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Tiivistelmä 

Jyväskylän yliopiston tutkijakoulun keväällä 2014 toteuttamassa kyselyssä 

kartoitettiin jatko-opiskelijoiden näkemyksiä yleisten valmiustaitojen kehittymistä 

tukevien kurssien, koulutusten ja tukipalveluiden merkityksestä osana 

tohtorikoulutusta sekä vertailtiin tuloksia aikaisempaan vuonna 2012 toteutettuun 

kyselyyn. Tulosten perusteella voidaan tehdä seuraavat yleiset johtopäätökset: 

• Jatko-opiskelijat ovat edelleen tyytyväisempiä yleisten valmiustaitojen opetuksen 

ja tukipalveluiden laatuun sekä opetuksesta ja tukipalveluista tiedottamiseen 

kuin opetuksen ja tukipalveluiden määrään ja valikoiman kattavuuteen. 

• jy-postgraduates -sähköpostilistan kautta toteutettu keskitetty ja kohdennettu 

tiedottaminen on tavoittanut merkittävän osan jatko-opiskelijoista. Tieto tarjolla 

olevasta yleisten valmiustaitojen koulutuksesta välittyy verrattain hyvin myös 

henkilöstökoulutusta ja liikuntaa -tiedotteen välityksellä sekä järjestävän yksikön 

verkkosivujen välityksellä. 

• Jatko-opiskelijat arvioivat merkittävyydeltään tärkeimmiksi yleisten 

valmiustaitojen koulutuksen järjestäjiksi Ihmistieteiden metodikeskus IHME:en, 

IT-palvelut, kielikeskuksen ja kirjaston. Arviot koulutusten merkittävyydestä 

ovat parantuneet tietoisuuden lisääntymisen myötä. 

• Jatko-opiskelijat pitävät tärkeimpinä yleisten valmiustaitojen opintoihin ja/tai 

tukipalveluihin sisältyvinä aihepiireinä tutkimustyöhön läheisesti liittyviä taitoja 

mukaan lukien tiedeyhteisössä viestimisen ja vuorovaikuttamisen taidot. 

• Tarjolla olevista yleisten valmiustaitojen kehittymistä tukevista koulutuksista 

jatko-opiskelijat hyödyntävät eniten kirjaston koulutuksia, Ihmistieteiden 

metodikeskus IHME:en yleistieteellisiä kursseja sekä kielikeskuksen Academic 

Writing Modules kokonaisuuteen kuuluvia työpajoja. 

• Jatko-opiskelijat kokevat Jyväskylän yliopistosta puuttuvan erityisesti kieli- ja 

viestintätaitoihin, tieteelliseen kirjoittamiseen ja julkaisemiseen liittyvää 

koulutusta. Lisäksi toivotaan mahdollisuuksia pedagogisten taitojen 

kehittämiseen, tietoa työllistymismahdollisuuksista ja työllistymistavoitteiden 

huomioimista jatko-opintojen suunnittelussa sekä tukea uusien työskentelyä 

helpottavien työkalujen käyttöön. 
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1. Johdanto 

Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu toteutti huhti-toukokuussa 2014 jatko-

opiskelijoille suunnatun kyselyn yleisten valmiustaitojen opinnoista ja niihin 

liittyvistä tukipalveluista. Kysely on toteutettu ensimmäisen kerran vuonna 2012, 

jonka jälkeen jatko-opiskelijoille suunnattuihin koulutuksiin ja tukipalveluihin 

liittyvää tiedottamista on ryhdytty toteuttamaan keskitetysti jatko-opiskelijoiden 

sähköpostilistan sekä tutkijakoulun verkkosivujen kautta. Lisäksi aiheesta on 

järjestetty vuosittain kaksi tohtoriopiskelijoille suunnattua informaatiotilaisuutta. 

Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa jatko-opiskelijoiden näkemyksiä valmiustaitojen 

kehittymistä tukevien kurssien, koulutusten ja tukipalveluiden merkityksestä osana 

tohtorikoulutusta sekä kerätä palautetta tarjonnan ja siitä tiedottamisen kehittämistä 

varten. Erityisesti haluttiin arvioida yliopiston normaalin tiedotustoiminnan ohella 

käyttöön otetun keskitetyn jatko-opiskelijoille kohdennetun tiedottamisen 

vaikuttavuutta vertaamalla kyselyn tuloksia vuoden 2012 kyselyn tuloksiin1. 

Yleisten valmiustaitojen opinnoilla ja tukipalveluilla tarkoitetaan kyselyn yhteydessä 

tohtoriopiskelijoille avoimia kursseja, koulutuksia ja tukipalveluita, jotka tukevat 

väitöskirjatyötä, tohtoriopintoja tai tutkinnon jälkeistä työllistymistä tieteenalasta 

riippumatta. 

Kysely on suunniteltu Jyväskylän yliopiston tutkijakoulun sekä 

henkilöstökoulutuksen, Ihmistieteiden metodikeskus IHME:en, IT-palveluiden, 

kielikeskuksen, kirjaston, työelämäpalveluiden ja viestintäpalveluiden välisenä 

yhteistyönä. Se koostuu monivalinta- ja avokysymyksistä, jotka koskevat yleisten 

valmