Ehly 1998; 
2001; Poikela 2003). Kiinnostuksen syynä on yhteistoiminnallista 
oppimista koskevat tutkimustulokset, jotka osoittavat vertaistyösken-
telyn edistävän oppimista tiettyjen ehtojen vallitessa varsin erilaisten 
oppijoiden keskuudessa ja erilaisissa oppimistilanteissa aina AA-ker-
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hoista Nobelin palkintoja voittaneisiin akateemisiin tutkimusryhmiin 
saakka. Periaatteessa vertaistyöskentelyyn ja yhteistoimintaan suhtau-
dutaan yliopistoissakin myönteisesti. Korkeakoulujen opettajat eivät 
myöskään vastusta sitä, että heidän opiskelijansa ovat aloitteellisia ja 
yhteistyökykyisiä. Korkeakoulupedagogiikan keskeinen haaste onkin 
kehittää sellaisia opetus- ja ohjausmenetelmiä, jotka soveltuvat ver-
taistyöskentelyyn ja akateemisen toiminnan yhteistoiminnalliseen 
luonteeseen (Lonka & Lindblom-Ylänne 2001). 

Yhteistoiminnallisuuden vaatimus suunnataan mielellään yksi-
puolisesti opiskelijoihin, edellyttämällä heiltä suurempaa vastuulli-
suutta ja aktiivisuutta. Sen sijaan korkeakoulujen ja tutkimusryhmi-
en perinteisiin yksilöllistä suoriutumista korostaviin työtapoihin on 
huomattavasti vaikeampi saada muutoksia, eivätkä opiskelijat itsekään 
niihin helposti sopeudu (Soini & Kronqvist, 1994). 

Vertaistyöskentelyn tutkimus on seurannut kahta erilaista oppi-
mispsykologista selityspolkua hakiessaan selitystä siihen, miksi ver-
taisoppiminen tuottaa hyviä oppimistuloksia. Piaget’n sosiokonstruk-
tivistiseen näkemykseen nojautuen Doise ja Mugny (1984) esittivät 
vertaistyöskentelyn edistävän oppimista, koska se tuo esiin osallistujien 
erilaisia ja keskenään ristiriitaisia näkemyksiä tutkittavasta asiasta. Ris-
tiriitaiset käsitykset, ns. sosiokognitiivinen konfl ikti ohjaa osallistujia 
perustelemaan ja puolustamaan omia näkemyksiään sekä ottamaan 
kantaa vastakkaisiin väitteisiin. Tämän seurauksena onnistuneessa 
vertaistyöskentelyssä aikaisempi ja uusi näkemys sulautuvat ja nii-
den perustalta muodostetaan uusi, kypsempi käsitys tutkittavasta 
ilmiöstä.

Vygotskyn (1978) näkemyksiin perustuva sosiokulttuurinen op-
pimisteoria korostaa dialogin ja yhteisen tiedonrakentelun merkitystä. 
Oppiminen on kulttuurihistoriallisen teorian mukaan tärkein ihmisen 
kasvua ja kehitystä hallitseva psyykkinen prosessi. Oppiminen on 
perusolemukseltaan interpersoonallista, ihmisten yhteistoiminnan 
varaan rakentuvaa. Uudet taidot ilmenevät aina ensin ihmisten väli-
sissä suhteissa ja vasta sen jälkeen sisäistyvät, muuttuvat intrapersoo-
nallisiksi. Oppimisessa tämän periaatteen hyödyntäminen edellyttää 
välttämättä ihmisten yhteistyötä ja sosiaalista interaktiota.  On tärkeätä 
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kuitenkin huomata, että psykologiassa sosiaalisella interaktiolla on 
oma erityinen merkityksensä, joka poikkeaa arkikielen näkemyksistä. 
Kulttuurihistoriallisen näkemyksen mukaan esim. kirjan lukeminen 
yksin on sosiaalista interaktiota.

Edgar Schein (1999) korostaa ohjauksellisten toimintatapojen 
auttamisfi losofi sta luonnetta. Auttamissuhde on keskeinen interpersoo-
nallinen suhde jokaisen yksilön psyykkisessä kasvutapahtumassa. Kyse 
on nimenomaan halusta auttaa, vastata toisen ihmisen tarvitsevuuteen 
tavalla, joka mahdollistaa tietoisuuden kehityksen. Auttamissuhde 
on tietoisuuden kehityksen perusta. Voimme tulla tietoiseksi omasta 
olemuksestamme, vahvuuksistamme, puutteistamme, mahdollisuuk-
sistamme turvautumalla toiseen ihmiseen. On tavallaan paradoksaa-
lista, että tullaksemme itsenäisimmiksi, taitavimmiksi, osaavimmiksi 
asiantuntijoiksi, meidän on kyettävä sietämään ja hyväksymään riip-
puvuutta ja kyettävä ottamaan vastaan apua. Avun vastaanottamisessa 
on kyse aikuisuuden vahvistumisesta, kypsyydestä ja rohkeudesta olla 
oma itsensä ja uskallusta laittaa tämä minuus peliin ihmissuhteissa 
niin, ettei se uhkaa autonomian ja hallinnan tunnettamme. Autonomia 
ei siten tarkoita erillisyyttä ja kykyä selvitä yksin vaan ennen kaikkea 
kykyä sietää riippuvuutta toisista ihmisistä menettämättä tunnetta 
itsemääräytyvyydestä oman elämänsä suhteen.

Vertaisoppiminen korostaa oppijan omaa vastuuta ja aktiivisuutta 
oppimistilanteessa sekä sitä, että oppijalla itsellään on paljon sellaista 
tietoa, joka edistää ongelman jäsentämistä itsenäisesti ja johtaa usein 
myös ongelman ratkaisemiseen. Oppimismotivaation kehitystä tarkas-
televat tutkimukset osoittavat sen, kuinka tärkeää on se, että opiskelijat 
kokevat opinnoissa onnistumisen johtuvan heistä itsestään ja heidän 
omista kyvyistään (Pintrich & Garcia 1994; Pintrich & De Groot 
1990; Ryan & Deci 200; Shell & Husman 2008). Tällaiset opiskelijat 
myös edistyvät opittavien taitojen hankkimisessa paremmin ja kokevat 
opiskelun kaiken kaikkiaan mielekkäämpänä verrattuna opiskelijoihin, 
jotka kokevat onnistuvansa, koska heillä on erinomainen opettaja, 
heidän saamansa opetus on korkeatasoista tai muut ulkoiset oppimista 
mahdollistavat tekijät ovat kunnossa.  
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Vertaisohjaus

Refl ektiivisten prosessien uudistumista ja muutosta ylläpitäviä pro-
sesseja on hankala tieteellisesti perustella ja jäsentää. Maturanan mu-
kaan (1978) yksilön psyykkinen kasvu ja kehitys on ”rakenteellisesti 
determinoitunutta”. Tämä tarkoittaa sitä, että minkä tahansa elävän 
järjestelmän toimintamahdollisuudet määrittyvät sen mukaan, miten 
itse järjestelmä on rakentunut.  Jos psyykkisen kasvun peruslähtökoh-
tana on olettamus, että psyykkiset rakenteet ovat kehittyneet interper-
soonallisten suhteiden kautta, niin silloin myös niiden muuttuminen 
mahdollistuu saman mekanismin mukaisesti.  Vertaisohjaus, kuten 
usea muukin ohjauksellinen työtapa, hyödyntää tätä periaatetta. 

Vertaisohjaus tohtoriopiskelun ja väitöskirjanohjauksen konteks-
tissa tarkoittaa samojen ongelmien kanssa painiskelevien vertaisten 
vastavuoroista kokemusten vaihtoa sekä vuorovaikutteista kommu-
nikointia. Vertaisohjaus on yhdessä tekemistä, ajatusten vaihtamista, 
vaihtoehtojen esilletuomista ja parantamista. Vertaisohjauksen keskei-
nen tavoite on tukea ohjattavan oma-aloitteellisuutta ja itsenäisyyttä 
oppimistilanteessa. Tämä edellyttää sitä, että ohjausprosessia tarkas-
tellaan kokonaisvaltaisesti ja otetaan huomioon sellaiset perustarpeet, 
jotka edistävät ohjattavien oppimista, psyykkistä kasvua ja henkistä 
hyvinvointia. Nuttinin (1984) ja Ryanin ja Decin (2000) mukaan 
tällaisia perustarpeita ovat autonomia, pätevyys ja yhteenkuuluvuus.  
Krappin (2005) mukaan näillä perustarpeilla on tärkeä merkitys myös 
oppimismotivaation kehityksessä.

Autonomia toteutuu opiskelijoiden kokemusten mukaan par-
haiten tilanteissa, jotka tarjoavat mahdollisuuden sekä oppimisen 
itsenäiseen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin että omien 
toimintamahdollisuuksien laajentumiseen ja riippumattomuuden li-
sääntymiseen (Soini, 1999). Autonomia tarkoittaa siis sellaista tunnetta, 
että kykenee itse päättämään asioistaan ja ohjaamaan omaa toimintaa. 
Autonomia ei tarkoita riippumattomuutta tai eristäytymistä, vaan kykyä 
olla riippuvainen toisesta menettämättä tunnetta itsemääräytyvyydestä. 
Esimerkiksi Zimmerman (1998) on osoittanut, kuinka ns. itseohjautu-
van oppimisen keskeisimpiä tunnuspiirteitä on kyky pyytää apua.
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Toinen keskeinen perustarve, jota ohjaustilanteen tulisi vahvistaa, 
on ohjattavan kokemus omasta pätevyydestään. Ohjattavan oppimista 
edistää sellainen toiminta, joka vahvistaa hänen tunnettaan omasta 
pätevyydestä ja osaamisesta. Pätevyyden tunne ei ole välttämättä yh-
teydessä toimijan todelliseen tai hankittuun pätevyyteen tai koulutuk-
seen. Pätevyyden tunne ilmaisee, että yksilö kokee voivansa saavuttaa 
toiminnassaan sellaisia tavoitteita, joita hän itse pitää arvokkaina ja 
tavoiteltavina. Vertaisohjauksessa ohjaajana toimii toinen opiskelija, 
jolloin ohjaussuhde on tasavertaisempi kuin opettajan ohjauksessa. 
Lisäksi ohjattavat kokevat vertaisohjauksessa tarkasteltavat ongelmat 
ja kysymykset yhteisinä. Hyvin tavallinen kommentti vertaisohja-
uksesta on se, että opiskelijat kokevat helpotusta huomatessaan, että 
samanlaisia ongelmia on muillakin kuin itsellä (Renko, Uhari, Soini 
& Tensing 2002).

 Kolmas itsenäisyyttä ja aloitteellisuutta edistävä ja ylläpitävä 
perustarve on yhteenkuuluvaisuus. Tunne yhteenkuuluvaisuudesta 
kuvaa tarvetta olla arvostettu ja hyväksytty itselle merkityksellisen 
toisen silmissä ja kautta. Ihmissuhteiden merkitys ei ole vain niiden 
laadussa vaan interpersoonallinen suhde on ihmisenä olemisen tun-
nuspiirre. Vertaisohjaus palvelee kenties parhaiten juuri tätä kolmatta 
osa-aluetta. Monissa tutkimuksissa on korostettu vertaisoppimisen ns. 
välineellistä hyötyä (Wildman, Magliaro, Niles & Niles 1992; Baum 
1992), jolloin painopiste on ollut sen oppimistuloksia parantavissa 
vaikutuksissa. Vertaisohjauksen merkittävä etu on kuitenkin siinä, että 
se laajentaa tarkastelukulmaa yhteisöllisyyttä kohti.  Yliopistossa se 
merkitsee sitä, että ohjattavien ongelmia ei tarkastella vain yksilöllisinä 
ja henkilökohtaisina kysymyksinä, vaan tarkastelun kohteeksi nousee 
myös organisaatioiden tapa kohdella ohjattavia. Vertaistyöskentelys-
sä erilaisten tarinoiden ja näkökulmien korostumisen seurauksena 
ohjauksen painopiste siirtyy myös enemmän kohti ohjattavan koko 
elämäntilanteen tarkastelua (Bramley 1979.).

Yhteenvetona voidaan todeta, että vertaisohjaus korostaa kahta 
näkökulmaa ohjauksessa. Ensinnäkin se korostaa ohjattavien omaa 
aktiivisuutta, heidän kokemuksiensa ja ajatustensa huomioon ot-
tamista itse ohjausprosessissa. Toiseksi siinä korostetaan sosiaalisen 
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vuorovaikutuksen ja yhteistoiminnan rikastuttavaa vaikutusta ohjaus-
prosessiin.  Nämä näkemykset ovat sopusoinnussa modernin oppimis-
teorian kanssa, jossa oppiminen ymmärretään laaja-alaisena, ihmisen 
psyykkistä rakennetta ja persoonallisuutta muuttavana tapahtumana. 
(Rauste von Wright, von Wright, T. Soini 2003.) Koulutusorgani-
saatioiden tulevaisuuden haasteena onkin se, miten näitä periaatteita 
voidaan toteuttaa uudenlaisten ammattikäytäntöjen luomisessa (ks. 
esim. Pyhältö 2003.). 

Konsultatiivinen vertaisohjaus 
– roolityöskentelyn ohjeet ja periaatteet

Vertaiskonsultaatiotiimi koostuu 4–8 hengen opiskelijaryhmästä ja 
työskentelyn koordinaattorista (supervisori). Opiskelijat toimivat 
kolmessa erilaisessa roolissa: esittäjä, konsultti ja havainnoitsijat. Roo-
lityöskentelyä varten roolien tehtävät käydään aina työskentelyn alussa 
yhdessä läpi. Vertaiskonsultaatiotyöskentelyn aikana kukin opiskelija 
toimi vuorollaan kaikissa kolmessa roolissa. 

Esittäjä on ns. ongelman omistaja. Hänen tehtävänä on kuvata 
mahdollisimman konkreettisesti konsulttina toimivalle vertaisohjaa-
jalle sellaisia oman opiskelunsa tai tutkimustehtävänsä pulmia, jotka 
ovat keskeneräisiä, hänelle itselleen ajankohtaisia ja työn eteenpäin 
saattamiseksi tärkeitä. Esittäjä saa periaatteessa ottaa tarkastelun koh-
teeksi minkä ongelman tahansa.  

Konsultin tehtävänä on auttaa pulman kertojaa tunnistamaan 
ja kuvailemaan esittäjän esille nostamaa teemaa mahdollisimman 
konkreettisella ja ymmärrettävällä tavalla. Konsultin tehtävänä ei 
sen sijaan ole esittää ratkaisuja esitettyyn ongelmaan, vaan ennen 
kaikkea auttaa esittäjää tarkastelemaan omaa toimintaansa erilaisista 
näkökulmista. Konsultti voi tuoda keskusteluun omat havaintonsa ja 
käsityksensä esillä olevista kysymyksistä, mutta tärkeintä on ohjata 
opiskelijaa pohtimaan käsityksiään ja tuntemuksiaan ongelmasta ja 
tuottamaan itse ideoita ongelman ratkaisemiseksi. Se, että ratkaisuja 
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ei kyetä heti löytämään, ei tarkoita sitä, että konsultaatio olisi epäon-
nistunut. Asiat voivat jäädä auki ja niihin voidaan palata uudelleen 
seuraavassa konsultaatiossa. 

Havainnoitsijoiden tehtävänä on havainnoida esittäjän ja kon-
sultin toimintaa ja keskinäistä yhteistyötä. Tärkeätä on kiinnittää 
huomiota konsultaatiossa tapahtuvaan vuorovaikutukseen antamalla 
palautetta esittäjän ja konsultin toiminnasta. Havainnoitsijoiden teh-
tävänä on kommentoida mahdollisuuksien mukaan, mitä kysymyksiä 
sivutetaan, mitä jää kuulematta, mistä aiheesta tulisi puhua enemmän, 
puhutaanko todella esittäjän vai kenties jonkun muun pulmasta. 
Havainnoijaryhmä osallistuu keskusteluun vain koordinaattorin pyyn-
nöstä kommentoimalla lyhyesti näkemyksiään tai esittämällä omia 
hypoteesejaan esittäjäryhmän pulmista. 

Koordinaattori (ohjaaja) vastaa koko konsultaatiosession etenemi-
sestä sovittujen periaatteiden mukaisesti. Hänen tehtävänä on tehdä 
työskentelyn aikana tarvittaessa väliintuloja ja keskeytyksiä, joissa 
havainnoitsijat antavat palautetta vertaiskonsultaation etenemisestä. 
Interventioissa voidaan tarkastella sekä sisällöllisiä kysymyksiä, kuten 
asiakkaan pulmaa ja siihen liittyviä havaintoja tai havainnoitsijoita 
voidaan pyytää antamaan palautetta itse menetelmän toimivuudesta 
(esim. roolissa pysyminen). Intervention aikana esittäjä ja konsultti 
eivät osallistu keskusteluun. He kuuntelevat keskustelua ja interven-
tion jälkeen voivat ottaa keskustelussa esiin tulleita asioita huomioon 
konsultaation jatkuessa. Koordinaattori esittää lopuksi osallistujille 
työskentelyn loppuyhteenvedon.  

Konsultatiivisen vertaisohjauksen ohjauskäsitys  

Konsultatiivinen vertaisohjaus akateemisen ohjauksen yhteydessä 
perustuu käsitykseen, jonka mukaan tieteellinen asiantuntijuus ei ole 
niinkään kykyä tietää ennalta tai muistaa faktoja, vaan kykyä etsiä, 
kehitellä ja löytää parhaiten toimivia ratkaisuja kulloinkin esillä oleviin 
ongelmiin. Parhaiten tämä yhteisöllinen asiantuntijuus saavutetaan tut-
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kimustiimeissä ja työryhmissä, joissa kyetään luovasti hyödyntämään 
eksperttien erilaisia näkemyksiä ja erilaisuutta ryhmän toimintakyvyn 
säilyttäen (Lonka 2006). Vertaisohjausta voidaan kuitenkin hyödyntää 
hyvin myös sellaisissa ohjausryhmissä, joissa tohtoriopiskelijat tekevät 
väitöskirjaa erillisistä tutkimusaiheista. Kyse on roolitetun työtavan 
käyttöönotosta osana seminaarityöskentelyä.

Vertaisohjauksessa lähdetään siitä, että ryhmän jäsenillä on oman 
kokemushistoriansa perusteella sellaista asiantuntemusta ja tietä-
mystä, josta muut ryhmän jäsenet voivat hyöytä. Työskentelytavan 
kautta muut osallistujat asettavat tämän asiantuntemuksensa yhden 
ryhmäläisen käyttöön, jotta tämä voisi paremmin ymmärtää omaa 
tilannettaan ja omaa ongelmaansa. (Soini 2001.)

Konsultatiivinen ohjaus painottaa konsultaatiotapahtuman pro-
sessiluonnetta sekä yhteisöllistä, neuvottelevaa ja keskustelevaa suh-
detta ohjaajan ja ohjattavan välillä. Konsultatiivinen vertaisohjaus on 
nähtävä yhtenä tapana toteuttaa ohjauskeskustelu ryhmässä. Työote 
hyödyntää tietoisesti ryhmää ohjausprosessin aikana esiin tulevien tee-
mojen ja kysymysten jäsentämisessä. Tämä tapahtuu etukäteen sovit-
tujen roolien avulla siten, että kaikki ohjausprosessissa mukana olevat 
toteuttavat ryhmäprosessin ymmärtämistä edesauttavia rooleja. 

Konsultatiivinen työote perustuu selkeään rakenteeseen, prosessin 
tietoiseen ohjaukseen sekä vertaistyöskentelyyn. Ryhmän jäsenet ovat 
oman kokemuksensa ja työhistoriansa kautta ohjattavan käytössä ja 
toimivat peileinä ohjattavalle. Konsultatiivista ohjausta voidaankin 
kutsua myös peilaavaksi tai refl ektoivaksi ohjaukseksi, koska peilaus 
on prosessin keskeinen tunnuspiirre. Peilaus ryhmätilanteessa perustuu 
ajatukseen, että ryhmän jäsenten antama palaute auttaa ohjattavaa tar-
kastelemaan asiaansa erilaisista näkökulmista, tuo esiin yhtäläisyyksiä 
muiden ryhmän jäsenten näkemyksiin sekä auttaa parhaimmillaan 
tunnistamaan oman kokemuksen erityispiirteet suhteessa muiden kä-
sityksiin. Peilaus toimiessaan laajentaa ohjattavan tietoisuutta itsestään 
ja omasta toiminnastaan sekä syventää hänen näkemystä siitä, mikä 
hänen elämässään on totta. Konsultatiivinen ohjaus on siten rooli-
työskentelyyn perustuvaa pienryhmätyöskentelyä, jossa osallistujille 
tarjotaan mahdollisuus tutkia omaa toimintatapaa vertaistyöskentelyn 
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avulla. Vaikka työskentely perustuu vertaistuelle, sitä ohjaa ryhmän 
ohjaukseen perehtynyt asiantuntija. Työtapa perustuu osallistujien 
kokemuksen ja asiantuntijuuden hyödyntämiseen emotionaalisesti 
turvallisessa ja kiireettömässä ilmapiirissä.

Termi ”konsultatiivinen” viittaa työotteen monidimensionaalisuu-
teen ja ohjauksellisen toiminnan prosessiluonteeseen (Schein1991). 
Monidimensionaalisuus korostaa ongelman jäsentämisessä enem-
mänkin neuvottelevaa ja kyselevää lähestymistapaa kuin sitä, että 
konsultilla olisi tarjota valmiita vastauksia ja neuvoja. Ilmiötä pyritään 
tarkastelemaan monesta näkökulmasta ja hyväksymään erilaisten 
näkökulmien olemassaolo. Prosessiluonne tarkoittaa sitä, konsulta-
tiivinen työskentely on avun ja tuen tarjoamista niin, että ohjattava 
voimaantuu ohjausprosessin aikana, tavoittaa kosketuksen omiin 
tunteisiinsa ja osaamiseensa siten, että kykenee kasvamaan ”itsensä 
mittaiseksi”. Taustalla on oletus potentiaalisista kyvyistä, joita on mah-
dollista tunnistaa ja kehittää yhteisöllisen työskentelyn kautta.  Taidot 
ovat myös voineet jäädä kehittymättä tai käyttämättä vääristyneiden 
interpersoonallisten suhteiden vuoksi.  

Vertaistyöskentelyn vahvuudet ja haasteet

Konsultatiivinen vertaistyöskentely tarjoaa monia etuja ongelman 
määrittelylle ja tarkastelun kohteena olevien kysymysten tutkimukselle. 
Roolien kautta työskentelymallli laajentaa näkökulmaa tarkastelun 
kohteena olevasta ilmiöstä. Samalla se kuitenkin huolehtii siitä, että 
ongelman esittäjän omistajuus ongelmaan säilyy. Tarkoitushan on 
tuottaa uusia näkökulmia ohjattavalle pakottamatta häntä kuiten-
kaan omaksumaan muiden osallistujien näkökulmaa kritiikittömästi. 
Tämän edellytyksenä on kuitenkin se, että supervisor/koordinaattori 
huolehtii siitä, että osallistujat pysyvät rooleissaan ja toteuttavat niitä 
episteemisiä funktioita, joita konsultatiivisen työtavan eri rooleissa 
odotetaan noudatettavan. Siksi vertaiskonsultin toiminnan ohjauk-
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sessa korostetaan sitä, että hänen tehtävänään ei ole tuottaa ratkaisuja 
ohjattavan kysymyksiin eikä tarjota neuvoja ”ilman lupaa”. 

Vertaistyöskentelyn asetelma tarjoaa parhaimmillaan hyvät 
mahdollisuudet keskittyä tarkasteltavan ilmiön tai tutkimukseen 
liittyvän kysymyksen huolelliseen tutkimiseen ja asetetun ongelman 
perusteelliseen määrittelyyn. Konsultatiivisen vertaistyöskentelyn 
etuna voidaan pitää myös sitä, että koska konsulttina on ohjaustyön 
noviisi, häneen kohdistuvat ohjaustaidolliset vaatimukset eivät ole 
niin painavia kuin asiantuntijaohjauksessa. Tarvittaessa supervisor 
voi tulla konsultin avuksi tai hän voi itse pyytää muiden osallistujien 
apua tilanteen jä sentämisessä. 

Opiskelijoiden keskinäiseen yhteistyöhön ja roolityöskentelyyn 
perustuva konsultatiivinen metodi soveltuu hyvin asiantuntijoiden 
toimintatavan tutkimiseen ja ongelmanratkaisutaitojen kehittämiseen 
(Soini, Jämsä & Kuusisto 2006). Se auttaa osallistujia tiedostamaan 
omaa toimintatapaansa tilanteissa, jotka vaativat asioiden tarkaste-
lemista monesta näkökulmasta, edellyttävät toisten kuuntelemista 
ja huomioon ottamista. Se lisää ohjattavien ymmärrystä ryhmädy-
naamisista ilmiöistä, parantaa heidän kommunikatiivisia taitojaan ja 
tukee heitä epävarmuutta ja osaamattomuuden tunnetta herättävissä 
ongelmanratkaisutilanteissa. Työtapa on kuitenkin vaativa sekä opiske-
lijoille ja ohjaajille. Ryhmät saattavat juuttua keskinäiseen syyttelyyn ja 
negatiivisten puolien ylikorostamiseen. Ilman ohjaajan asiantuntevaa 
tukea ryhmät saattavat myös tarkastella asioita liian abstraktisella 
ja yleisellä tasolla. Toimiakseen menetelmä edellyttää sekä luotta-
muksellisuutta että turvallisuutta niin opettajien kuin opiskelijoiden 
suhteissa.  Puutteet ja heikkoudet työskentelyilmapiirissä heijastuvat 
välittömästi ryhmän toimintakykyyn. Parhaimmillaan konsultatii-
vinen metodi avaa opiskelijoille ja ohjaajille tien aivan uudenlaiseen 
oppimiskulttuurin.
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Kirsi Pyhältö & Tiina Soini

LUKU 9 

TOHTORIOPISKELIJASTA TIETEELLISEKSI ASIANTUNTIJAKSI

Tohtorilta edellytetään korkeatasoista tieteellistä asiantuntijuutta, 
jota kuvataan erilaisina osaamisvaatimuksina. Osaamiselle asetettuja 
tavoitteita on määritelty lukuisissa tohtorinkoulutukseen liittyvis-
sä asiakirjoissa. Hallinnolliset tavoitteet eivät itsessään kerro vielä 
paljoa siitä, miten asiantuntijuus tohtorinkoulutuksessa ymmärre-
tään ja miten se on mahdollista saavuttaa. Artikkelimme keskiössä 
on tieteellinen asiantuntijuus ja osaaminen yhtäältä hallinnollisina 
määrityksinä, toisaalta kehityksen mahdollistavina oppimisproses-
seina. Käsittelemme lisäksi kahta erityistä tohtorin osaamisen aluetta 
– siirrettäviä taitoja tohtorin työelämävalmiuksien mahdollistajana 
ja tieteellistä kirjoittamista. Nämä osaamisen alueet on valittu siksi, 
että tieteellinen kirjoittaminen edustaa perinteistä perusvalmiutta 
tieteellisessä työssä alasta riippumatta. Siirrettävät taidot puolestaan 
liittyvät ajankohtaiseen tiedepoliittiseen keskusteluun.

Tohtorikoulutuksen tavoitteista osaamiseen

Kansallisella tasolla jatkokoulutuksen virallisista tavoitteista päättävät 
ensisijaisesti opetusministeriö, valtioneuvosto ja eduskunta. Tohtori-
koulutuksen suunnittelua ja toteutusta ohjataan valtiovallan taholta 
määrällisten ja sisällöllisten tavoitteiden kautta. Tieteellisestä ja tai-
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teellisesta jatkokoulutuksesta on säädetty esimerkiksi valtioneuvoston 
asetuksessa yliopistotutkinnoista seuraavaa.

Jatkokoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija: 1) perehtyy syväl-
lisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkityk-
seen sekä saavuttaa valmiudet tutkimusalansa piirissä itsenäisesti ja 
kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda 
uutta tieteellistä tietoa; 2) perehtyy hyvin oman alansa kehitykseen, 
perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin; sekä 3) saavuttaa sellaisen 
yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalo-
jen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen. 
(Valtioneuvoston asetus yliopistotutkinnoista 2004/2005.)

Jatkokoulutuksen tavoitteisiin vaikuttavat yhä enemmän myös tiede-
poliittiset toimijat ja tutkimuksen rahoittajat. Suomessa tieteellisen 
jatkokoulutuksen kehittämisen näkökulmasta vaikutusvaltaisin rahoit-
taja on Suomen Akatemia, joka muun muassa arvioi tutkijakoulut eri 
rahoitusvaiheissa ja tulevaisuudessa myös hallinnoi niitä (Koulutuksen 
ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2007–2012; Pyhältö & Soini 
2006). 

Tohtorikoulutuksen ohjausasiakirjoissa määritellään koulutuksen 
yleistavoitteet ja samalla tohtorin asiantuntijuuden ydin. Tavoitteissa  
tohtorilta edellytetään väitöskirjan lisäksi syvällistä ja laaja-alaista 
tieteellistä asiantuntijuutta: muun muassa oman alan ja lähitietei-
den hallintaa, vuorovaikutus-, johtamis- ja kehittämisen valmiuk-
sia, kielitaitoa, monitieteistä otetta, kykyä uuden tiedon kriittiseen, 
analyyttiseen ja eettiseen rakentamiseen sekä tutkimustulosten kau-
palliseen hyödyntämiseen ja yhteiskunnalliseen kehittämistyöhön. 
Tohtorikoulutuksen ohjausasiakirjoissa määritellyt kansalliset tavoit-
teet ovat pitkälti yhteneväisiä EU-tason kansainvälisten tohtorin-
koulutustavoitteiden kanssa. Seuraavalla sivulla olevaan kuvioon on 
koottu kansallisten ja EU-tason kansainvälisten tohtorinkoulutuksen 
ohjausasiakirjojen pohjalta yhteenveto jatkokoulutuksen tavoitteista1. 
Tavoitteet luovat tohtorin osaamisen virallisesti määritellyt osa-alueet. 
(Pyhältö & Soini 2006)
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Näin koottuna tohtorikoulutuksen tavoitteet näyttäytyvät laaja-alaisi-
na mutta samalla varsin epämääräisinä. (ks. myös Clanchy & Ballard 
1995; Jones 2007.) Myös asiantuntijuuteen liittyvien käsitteiden 

käyttö on sekä ohjausdokumenttien sisällä että niiden välillä epäjoh-
donmukaista. Esimerkiksi vuorovaikutusvalmiuksiin saatetaan viitata 
yhtäällä ominaisuuksina ja kykyinä ja toisaalla taitoina. Sillä miten 
tavoitteet tulkitaan voi olla varsin erilaisia seurauksia koulutuksen 
kehittämiselle. Jos esimerkiksi tavoitteeksi asetettu innovatiivisuus 
ymmärretään ensisijaisesti  suhteellisen pysyväksi yksilön ominaisuu-
deksi, on syytä panostaa opiskelijavalintoihin ja pyrkiä valitsemaan 
koulutukseen innovatiiviset yksilöt. Jos taas innovatiivisuus tulkitaan 
opittavissa olevaksi valmiudeksi rakentaa inspiroivia ja riittävän tur-
vallisia oppimisympäristöjä yhdessä tiedeyhteisön muiden jäsenten 
kanssa, on syytä panostaa ensisijaisesti oppimisen ohjaamisen ja tiedon 
rakentelun valmiuksien oppimiseen. 

Tohtorikoulutuksen ohjausasiakirjoissa ei perinteisesti ole otettu 
kantaa siihen, miten tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Käytännössä 
tohtorikoulutuksen opetussuunnitelma on useimmiten rakentunut väi-

Tutkimusosaaminen

 esim. 
•Syvällinen ja laaja-alainen tieteellinen osaaminen    
(menetelmät, tieteellinen kommunikointi)
•Valmius rakentaa uutta tietoa

Siirrettävät taidot liittyen 
liiketoimintaosaamiseen 
ja verkostoitumiseen

 esim.
•Kyky hyödyntää tutkimustuloksia kaupallisesti
•Valmiudet osallistua kansainväliseen yhteistyöhön 

Siirrettävät taidot liittyen 
johtajuuteen ja kehittä-
miseen

 esim.
•Tutkimusryhmien johtaminen
•Yhteiskunnalliseen kehittämiseen osallistuminen

Yleiset meta-valmiudet

 esim.
•ongelman-ratkaisu
•yleiset vuorovaikutusvalmiudet
•ajanhallinta

Kuvio 7. Tohtorinkoulutuksen kansalliset ja eurooppalaiset yleistavoitteet 
(Soini & Pyhältö, 2006).
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töskirjatyöskentelyn ympärille ja tutkijan asiantuntijuuden on ajateltu 
kehittyvät väitöskirjatutkimuksen teon, tutkijan vuorovaikutuksen ja 
väitöskirjatyöskentelyä tukevien opintojen sivutuotteena. 

Tutkimuksen teon traditioiden ja nykyisten koulutuskäytäntöjen 
kohtaaminen luovat jännitteitä tieteellisen jatkokoulutuksen kehit-
tämiseen. Uudistuksista huolimatta ohjausdokumenttien taustalla 
tuntuu elävän melko perinteinen ja kulttuurista arkikäsitystämme 
vastaava käsitys asiantuntijuudesta: tohtori on ennen kaikkea erilais-
ten asioiden tietäjä. Ohjausdokumenteissa korostetaan esimerkiksi 
ongelmanratkaisu- ja vuorovaikutusvalmiuksia tohtorin osaamisen 
ydinalueena samalla kun nämä valmiudet määritellään ensisijaisesti 
melko yksilökeskeisenä, jäsentymättömänä ja staattisena tietämisenä 
ja taitamisena. Siinä, kuinka tavoitteet on määritelty, näkyy niiden 
jäsentymättömyys. Tämä saattaa osaltaan selittää tohtorinkoulutuskäy-
tänteiden ja siihen liittyvien käsitysten muutosprosessin jähmeyttä ja 
kehittämisotetta, jossa uudet vaatimukset tulevat sisällöiksi vanhojen 
rinnalle ja päälle. 

Kansallista linjaa noudattaen myös yliopistotason ohjausdoku-
menteissa määritellyt tohtorin osaamistavoitteet on kirjattu hyvin 
yleisluontoisesti. Tarkemmat määritelmät liittyvät esimerkiksi tutkin-
tovaatimustasolla lähinnä väitöskirjan muotoon, tarkistusprosessiin ja 
jatko-opintojen rakenteeseen. Metatasolla liikkuva tavoitteenasettelu 
edellyttää tavoitteiden merkityksen avaamista ja purkamista tiedeyh-
teisöjen sisällä, tieteellisen jatkokoulutuksen eri tasoilla. Tohtori-
koulutuksen systemaattisen kehittämisen ehtona on niin yliopiston, 
tiedekunnan, laitoksen kuin tutkimusryhmän riittävän yhteinen ja 
jaettu käsitys tieteellisen jatkokoulutuksen tavoitteista, tarkoituksesta 
ja niistä keinoista, joilla tavoitteisiin pyritään. Seuraavassa pyrimme 
lyhyesti pohtimaan tohtorikoulutuksen kehittämiskeskusteluun uutena 
sisältönä tullutta siirrettävien taitojen kysymystä.
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Siirrettävät taidot tohtorikoulutuksen haasteena 

Tohtorikoulutuksen voimakkaan kehittämisen ja tutkijakoulujärjestel-
män seurauksena valmistuneiden tohtoreiden lukumäärä on kaksin-
kertaistunut vuosikymmenen kuluessa. Taustalla on ollut vahva usko 
tutkimustiedon merkityksestä kansalliselle innovaatiojärjestelmälle ja 
tohtoreiden sijoittumiseen elinkeinoelämään. Vaikka tohtorien työt-
tömyys on selvitysten mukaan (Suomen Akatemia 2003; Haapakorpi 
2008) pysynyt vähäisenä (2–3 prosenttia), tohtorien sijoittuminen 
työelämään on haasteellista. Yliopistojen kyky rekrytoida tohtoreita 
on heikennyt samaan aikaan kun valmistuvien tohtorien määrä on 
kasvanut, suurin osa tohtoreista sijoittuu julkisen sektorin palveluk-
seen ja tohtorit sijoittuvat usein määräaikaisiin työsuhteisiin.  Vain 15 
prosenttia tohtoreista on sijoittunut yrityksiin, 2000-luvulla luku on 
pysynyt suurin piirtein samana (Suomen Akatemia 2003; Haapkorpi 
2008). Jostain syystä tohtoreilla on siis vaikeuksia työllistyä elinkeino-
elämään. Ilmiötä on tutkittu jo 90-luvun lopussa ja syiksi on löydetty 
asenteita, ennakkoluuloja ja tietämättömyyttä puolin ja toisin. Asiaa 
voidaan tarkastella myös kritiikkinä tohtorikoulutuksen tuottamalle 
osaamiselle tai ainakin sen ”markkinoinnille”. (Välimaa 1998; Kivinen 
ym. 1997.) Viimeaikaisessa Euroopan tason tohtorikoulutuksen kehit-
tämistyön yhteydessä on noussut esiin, että akateeminen maailma ja 
ei-akateemiset toimijat, kuten teollisuuden edustajat arvostavat hieman 
erilaisia taitoja ja valmiuksia (ks. esim. UK Grad Programme). Tohto-
rien työvoimareservin uskotaan kuitenkin liikkuvan tulevaisuudessa 
yhä enemmän akateemisen maailman sisällä ja myös sen rajojen yli 
– hyvä esimerkki tästä keskustelusta on eurooppalaisten yliopistojen 
EUA:n DOC-Career projekti. 

Tohtorin osaamista tarkasteltaessa on tullut tavaksi erottaa omaksi 
osa-alueekseen niin sanotut siirrettävät taidot (transferable skills). 
Käsitteellä viitataan hyvin erilaisiin taitoihin ja valmiuksiin ja puhe siir-
rettävistä taidoista saattaa vaikuttaa tiedeyhteisölle vieraalta ja herättää 
kysymyksiä, kuten: Tarkoitetaanko siirrettävillä taidoilla kaikkia niin 
sanottuihin yleisiin valmiuksiin kuuluvia taitoja (ks. esim. Clanchy 
& Ballard 1995; Allan 1996)? Vai tarkoitetaanko niillä samaa kuin 
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”työelämävalmiuksilla”? Liittyvätkö ne tiettyihin meta-taitoihin vai 
laajoihin osaamiskokonaisuuksiin? Jo nimensä puolesta ne tuntuvat 
viittaavan myös oppimisen siirtovaikutukseen (transfer of learning). 

Erilaisissa asiakirjoissa ja tieteellistä jatkokoulutusta käsittelevissä 
kirjoituksissa siirrettävillä taidoilla tarkoitetaan vaihtelevasti kaikkia 
edellä mainittuja. Esimerkiksi vuonna 2005 jatkokoulutusta pohti-
neiden eurooppalaisten ministerien työelämäkompetenssien listassa 
olivat mm. valmiudet kehittää omaa alaa ja sitä sivuavia aloja tieteel-
listen lähtökohtien pohjalta, valmiudet luoda uusia lähestymistapoja 
työelämässä esiin nouseviin kysymyksiin ja ratkaista monimutkaisia 
ongelmia myös epätäydellisen tiedon varassa, kyky organisoida ja 
johtaa tutkimushankkeita ja valmiudet tieteellistä osaamista vaativiin 
asiantuntija- ja johtotehtäviin sekä valmiudet toimia alan kehittämi-
seksi kansainvälisessä ja kansallisessa yhteydessä (Lehikoinen 2005). 
Tieteellisen jatkokoulutuksen kontekstissa, tiedeyhteisön käsityksissä 
ns. siirrettäviä taitoja on epäilemättä pidetty melko itsestään selvinä 
seurauksina koulutuksesta (ks. esim. Ballard 1995). Tohtorikoulu-
tuksen kehittämisen kohteena ne kaipaavat vielä tiedeyhteisön kes-
kustelua – käsitteen avaamista ja purkamista. Erityisen tärkeää se on 
koulutuksen toteutuksen suunnittelussa, jotta siirrettävien taitojen 
idea maastoutuisi myös tohtorikoulutuksen arkeen. 

Tieteellisen koulutusyhteisön pohtiessa osaamistavoitteita, kuten 
siirrettäviä taitoja, koulutuksen kehittämisen haasteena, yksi ratkaisu 
on rakentaa sinänsä tasokasta, esimerkiksi taloushallintoon tai joh-
tamistaitoihin liittyvää kurssitusta. Tämä strategia johtaa kuitenkin 
helposti paisuviin tutkintosisältöihin. Laajojen valmiuksien muun-
taminen kursseiksi on ongelmallista myös jatkokoulutusresurssien ja 
oppimisen näkökulmista. Se lisää helposti myös toiminnan pirstalei-
suutta, erilaisten intressiryhmien kilpailua ja vaikeuttaa pitkäjänteistä 
suunnittelua. Kestävä kehittämistyö edellyttää tohtorikoulutuksen 
prosessin tarkastelua kokonaisuutena, jossa sisällöt ja siirrettävät taidot 
kulkevat rinnan. Tohtoriopiskelija ei esimerkiksi opi ”ratkaisemaan 
ongelmia epätäydellisen tiedon varassa”, vaikkapa erillisellä ongelma-
ratkaisu-kurssilla. Toisaalta väitöskirjatutkimusprosessin luonnollisen 
osan muodostava epätäydellisen tiedon varassa tapahtuva ongelmanrat-
kaisu ei myöskään automaattisesti johda tavoiteltuun osaamiseen. 
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Koulutuksen onnistumisen kannalta keskeistä on se, oppiiko opis-
kelija tunnistamaan ja ohjaamaan osaamistaan: onko se sanallistettu 
ja asettuuko se oppimisen tavoitteeksi. Tohtoriopiskelija ei opi ”ky-
kyä organisoida ja johtaa tutkimushankkeita” yleensä, sen sijaan hän 
voi oppia näitä valmiuksia jatkuvasti osallistuessaan tiedeyhteisönsä 
toimintaan ja saadessaan palautetta tästä toiminnasta. Luonnollisesti 
oppimisprosessia voidaan tukea myös sopivalla määrällä esimerkiksi 
johtamista käsittelevää kirjallisuutta. Siirrettävät taidot opitaan pro-
sessissa, jossa kietoutuvat yhteen erilaisten, eritasoisten valmiuksien 
oppiminen sekä opiskelijan aiempi osaaminen. 

Asiantuntijatehtävät edellyttävät usein tarkoituksenmukaisten 
ongelmien löytämistä kulloinkin käsillä olevassa kontekstissa. Myös 
tieteellisessä jatkokoulutuksessa on oleellista, että opiskelija itse löytää, 
tai hänet ohjataan löytämään, kulloinkin opittavana olevan kokonai-
suuden ydinilmiöt. Tohtoriopiskelijan on opittava kysymään: Mitä 
tästä on oleellista ymmärtää? Millaisia asioita minun/meidän on pro-
sessoitava, jotta voisin/voisimme ymmärtää tämän kokonaisuuden? 
Mitä minun/meidän olisi opittava? (vrt. Freeman & Sokoloff 1996; 
Rauste-von Wright 2001.) Näiden kysymysten kautta haetaan myös 
keskeisiä käsitteitä, joiden avulla ilmiötä jäsennetään ja kartoitetaan 
jaettua, oman asiantuntijuuden ylittävää osaamista. Oppimisproses-
sissa tällaiset kysymykset edeltävät varsinaista ongelmanratkaisua, tai 
ongelmaperustaista työskentelyä. 

Tohtoriopintoihin lisättävät kurssitkin saattavat puolustaa paik-
kaansa, jos siirrettävät taidot ymmärretään osana laajoja kokonaisosaa-
misen alueita (esim. tutkimustulosten kaupallinen hyödyntäminen) ja 
huomio kiinnittyy paitsi asiasisältöihin (esim. innovaatioita koskevan 
lainsäädännön tunteminen) myös taitoihin, joita sisältöjen käyttö 
edellyttää. Yksi tapa jäsentää siirrettäviä taitoja on hahmottaa ne 
kolmena yleisenä valmiutena: 

 ympäristönlukutaito: relevanttien, kontekstisidonnaisten kysy- 
 mysten ja ongelmien tunnistaminen 

 taitotieto: tietoa siitä, mitä osaa ja tietää
 osaamisen hallinta: tietoa siitä, mitä osaamista (tietoja ja taitoja)  

 milloinkin tarvitaan.
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Tästä näkökulmasta siirrettävien taitojen huomioiminen tieteellisessä 
jatkokoulutuksessa merkitsee ensisijassa koulutuksen laadullista uu-
delleen jäsentelyä, esimerkiksi yksittäisen kurssin nivomista ymmär-
rettävästi ja johdonmukaisesti tohtoriopiskelijan koulutuspolkuun ja 
hänen väitöstutkimukseensa. Käytännössä se voi tarkoittaa esimerkiksi 
jatko-opintojen opiskelusuunnitelman laadinnassa sitä, että jokaisen 
kurssin, tutkimusvaiheen tai vaikkapa konferenssiin osallistumisen 
kohdalla opiskelija ohjataan kysymään mistä tässä on kyse, mitä 
tästä voi oppia, mitä tiedän ja osaan jo liittyen tähän, mitä näistä 
valmiuksista voin käyttää hyväkseni oppiakseni sen, mitä en vielä osaa. 
Tällöin siirrettävät taidot näyttäytyvät adaptiivisen tai refl ektiivisen 
asiantuntijuuden valmiuksina (Schön 1995a, 1995b), joka edellyttää 
ajattelun ja työskentelyn prosessien hallinnan harjoittelua koulutus-
prosessin aikana. Siirrettävät taidot voivat viitata paitsi koulutuskon-
tekstissa opittaviin metavalmiuksiin, myös taitojen siirtovaikutuksen 
mahdollistamiseen (tätä pohdimme tarkemmin myöhemmin tässä 
luvussa). Tämä puolestaan vaatii, että tulevalle tohtorille mahdollis-
tuu koulutusprosessissaan aktiivinen uuden luominen, eritasoisten 
asioiden rinnakkainen käsittely, oman ajattelun säätely ja arviointi 
(metakognitio) sekä epävarmuuden sietämisen oppiminen. 

Tieteellinen kirjoittaminen – prosessi ja tuote

Tieteellisellä kirjoittamisella on keskeinen sija väitöskirjatutkimuspro-
sessissa. Yhtäällä opinnäytettä arvioidaan ja se raportoidaan väitöskir-
jana, toisaalta väitöskirjan kirjoittaminen on itsessään osa tieteellisen 
työprosessin kokonaisuutta. Tavoitteena on uuden tiedon luominen ja 
tieteellisen asiantuntijuuden oppiminen. Tieteellinen kirjoittaminen 
on osa tohtorin asiantuntijuutta ja tieteellisen ajattelun ja oppimisen 
työväline (Dysthe 2002; Pyhältö & Lonka 2006; 2007). Tässä luvussa 
käytetyt esimerkit pohjautuvat Helsingin yliopistossa  järjestettyihin 
tieteellisen kirjoittamisen koulutuspäiviin ja kursseihin (opettajina 
Kirsti Lonka ja Kirsi Pyhältö).
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Kirjoittaminen mahdollistaa oma ajattelun nostamisen analysoin-
nin, arvioinnin ja uudelleen jäsentämisen kohteeksi (Olson 1994; Säljö 
2001). Kirjoittamalla on hyvä kehitellä ja testata ajatusrakennelmia. 
Se paljastaa usein puhuttua kieltä selvemmin jäsentymättömän ajat-
telun ja voi näin auttaa opiskelijaa ja hänen ohjaajaansa tunnistamaan 
työprosessin ongelmakohtia (Caffarella & Barnett 2000; Lautamatti 
& Nummenmaa 2004). Kirjoittaminen on myös tapa kasvaa tie-
deyhteisön kulttuuriin ja osallistua sen toimintaan (Vygotsky 1982). 
Vastaavasti tiedeyhteisön toimijoiden kirjoittamiseen liittyvät käsityk-
set, käytännöt ja kulttuuriset normit, ohjaavat sitä, mihin, milloin ja 
miten kirjoittamista opitaan, opetetaan ja käytetään.

Kirjoittamista voi käyttää tieteellisessä työprosessissa moniin 
eri tarkoituksiin kuten ideointiin, kirjoittamiseen liittyvien haital-
listen käsitysten ja toimintamallien purkamiseen tai oman kehitys- 
ja oppimisprosessin seuraamiseen ja ohjaamiseen. Eri tarkoituksiin 
tuotetut tekstit ovat usein myös sisällöltään ja muodoltaan erilaisia, 
esimerkiksi useaan kertaan uudelleen kirjoitettu artikkeliluonnos 
eroaa merkittävästi ideariihen tuloksena syntyneistä muistiinpanoista. 
Taitavalle kirjoittamiselle on tyypillistä tiedon muokkaamiseen ja 
rakentamiseen keskittyminen (Scardamalia & Bereiter 1991). Tietoa 
muokkaavassa kirjoittamisessa kirjoittaja hyödyntää useita erilaisia stra-
tegioita ja lähestymistapoja. Tunnusomaista tällaiselle kirjoittamiselle 
on huolellinen tavoitteen asettelu, suunnittelu, ongelmanratkaisu ja 
lukijan asemaan asettuminen. (Scardamalia & Bereiter 1991; Lonka 
2003.) Taitava kirjoittaja esimerkiksi jatkuvasti arvioi tekstin sisällön 
ja muodon välistä suhdetta. Teksti kirjoitetaan usein myös moneen 
kertaan, korjaten ja tarkistaen sitä yhä uudelleen prosessin edetessä. 
(Lindblom-Ylänne & Nevgi 2003.)

Perinteisesti kirjoittaminen on hahmotettu aktiivisen ja vuorovai-
kutteisen uutta luovan oppimisprosessin sijaan ensisijaisesti jo omak-
sutun tiedon toistamisena. Kirjoittamisen ymmärtäminen ensisijassa 
produktin tuottamisena esimerkiksi ohjaajalle, voi johtaa siihen, että 
tohtoriopiskelija suhtautuu kirjoittamiseen tiedon siirtämisenä ja tois-
tamisena. Seurauksena tästä saattaa olla impulsiivinen kirjoittaminen. 
Tällaiselle kirjoittamiselle on ominaista suunnittelemattomuus, vähäi-
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nen ongelmanratkaisu ja tietoisen tavoitteen asettelun puuttuminen. 
Toisin sanoen oman ajattelun prosessi jää vähälle huomiolle (Scarda-
malia & Bereiter 1991; Lonka 2003). Kirjoittaminen näyttäytyy tällöin 
myös väitöskirjatutkimusprosessin viimeisenä suorittava vaiheena, jossa 
tehty työ ja loppuun viedyt ajatukset kirjataan ja viimeistellään. Jos 
opiskelija ajattelee vain toistavansa ja ”siirtävänsä asioita paperille”, 
kirjoittaminen voi tuntua pienemmältä haasteelta. Edellä kuvatun kal-
tainen kirjoittamisstrategia minimoi tehtävän vaatiman kognitiivisen 
kuormituksen. Paradoksaalista kyllä, todellisuudessa se hankaloittaa 
johdonmukaista argumentointia ja mielekästä kysymyksen asettelua 
tekstissä (Lonka, Lonka, Karvonen & Leino 1996). 

Ohjauksessa produktipainotteisuus näkyy opinnäytetyön tai val-
miin artikkelin analysointiin ja arviointiin keskittymisenä, laadukkaan 
lopputuotteen valmistumiseen johtavan prosessin jäädessä taka-alalle. 
Eräs selitys ilmiölle on se, että tieteelliseen kirjoittamiseen liittyvä 
hiljainen tieto on usein pitkälle rutinoitunutta ja vaikeasti sanallis-
tettavissa (Boice 1993; Lonka 2003). Kirjoittamisprosessi saattaa 
näyttäytyä myös ohjaajalle itselleen ”erityislahjakkuutta” edellyttä-
vänä mystisenä luomisprosessina sen sijaan että se ymmärrettäisiin 
opittavissa ja opetettavissa olevana valmiutena. Kirjoittamiskäytännöt 
voivat myös rutinoitua siinä määrin itsestään selväksi osaksi ohjaa-
jan asiantuntijuutta, että hänen on vaikea eläytyä noviisikirjoittajan 
ongelmiin.(Lonka 2003.)

Tieteelliseen kirjoittamiseen liittyvien ongelmien kasautuminen 
ja riittämätön tuki johtaa pahimmillaan kirjallisen ilmaisun tyrehty-
miseen. Tähän on useita mahdollisia syitä. Eräs kirjoittamiskurssille 
osallistunut opiskelija kuvasi tilannetta näin:

Herääkin kysymys: miten ihmeessä pieni ihminen uskaltaa kirjoittaa 
yhtään mitään?! Ihminen pelkää virheitä eikä siinä pelossaan uskalla 
tehdä mitään ettei tekisi virheitä. Näinhän se menee. Tieteellisen 
tekstin tulee monien mielestä olla täydellistä. Eli oikeestaan aloit-
tamisen ongelma juontaa juurensa täydellisyyden tavoittelusta heti 
kättelyssä, vai mitä?! No, kukas meistä on täydellinen. En ainakaan 
minä, enkä minä…Ehkä on siksi helpompi kirjottaakin, kun tiedostaa 
tämän..ainakin joskus. Kukaan ei voi kirjottaa täydellistä tekstiä, vain 
riittävän hyvää tekstiä.
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Kirjoittamisvaikeudet saattavat johtua esimerkiksi liiallisesta itsekritii-
kistä, epärealistisen korkeista tavoitteista tai epäonnistumisen pelosta. 
Tällaiset ongelmat liittyvät usein opiskelijan aiempiin negatiivisiin 
kirjoittamiskokemuksiin ja saattavat ilmetä esimerkiksi opiskelijan 
vaikeuksina aloittaa kirjoittamisprosessia, päästää teksti käsistään tai 
lopettaa sen viimeistely. Ilmaisun tyrehtymiseen saattaa johtaa myös 
se, jos kirjoittaja yrittää hallita kirjoittamisen kaikkia ulottuvuuksia sa-
manaikaisesti. (Boice 1993; Lonka 2003; Björk & Räisänen 1996.)

Toinen ongelma aloittamisen suhteen on tietysti tekstin kirjoittami-
nen ja loppuun saattaminen. Tuntuu siltä kuin minulla säteilisi hyvin, 
eli keksin ideoita ja yhdistän asioita (ja pidän siitä) – ja juoni syntyy, 
mutt tekstiksi asti vääntämisessä on ongelmia. Päässä on paljon asi-
oita, ja tieteelliseen artikkeliin ei mahdu paljon – pitäisi osata sanoa 
tiivistetysti- oleellinen – siten että lukija kuitenkin ymmärtää jne. 
Tulee sellainen olo kuin yrittäisi ahdata jotain minne se ei mahdu.

Opiskelijan kirjoittamiseen liittyvien kokemusten seurauksena opitut 
käsitykset voivat joko tukea tai vaikeuttaa kirjoittamista. Tyypillisiä 
jatko-opiskelijoiden tieteelliseen kirjoittamiseen liittyviä virhekäsityk-
siä, jotka saattavat hankaloittaa kirjoittamista ja sen ohjaamista, ovat 
esimerkiksi käsitys kirjoittamisesta synnynnäisenä taitona, inspiraation 
odottaminen edellytyksenä kirjoittamisen aloittamiselle tai se, että 
tehokas kirjoittaminen edellyttää aina pitkää yhtenäistä rauhallista 
työaikaa ennen kuin kirjoittamista on mielekästä käynnistää. Kirjoit-
tamisprosessia tukevat ja tuottavuutta lisäävät puolestaan kirjoittami-
seen liittyvät positiiviset ajatukset ja käsitys kirjoittamisesta luovana 
ja yhteisöllisenä tiedon muokkaamisena. (Pyhältö & Lonka 2006; 
2007.) Näin ollen kirjoittamiseen liittyvillä yksilöllisillä kognitioilla, 
emootioilla ja strategioilla on merkittävä rooli kirjoittamisprosessin 
onnistumisessa. Myös yhteisölliset merkityksenannot ja kulttuuriset 
käytännöt ovat keskeisiä siinä miten kirjoittaminen ja tieteellisen 
kirjoittamisen prosessi tulee tulkituksi. Tärkeää onkin, että ohjaaja 
hahmottaa tieteellisen kirjoittamisen ohjaamisen produktin ohella 
prosessina, jossa ohjaus kohdistuu myös kirjoittamiskäsityksiin ja 
käytäntöihin. 
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Pitkittyessään kirjoittamiseen liittyvät ongelmat usein kärjistyvät 
ja kasautuvat, niin että avainta ongelmavyyhdin selvittämiseen voi 
olla vaikea löytää. Ongelman ratkaisemista vaikeuttaa myös opiske-
lijan haluttomuus pyytää apua, etenkin jos hän häpeää ongelmaa tai 
tulkitsee sen johtuvan kykyjen puutteesta tai omasta lahjattomuudes-
taan. Ilmaisun tyrehtymisen ennalta ehkäisemiseen ja estämiseen on 
kehitetty monia erilaisia tekniikoita ja keinoja. Kirjoittamisongelmien 
ratkaisemiseen on käytetty menestyksekkäästi muun muassa automa-
tisointia, säännöllistämistä ja rakentavan palautteen tekniikoita (Boice 
1990). Kirjoittamisen automatisointia tai rutinoitumista voidaan 
helpottaa purkamalla ilmaisun lukkoja. Voidaan esimerkiksi pyrkiä 
ohittamaan kirjoittajan ”sisäinen kriitikko” asettamalla kirjoittamiselle 
muutaman minuutin aikaraja ja teema, josta kirjoittaja tuottaa vapaasti 
ja luonnostelevasti kaikki ajatuksensa paperille. Tällöin kirjoittamista 
estävät kognitiiviset ja emotionaaliset lukot eivät ehdi aktivoitua ja 
kirjoittaminen arkipäiväistyy. Viimekädessä tieteellisen kirjoittami-
sen taidot kehittyvät vain säännöllisellä ja runsaalla kirjoittamisella. 
(Lonka ym. 1996.)

Säännöllistäminen, eli kirjoittamisen ottaminen osaksi työru-
tiineja on keskeistä väitöskirjatutkimusprosessin alusta lähtien, kul-
loisestakin kirjoittamisvireestä tai mielialasta riippumatta. Tällaisten 
työrutiinien omaksuminen on hedelmällistä myös siksi, että kirjoit-
taminen ei ainoastaan auta hiomaan ja ilmaisemaan valmiita ideoita, 
kyse on myös kirjoittamalla oppimisesta: uusien ideoiden tuottami-
sesta kirjoittamalla. Myös tekstien kirjoittaminen useaan eri kertaan, 
kirjoittamiseen liittyvien käsitysten prosessoiminen ja sosiaalisella tuki 
ovat keskeisiä kirjoittamiseen liittyvien ongelmien ennalta ehkäisyssä 
ja ratkaisemisessa (Lonka 2003; McGovern & Hogshead 1990).

Tiedeyhteisön palaute ja sosiaalinen tuki on kirjoittamisessa 
tärkeää ainakin kahdella tapaa: yhtäältä sosiaalisen ympäristön avulla 
opiskelijan on mahdollista peilata ja prosessoida kirjoittamiseen ja 
itseensä kirjoittajana liittyviä käsityksiä, toisaalta hän saa uusia ideoita 
ja palautetta tekstistään. Keskeistä kirjoittamisprosessin sujuvuuden ja 
kirjoittamistaitojen kehittymisen näkökulmasta on opiskelijan tekstis-
tään ja kirjoittamisesta saamaan palautteen laatu. Rakentavan palautteen 
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onnistumisen kannalta on tärkeää, että palautteen antaja pyrkii ymmär-
tämään, mitä kirjoittaja on halunnut sanoa, kohdistaa palautteen teks-
tiin, esittää riittävän yksityiskohtaisia kysymyksiä ja tuo esiin aina myös 
tekstin vahvuudet. (Lonka 2003; Pyhältö & Lonka 2006; 2007.)

Taustalla tieteellisessä artikkelissa on usein oma tutkimus (esim. 
väitöskirjatyö). On myös koettu miten tutkimuksen vaihe (esim. 
ei vielä jäsentynyt riittävästi), tarkemmin oma mielikuva siitä, voi 
olla suuri tekijä kirjottamisen ongelmien taustalla! Tähän liittyy 
keskeisesti tutkijan/kirjoittajan itseluottamus ja itsearvostus. Näitä 
rakentava ja kehittymistä eteenpäin vievä palautekulttuuri on vasta 
kehittymässä. Moni tutkimus on pysähtynyt, kun tutkijalle on tehty 
selväksi se loputon puutelista, joka työssä näkyy…

Tohtorin osaamisen siirtovaikutus

Tohtorikoulutukselle asetetaan yhä suurempia odotuksia myös kou-
lutuksen siirtovaikutuksesta. Tieteellisen jatkokoulutuksen saaneet 
tohtorit tulevat yhä useammin työllistymään akateemisen maailman 
ulkopuolelle, he ovat monin tavoin liikkuvaa työvoimaa, joka toden-
näköisesti vaihtaa uransa aikana työtehtäviä, työpaikkaa ja työskentelee 
eri maissa. Tämä merkitsee sitä, että tohtorinkoulutuksessa opitulla 
asiantuntijuudella tulisi olla siirtovaikutusta monimutkaisiin, vari-
oiviin konteksteihin ja tilanteisiin. Olemme tässä kirjassa nostaneet 
tieteellisen asiantuntijuuden ytimeen oppimaan oppimisen, refl ektion 
ja osallistumisen valmiuksia. Nämä ovat myös siirtovaikutuksen – kou-
lutuksen vaikuttavuuden – keskeisiä edellytyksiä, jotka mahdollistavat 
sekä toimintaympäristön, toiminnan kohteen että asiantuntijuuden 
tietoisen ja tavoitteellisen muokkaamisen ja kehittämisen. Ne ovat 
valmiuksia, joiden varassa tieteellinen asiantuntija tohtoritutkinnon 
suoritettuaan kykenee jatkamaan kehittymistään ja luomaan uutta. 
Tohtorikoulutuksen siirtovaikutuksen voi tieteenalasta riippumatta, 
ajatella näkyvän ennen kaikkea tohtorien valmiutena nähdä itsensä 
keskeneräisenä ja uteliaana kehittämään omaa osaamistaan, tieteen-
alaansa sekä yhteiskuntaa

.
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Nykyinen siirtovaikutuksen tutkimus tekee erottelun automaat-
tisen (rutinoituneen, toistuvan) ja intentionaalisen (kontrolloidun, 
tarkkaavaisuuden kohteena olevan) toiminnan välillä. Tähän viitataan 
puhumalla automaattisesta ja aktiivisesta (mindful) siirtovaikutuksesta 
(esim. Detterman & Sternberg 1993; Salomon & Perkins 1989; Soini 
1999). Intentionaalinen ja aktiivinen siirtovaikutus perustuu oppijan 
tavoitteellisiin pyrkimyksiin yhtäältä luoda edellytyksiä siirtovaiku-
tukselle jo oppimisvaiheessa, toisaalta käyttää hyväkseen aiemmin 
opittua uusissa tilanteissa. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi 
pyrkimystä löytää tietorakenteiden välisiä yhteyksiä ja etsiä selityksiä 
ja perusteluja. Erityisen haasteellisen siirtovaikutuksen kysymyksistä 
tohtorikoulutuksessa tekee se, että tieteellisen asiantuntijuuden sisällöt 
ovat korostuneesti ennakoimattomia: tarvittavat toiminta- ja ajattelu-
prosessit eivät ole etukäteen tiedossa. Asiantuntijuuden siirtovaikutus 
ei voikaan perustua toistamiseen, koska tohtorin osaamisen ydintä on 
valmius luoda jotain kokonaan uutta (tietoa, käytänteitä, artefakteja) 
tai ainakin uusia tulkintoja ja ratkaisuja olemassa oleviin tilanteisiin 
tai tietoihin. 

Tohtorikoulutuksen siirtovaikutuksen kysymyksiä voi lähestyä eri 
tavoin. Esimerkiksi metakognitiivinen lähestymistapa on perinteisesti 
pohjautunut kognitiiviseen tietokäsitykseen, jossa tieto käsitetään 
yksilön omaamaksi abstraktiksi kokonaisuudeksi. Tästä lähtökohdasta 
siirtovaikutuksen ydinkysymykseksi nousee: millä ehdoin tietyssä 
tilanteessa hankittu tietorakenne (Tynjälä 1999) on yksilön käytössä 
uusissa alkuperäisestä oppimistilanteesta poikkeavassa tilanteessa. 
Vastaukseksi ongelmaan on nähty yksilön metakognitiivisten val-
miuksien, esimerkiksi oman ajattelun ohjaamisen ja tiedon arvioinnin 
kehittäminen. Ajattelun metavalmiuksien on ajateltua mahdollistavan 
tohtorikoulutuksessa opitun hyödyntämisen esimerkiksi liike-elämän 
konteksteissa. Tieteellisen jatkokoulutuksen yhteydessä useimmiten 
mainittu metakognitiivinen taito on kriittinen ajattelu. Viime aikoina 
puhe siirrettävistä taidoista (ks. ed.) vaikuttaisi osaltaan viittaavan 
metakognitiivisten valmiuksien oppimiseen. 

 Tilannesidonnainen näkökulma siirtovaikutukseen puolestaan 
olettaa tiedon ja taidon olevan vahvasti sidoksissa siihen kontekstiin, 
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jossa se opitaan, esimerkiksi tiettyyn yhteisöön, kulttuuriin ja sisäl-
töön. Näin ollen siirtovaikutuksen ongelmassa on itse asiassa kysymys 
siitä voiko siirtovaikutusta kontekstista toiseen ilmetä lainkaan (esim. 
Cobb & Bowers 1999; Anderson ym. 1996; 1997; Greeno 1997; 
Greeno, Collins & Resnick 1996; Lave 1988). Tilannesidonnaisesta 
näkökulmasta hyvän oppimisprosessin tuloksena nähdään eräänlaisen 
kisälliyden (cognitive apprenticeship) (Collins, Brown & Newman 1989; 
Collins, Brown & Holum 1991) avulla opittu, aitoon sosiaaliseen 
kontekstiin sidottu ja osallistumiseen perustuva osaaminen (esim. Lave 
& Wenger 1991). Nämä kaksi esiteltyä tulokulmaa voidaan pelkistää 
ajatukseen oppimisesta joko tiedon omistamisena tai toimintaan 
osallistumisena. (Sfard 1998.)

Oppimisen tai koulutuksen tarkastelu pelkästään jommasta kum-
masta näkökulmasta ei ole kovin hedelmällistä. Myös tieteellisessä 
jatkokoulutuksessa yhdistyvät molemmat edellä esitetyt lähtökohdat. 
Siinä on piirteitä, jotka sopivat mestari – kisälliasetelmaan: tohtori-
opiskelijalla on ohjaaja, joka on ansioitunut tieteenalan harjoittaja, 
mutta ei ole välttämättä saanut pedagogista koulutusta eikä suunnittele 
ohjaustaan pedagogisen tiedon varassa. Opetus kietoutuu tekemiseen ja 
monia asioita opitaan jäljittelemällä eikä niitä välttämättä sanallisteta. 
Toisaalta tieteellinen koulutus pohjautuu voimakkaasti ajattelulle, 
jossa tieto on yksilön omaisuutta, muusta toiminnasta ja elämästä 
suhteellisen irrallista, tieto on ihmisen ”päässä”. 

Tohtorikoulutuksen kehittämisen näkökulmasta kummallakin 
siirtovaikutuksen mallilla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa. 
Kumpikaan esitellyistä lähestymistavoista ei yksin kykene vastaa-
maan kysymykseen: millainen oppimisympäristö tukee joustavaa ja 
refl ektiivisen tieteellisen asiantuntijuuuden oppimista? Oppimista 
he delmällisempää onkin nähdä lähestymistavat koulutuksen kehittä-
misen työkaluina ja toisiaan täydentävinä näkökulmina. Tieteellisen 
jatko-koulutuksen oppimisprosessissa tilannesidonnainen, osallistuva 
oppiminen ja laajojen, yleisten valmiuksien oppiminen voidaan nähdä 
vastavuoroisessa suhteessa, jolloin kokonaisprosessissa eri tavoin pai-
nottuneet vaiheet seuraavat toisiaan (ks. Salomon 1997). Esimerkiksi 
tieteenalan erityispiirteisiin sitoutunut, tutkimustulosten raportoinnin 
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tapoihin liittyvä tieto ja yleisempi, tieteestä tiedottamiseen liittyvän 
ymmärryksen oppiminen tukevat toisiaan. 

Eräänlaisena kolmantena, kahta edellä kuvattuna yhteen nivo-
vana ulottuvuutena voidaan nähdä yhteisöllisen tiedonrakentelun tai 
tiedonluomisen lähestymistapa. Tällöin tietoa, tietämistä ja osaamista 
sekä oppimista tarkastellaan tavoitteellisena työskentelynä kollektii-
visen tiedon tai käytänteiden kehittämiseksi. Tällöin asiantuntijan 
oppiminen ymmärretään tapahtuvaksi rinnakkain ”kohteen luomi-
sen”, esimerkiksi väitöskirjatutkimuksen, kanssa. (Bereiter 2002; 
Hakkarainen ym. 2004; Hakkarainen 2005.) Tämä lähestymistapa 
sopii tieteelliseen asiantuntijan osaamisen tarkasteluun erityisen hyvin 
koska se kuvaa osuvasti asiantuntija- tai tutkimusryhmän työskente-
lyä. Tohtoritutkinnon suorittaneet päätyvät usein asiantuntija- tai 
johtotehtäviin, ja heillä tulisi olla valmiuksia paitsi osallistua, myös 
rakentaa avoimia ja ihmetteleviä toimintakulttuureja. Aktiivisen 
siirtovaikutuksen näkökulmasta kysymys asettuu tällöin seuraavas-
ti: Millaisiin tiedonrakentelun prosesseihin ja käytänneyhteisöihin 
tohtoriopiskelijan olisi saatava koulutuksessaan osallistua, jotta hän 
pystyisi väiteltyään itsenäisesti tunnistamaan ja rakentamaan tieteen-
alan, yhteiskunnan ja itsensä kannalta mielekkäitä tiedonrakentelun 
prosesseja ja yhteisöjä?

Tieteellinen asiantuntijuus oppimisen haasteena 

Tohtorikoulutuksessa oppimisen kohteena on tieteellinen asiantunti-
juus. Uutta luova oppiminen on myös itsessään määritelty keskeiseksi 
tieteellisen jatkokoulutuksen tavoitteeksi. Tieteellinen asiantuntijuus 
asettaakin oppimiselle ja oppimisympäristölle monia haasteita. Siihen 
miten haasteet ymmärretään ja millaisin keinoin niihin pyritään vas-
taamaan vaikuttaa se miten oppimisen näemme. Tässä artikkelissa 
oppiminen ymmärretään tässä laajasti inhimillisen kasvun- ja kehi-
tyksen ydinprosessiksi. Oppiminen mahdollistaa ihmisen sopeutumi-
sen ympäristöönsä ja itsen ja ympäristön aktiivisen muokkaamisen. 
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Oppiminen on vain osittain tietoista, esimerkiksi tietyn koulutuksen 
tavoitteiden suuntaista. Oppiminen on sekä yksilöllinen että yhtei-
söllisesti jaettu, kontekstisidonnainen prosessi, jota sosiaalinen vuo-
rovaikutus keskeisesti säätelee. (esim. Anderson ym. 1997; Cobb & 
Bowers 1999; Lave 1988; 1993; Hakkarainen, Lonka & Lipponen 
2004; Nummenmaa & Lautamatti 2004; Pyhältö 2003; Rauste-von 
Wright ym. 2003; Salomon & Perkins 1998.) 

Korkeatasoinen asiantuntijuus on perinteisesti ymmärretty lahjak-
kuuden, tietojen ja taitojen, kokemuksen ja kovan työn tuottamaksi 
yksilölliseksi ominaisuudeksi. Tiedemaailmassa asiantuntija-käsityk-
sessä on korostunut erityisesti yksilöllisen asiantuntijuuden tiedollinen 
ulottuvuus ja ensisijaisesti yksilön sisäisiin prosesseihin keskittyvä 
asiantuntijuustutkimus on auttanut ymmärtämään ihmisen älykästä 
toimintaa, esimerkiksi muistia. Asiantuntijan toiminta - samoin kuin 
siihen johtava oppimisprosessi – ei kuitenkaan perustu yksinomaan 
yksilön sisäisiin representaatioihin, sillä keskeiset ajattelun välineet, 
kuten kieli ja merkityksenannot, ovat sosiaalista perua (Vygotsky 
1982). Käytännössä laadukkaan tieteellisen työn tekeminen edellyt-
tää yleensä sosiaalista vuorovaikutusta ja kulttuuristen työvälineiden 
hyödyntämistä. Lisäksi yksilökeskeisen lähestymistavan keskeinen 
ongelma on, että se tarkastelee ihmistä suljettuna systeeminä – eril-
lään siitä ympäristöstä, jossa asiantuntijuus rakentuu ja realisoituu. 
(Tynjälä, 1999b; Hakkarainen, Lonka, Lipponen 2004.)

Tieteellisen asiantuntijuuden oppimisprosessi ei myöskään ole 
yhtä kuin väitöskirjan kirjoittaminen tai väitökseen liittyvä tutkimuspro-
sessi. Tieteellinen asiantuntijuus kehittyy tieteellisessä jatkokoulutuksessa 
tutkimuksen, ohjauksellisen ja muun vuorovaikutuksen, kirjoittamisen 
ja usein myös opettamisen kokonaisprosessina. Asiantuntijaksi opitaan 
osittain myös työssä tieteellisen maailman ulkopuolella. Asiantuntijuus-
tutkimuksen piirissä on viime vuosikymmenen aikana kiinnitetty yhä 
enemmän huomiota asiantuntijuuden ja sen rakentumisen sosiaalisiin, 
motivationalisiin ja emotionaalisiin prosesseihin. Asiantuntijuuden 
tarkastelua on laajennettu yksilöistä ryhmiin, sosiaalisiin verkostoihin 
ja oppimisympäristöihin. (Hakkarainen, Palonen, Paavola & Lehti-
nen 2004; Palonen 2003; Mieg 2001; Wenger; 1998.) Myös yksilön 
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sisäisten prosessien tarkastelussa on sosiaalista näkökulmaa painotettu 
yhä voimakkaammin. Tämän seurauksena tieteellinen työ ja asiantun-
tijuus on ymmärretty yhä enenevässä määrin yhteisöjen, verkostojen 
ja organisaatioiden kyvyksi ratkaista ongelmia ja luoda innovaatioita. 
(John-Steiner 2000.)

Tieteellinen asiantuntijuus siis rakentuu ja realisoituu vuoro-
vaikutuksessa. Osaaminen voidaan jopa nähdä ensisijassa yhteisön 
pikemmin kuin yksilön ominaisuutena. Tieteellinen työ perustuu 
keskeisesti yhdessä rakennettuihin käsitteellisiin työvälineisiin ja 
ympäristöön sisältyvään tietoon (Hakkarainen, Lonka & Lipponen 
2003). Tieteellinen asiantuntijuus on usein määritelty osallisuutena 
tiedeyhteisön toimintaan ja sen käytäntöihin. Tämä ei kuitenkaan 
merkitse sitä, etteivät yksilön ajatukset ja kokemukset olisi hänen 
omiaan, vaikka tiedeyhteisönkulttuuri niihin vaikuttaakin. Ympäristön 
tarjoama informaatio muuttuu käyttökelpoiseksi useimmiten vasta 
yksilöllisen tai yhteisöllisen merkityksen annon ja merkitysneuvot-
teluitten kautta. 

Tieteellisessä asiantuntijuuden oppimisessa on vahvasti kyse myös 
tohtoriopiskelijan identiteettityöstä (Kogan 2000). Ammatillinen 
identiteetti voidaan ymmärtää persoonallisen identiteetin osa-alueeksi, 
jonka ytimessä ovat käsitys itsestä tiedeyhteisön osana sekä tietoon ja 
tutkimustyöhön liittyvät käsitykset, normit ja toimintatavat. Amma-
tillisen minän muotoutuminen on koko ihmisen työuran läpi jatkuva 
yksilöllinen ja jaettu prosessi. Identiteettityön keskiössä ovat minän 
määrittelyyn ja sosiaalisiin odotusten yhteensovittamiseen liittyvät 
kysymykset (esim. Niemi 2001). 

Tiedeyhteisön omassa toimintakulttuurissa voi olla laadukkaan 
asiantuntijuuden oppimista tukevia, mutta myös sitä estäviä rutii-
neja. Tieteellistä asiantuntijuutta koskevat ajattelu- ja toimintatavat, 
esimerkiksi se, mitä tieteellinen asiantuntijuus ohjaajan työssä tai 
omalla tieteenalalla tarkoittaa ja miten sitä rakennetaan, muokkautuu 
vuorovaikutuksessa tiedeyhteisön kanssa. Opiskelijan kokemus omasta 
roolistaan tiedeyhteisössä vaihtelee koulutusprosessin eri vaiheissa. Se 
vaikuttaa siihen, millaisena hän kokee opiskeluympäristön. Kokemus 
omasta roolista tiedeyhteisössä voi esimerkiksi vaihdella täysin yhtei-
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sön ulkopuolisesta, nuorempaan kollegaan tai halpaan työvoimaan 
(Pyhältö, Stubb & Lonka 2008). 

Tieteellisen asiantuntijuuden kehittymisessä ei ole kyse ainoastaan 
tiedollisesta muutoksesta, vaan myös taidoista, tavoitteista, toiminnasta 
ja tunteista. Tässä prosessissa yksilölliset ja yhteisölliset ulottuvuudet 
kietoutuvat toisiinsa (esim. Anderson ym. 1996, 1997; Cobb & Bo-
wers 1999; Greeno 1997; Lave 1988; 1993; Hakkarainen, Lonka & 
Lipponen 2004; Nummenmaa & Lautamatti 2004; Pyhältö 2003; 
Salomon & Perkins 1998; Soini 1999). Tohtorikoulutuksessa tämä 
merkitsee sitä, ettei keskittyminen ainoastaan tutkimusosaamiseen 
välttämättä tue tieteellisen asiantuntijuuden oppimisen kokonais-
prosessia, jossa esimerkiksi voimakkaan emotionaalisesti värittyneillä, 
oman ajattelun arvostukseen liittyvillä oletuksilla on suuri merkitys. 

Myös emotionaaliset ja kognitiiviset prosessit ovat keskinäisessä 
vuorovaikutuksessa (esim. Boekaerts 2001; Power & Dalgleish 1997; 
Pyhältö 2003; Saariluoma 2003). Positiiviset kokemukset, kuten 
opiskelusta nauttiminen ja omasta työstä koettu ylpeys ovat omiaan 
lisäämään opiskelumotivaatiota. Vastaavasti negatiiviset, opiskeluun 
liittyvät tunteet, kuten epätoivon ja huonommuuden kokemuksien 
on todettu olevan yhteydessä vähäiseen työmäärään ja kurssien kes-
keyttämiseen. (Pekrun 2006.) Kuitenkin myös negatiiviset tunteet 
ovat tärkeä osa uutta luovaa oppimista, esimerkiksi epävarmuuden 
herättämä ahdistus on tyypillistä käsitteelliselle muutokselle. Toi-
saalta liiallinen pitkittynyt epävarmuus, toistuvat epäonnistumisen 
kokemukset, turvattomuuden tunne ja ahdistus muodostuvat helposti 
uuden oppimisen esteiksi. Tunteet auttavat opiskelijaa sopeutumaan 
ympäristöönsä. Ne myös suuntaavat ja ylläpitävät tai sammuttavat 
opiskelijan motivaatiota. Tiedeyhteisöllä ja ohjauksella on merkittävä 
rooli tällaisten opiskeluun liittyvien tunnekokemuksien tarjoajana, 
muokkaajana ja vahvistajana. Tärkeää on, että tiedeyhteisö tarjoaa opis-
kelijalle riittävän rohkaisevan ja turvallisen oppimisympäristön, jossa 
myös epäonnistuminen ja uudelleen yrittäminen on mahdollista.

Opiskelijan tieteen tekemiseen, jatko-opiskeluun ja oppimiseen 
liittyvät asenteet, aikomukset, odotukset ja kysymykset tarjoavat 
luontevan lähtökohdan myös ohjausprosessin käynnistämiselle. Opin-
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tojaan aloittavan tohtoriopiskelijan omakseen kokemat spontaanit 
kysymykset liittyvät usein ajankohtaisiin ja konkreettisiin asioihin. 
Tällaisia ovat jatko-opinto-oikeuden tai rahoituksen hankkimiseen, 
jolloin tieteellisen asiantuntijuuden pitkän tähtäimen tavoitteellinen 
ja tietoinen suunnittelu ei välttämättä ole etusijalla. Tästä huolimatta 
jatko-opiskelijoiden omat kysymykset ja pohdinnat, liittyivätpä ne suo-
ranaisesti tieteellisen asiantuntijuuteen tai ei, muodostavat keskeisen 
asiantuntijuuden rakentamisen perustan. Tieteellisen asiantuntijuuden 
oppimiseen liittyvien tavoitteiden systemaattinen rakentaminen vaatii-
kin usein teemaan liittyvien kysymysten herättelyä sekä uudenlaisten 
ajattelu- ja toimintatapojen oppimista. 

Radikaalisti uudenlaista ajattelua ja käsitteellistä muutosta ra-
kentava oppiminen saattaa asettaa erityisiä haasteita niille tohtori-
opiskelijoille tai heidän ohjaajilleen. Toiminnan laadullinen muutos 
tapahtuu käsitysten uudelleen rakentamisen kautta tai kokonaan 
uusien merkitysten luomisena. Yleensä tämä vaatii myös itseen ja 
muihin, esimerkiksi tutkijan osaamiseen liittyvien käsitysten muutosta 
(Nummenmaa & Pyhältö 2006; Vosniadou 1994; Chi 1992).

On haastavaa kehittää sellaisia ohjauskäytäntöjä ja työmuotoja  
tiedeyhteisöissä, jotka eivät uuvuta jo nykyisellään kuormittuneita 
jatko-opintojen ohjaajia, vaan johtavat yhä tarkoituksenmukaisempien 
ja mielekkäämpien toimintamallien omaksumiseen. Tällainen jaksa-
mista ja myös tieteellistä kehitystä tukeva koulutuksen kehittämistyön 
lähtökohtana on oltava yhteisön voimavarojen ja muutosprosessien 
eri vaiheiden tunnistaminen (esim. Fullan 2003). Kyse on omien ja 
yhteisön toimintatapojen tiedostamisesta, uudelleen arvioinnista ja 
organisoinnista sekä jaetun ymmärryksen rakentamisesta ja uutta 
luovasta oppimisesta sekä tiedeyhteisössä että yksilötasolla (Weick 
1995; Gioia, Corley & Fabbri 2002). 
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Tiedeyhteisöjen oppiminen

Koulutuksen kehittäminen vaatii yleensä koulutusprosessiin liittyvien 
arkikäsitysten ja -käytänteiden kriittistä tarkastelua. (Murtonen 2005; 
Meyer, Shanahan & Laugksch 2005; Kiley & Mullins 2002; 2004). 
Yliopistotyön kiireisessä arjessa järjestyy tieteellisen työprosessin oppi-
miseen ja ohjaukseen liittyville yhteisille pohdinnoille ja kysymyksille 
vain harvoin riittävästi aikaa. Lyhyiden rahoitusjaksojen ja pätkätöiden 
viidakossa pinnalla pysyminen vaatii usein tutkijoilta ja yliopisto-
opettajilta reaktiivista työotetta, jossa pitkän aikavälin suunnittelulle 
ja ihmettelyn kulttuurin luomiselle ei juuri jää tilaa (Costa 1992). 
Kiireisessä arjessa ajan ja tilan löytäminen yhteiselle jatkokoulutus-
tehtävän pohdinnalle vaatiikin erityistä määrätietoisuutta. 

 Vaikuttaa siltä, että tutkittua tietoa hyvästä oppimisesta ja 
oppimisympäristöstä ei vielä systemaattisesti hyödynnetä tohtori-
koulutuksen kehittämisessä. Ongelmia saattaa tuottaa tiedeyhteisön 
asiantuntijuus- ja oppimiskulttuurin välinen ristiriita: samalla kun 
yhteisön asiantuntijuuskulttuurissa painottuvat luovat ongelmanrat-
kaisuprosessit ja innovaatiot, ymmärretään oppiminen usein varsin 
perinteisesti yksilöllisenä mallioppimisena ja osista kohti kokonaisuutta 
etenevänä prosessina. Käytännössä ristiriita näkyy siinä, ettei element-
tejä, jotka ovat itsestään selvyyksiä osana laadukasta tutkimusprosessia 
(kyseenalaistaminen, ihmettely tai refl ektio), hahmoteta ja sovelleta 
tietoisesti ja tavoitteellisesti tieteellisen jatkokoulutuksen opintojen ja 
ohjauksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Koulutusprosesseja – sekä 
tutkijan asiantuntijuutta (deklaratiivinen) että sen oppimiseen joh-
tavia prosesseja (proseduraalinen) – koskeva hiljainen tieto on usein 
pitkälle rutinoitunutta. 

Uutta luovan oppimisprosessin käynnistäjänä ja ylläpitäjänä 
tarjoaa tiedeyhteisön vuorovaikutus parhaimmillaan merkittävän 
voimavaran. Vuorovaikutuksen lisääminen, vaikkapa ohjaustapaamis-
ten tai tutkimusryhmäpalaverien muodossa, ei kuitenkaan sinällään 
takaa kollektiivisesti tapahtuvaa uusien käsitysten, merkitysten ja 
toimintatapojen rakentamista. Erityistä huomiota onkin kiinnitettävä 
vuorovaikutuksen laatuun: siihen millaista oppimisympäristöä jatko-
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opiskelijoille ohjaus-oppimisprosessissa ja tiedeyhteisössä rakennetaan. 
Uutta luovien oppimisprosessien käynnistämisessä ja ylläpitämisessä 
erityisen keskeistä on vuorovaikutus, joka mahdollistaa rutiinien ky-
seenalaistamisen ja ihmettelyn, ei ainoastaan tutkimuskohteen vaan 
myös ohjauksen työmuotojen ja tiedeyhteisön käytäntöjen suhteen 
(Argyris & Schön 1996; Costa 1992). 

Aiemmin, luvussa 3 olemme käsitelleet opetussuunnitelmaa 
tohtorikoulutuksessa ja koulutuksen kehittämisen välineenä. Jos 
opetussuunnitelmatyö otetaan tietoiseksi kehittämisen välineeksi, se 
voidaan nähdä tiedeyhteisön kertomuksena siitä, mitkä ovat tieteellisen 
jatkokoulutuksen tavoitteet ja miten niihin pyritään. Näin ymmär-
rettynä opetussuunnitelma voi olla väitöskirjan ohjaajan työn ydin 
ja tiedeyhteisön jaetun asiantuntijuuden työväline. Parhaimmillaan 
se tukee yhteistä tiedon rakentamista ja tieteellisen asiantuntijuuden 
oppimista esimerkiksi tekemällä rutinoituneita toimintoja (esim. 
ohjauksen kokonaisjärjestelmän) näkyväksi ja hyödyttää näin ohjaajia 
ja opiskelijoita ammatillisesti ja henkilökohtaisesti tukien samalla 
yhteisöllisyyden rakentumista (Knight 2001). 

Viereisellä sivulla olevassa kuviossa 8 olemme avanneet refl ektiivi-
sen opetussuunnitelmamallin mukaista tohtorinkoulutuksen kehittä-
missykliä, jossa opetussuunnitelmaprosessi ymmärretään tiedeyhteisön 
oppimisprosessina. Keskeisenä kysymyksenämme on ollut se, millainen 
prosessi tohtorinkoulutuksen opetussuunnitelman kehittämisen tulisi 
olla, jotta se mahdollistaisi hyvää oppimista jatko-opiskelijoille ja tukisi 
tieteellistä työprosessia ja sen ohjaamista. 

Tarve totuttujen toimintamallien kyseenalaistamiseen viriää 
organisaatioissa yleensä murroskohdassa, jossa vanhoja käytänteitä 
uudistetaan esim. hallinnollisista tai taloudellisista syistä. Ongelma-
na pysähtymistä vaativissa tilanteissa on se, että ne on usein opittu 
tulkitsemaan epäonnistumisiksi ja negatiivisiksi viesteiksi itsestämme 
ja toiminnastamme (Soini ym. 2003). Kriittisen tieteentekijän olisi 
kuitenkin voitava ihmetellä ja kyseenalaistaa myös kouluttajan ja 
ohjaajan roolissa. Oman toiminnan perusteiden pohdinta ja kyseen-
alaistaminen aiheuttavat epävarmuutta, parhaimmillaan hedelmällistä 
kaaosta. Se tuo mukanaan myös tunteita, esimerkiksi epävarmuu-
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den herättämää ahdistusta ja toisaalta uusien mahdollisuuksien ai-
heuttamaa innostusta. Tunteet ovat osa muutosprosessia. Yliopiston 
tiedeyhteisöjen kulttuurissa omien tunteiden ja keskeneräisyyden 
ilmaiseminen saatetaan kokea riskiksi etenkin koska tiedemaailma on 
hyvin kilpailullinen. Viimeaikainen tiedepoliittinen kehitys, erityisesti 
muutokset yliopistojen rahoituksessa ja samanaikainen yliopiston 
ns. massoittuminen ovat entisestään kiristäneet tilannetta. (Mäntylä 
2007; Ylijoki 2005.)

Kehittämistyön onnistumisen kannalta onkin tärkeää huolehtia 
siitä, kehittämistyö lisää tiedeyhteisön työskentelyn mielekkyyttä 
ja että se on jaksamista tukevaa. Tämä edellyttää, että ihmettelystä 
edetään yhteisen ymmärryksen ja tavoitteiden rakentamiseen sekä 
eri tason tavoitteiden (esim. oppiaineen jatkoseminaari, yliopisto, 
opetusministeriö) välisten yhteyksien pohtimiseen. Toisin sanoen 

 
 

 

Jäsentäminen   

• Mitä tarkoitamme osaamisella?  

Mitä se vaatii? 

• Millaisiin kokonaisuuksiin pyrimme? 

• Mikä tulee ensin, mikä jälkeen?  

Ihmettely  

• Mistä toiminnassamme on kyse? 

• Mikä on tohtorinkoulutuksen perustehtävä? 

• Mikä on tärkeää? Miksi? 

 Reflektio  

• Mitä opimme? Miten hyödynnämme 

sen jatkossa?  

• Miksi jokin toimi/ ei toiminut?  

• Mistä tiedämme, että opitulla on  

siirtovaikutusta?  

Konkretisointi 

• Millaisin keinoin pääsemme isoihin tavoitteisiin? 

• Millaiset osat palvelevat kokonaisuutta? 

• Miten ohjaus tulisi järjestää? Mitä se edellyttää? 

• Mitä ja miten arvioidaan? 

Kuvio 8. Opetussuunnitelmaprosessi tiedyhteisön oppimisprosessina.
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rakennetaan kehittämistyölle yhteistä mieltä ja merkitystä. Tämä 
yhteinen merkityksenanto auttaa paitsi tavoitteiden jäsentämises-
sä, se myös avaa käsitteiden itsestään selvinä pidettyjä merkityksiä. 
Tässä prosessissa tuotetaan kontekstiin sidottua tulkintaa metatason 
tavoitteista. Yhdessä rakennetut uudet ideat ja tavoitteet voivat saada 
muotonsa esimerkiksi kokeiluina ja erilaisina sovelluksina. Nämä 
puolestaan edelleen rakentavat jatkokoulutuksen käytänteitä ja toi-
mintakulttuuria. Erityisen tärkeää on tutkiva ote kehittämistyöhön. 
Tämä tarkoittaa palautteen hakemista erilaisista uusista käytännöistä 
ja kokeiluista ja niiden peilaamista tavoitteisiin kysyen johtavatko 
käyttämämme keinot tavoitteen suuntaiseen oppimiseen? Missä se 
näkyy tai ei näy? Miksi? Entä onko tavoitetta syytä tarkistaa? Pyrittäessä 
tavoitteiden realisoimiseen toiminnassa törmätään myös kontekstin 
asettamiin rajoituksiin, siihen mikä on käytännössä mahdollista. Usein 
joudutaan hyväksymään joitakin käytännön rajoituksia, mutta samalla 
saatetaan huomata jotkin rajoitukset lähinnä rutinoituneen ajattelun 
tuotoksiksi. (Pyhältö & Soini 2006.) 

Kuten kaikki toistuvat toiminnot, pikkuhiljaa myös uudet kou-
lutuskäytännöt rutinoituvat osaksi jatkokoulutuksen arkea. Mikäli 
kehityksen halutaan jatkuvan, on pidettävä huolta siitä, että toimin-
nasta ja tavoitteista keskustelu ja arviointi jatkuvat. Korjaavaan suun-
nitteluun orientoituneessa yhteisössä on kaikkien yhteisön toimijoiden 
vastuulla ja oikeutena saada palautetta omasta toiminnastaan ja antaa 
sitä muille. Yliopiston arkeen tarvitaan siksi säännöllisin väliajoin 
toistuvia pysähtymisen ja pohdinnan paikkoja, joissa totuttuja käy-
täntöjä tarkastellaan säännöllisin väliajoin niihin etäisyyttä ottaen, 
uusin silmin. Ajattelun kulttuurin rakentamisessa on ensisijaisesti kyse 
tiedeyhteisön sitoutumisesta jatkuvaan tietoiseen ja tavoitteelliseen 
oppimiseen, ei yksinomaan tieteensisältöjen vaan myös oppimis-, 
ohjaus- ja kehittämisprosessien osalta. 
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1. Kootut tohtorinkoulutuksen yleistavoitteet perustuvat seuraaviin kansallisiin ja 
EU-tason tohtorinkoulutuksen ohjausdokumentteihin: esim. OPM (8/2003): 
Koulutus ja tutkimus vuosina 2003-2008 Kehittämissuunnitelma. Koulutus ja 
tiedepolitiikan osasto; OPM (2006:3); Tohtorinkoulutuksen kehittäminen; OPM 
(4/2005) Korkeakoulututkintojen viitekehys Kuvaus suomalaisista korkeakoulutut-
kinnoista. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä; Valtioneuvoston 
asetuksen yliopistotutkinnoista 2004/2005; SA (4/2003): Tohtoreiden työllistymi-
nen, sijoittuminen ja tarve- selvitys. Suomen Akatemian julkaisuja; SA (3/2005): 
Kestävä ja Dynaaminen Kumppanuus: Yliopistojen, tutkimuslaitosten ja yritysten 
välinen tutkimusyhteistyö ja tohtorinkoulutus. Suomen Akatemian julkaisuja; JQI 
2004: Shared ‘Dublin’ descriptors for the Bachelor’s master’s and doctoral awards 
23 March 2004 (ENQA European Association for Quality Assurance in Higher 
Education); Commission of The European Communities (2003): Communication 
from The Commission to The Council and The European Parliament. Research-
ers in the European research area: One profession, Multiple careers Brussels 18.7 
2003; EUA (2004) Conference “Research Training as a Key to a Europe of Knowl-
edge. Summary of conclusions and recommendations of the Plenary sessions and 
Discussions groups. Maastricht, 28-30 October; Bologna Seminar on” Doctoral 
Programmes for European Knowledge Society” Salzburg, 3-5 February 2005; 
EHEA communique 2003: The European Higher Education Area. Communique 
of the Conference of European Ministers Responsible for Higher Education Berlin, 
19 September 2003; EHEA communique 2005: The European Higher Educa-
tion Area – Achieving the Goals. Communique of the Conference of European 
Ministers Responsible for Higher Education. Berger, 19-20 May 2005; Doctoral 
Programmes for the European Knowledge Society. Report on the EUA Doctoral 
Programmes Project, 2004–2005). Tässä tarkastelussa eivät ole mukana yliopistojen 
omat jatko-koulutusta koskevat asiakirjat esim. strategiat. Painotuseroista huolimatta 
myös yliopistokohtaiset strategiat noudattavat pitkälti kansallisten, ja uusimmat 
strategiat myös eurooppalaisten tavoitteiden linjaa (viime aikoina eurooppalaiset 
yliopistot ovat alkaneet pohtia strategioitaan yhdessä, esim. EUA:n konferenssi 
Uppsalassa 20.–22.10.2005). 

Kuviossa painottuvat tieteellisen jatkokoulutuksen tavoitteet, taiteellisella alalla 
on omia painotuksiaan. 
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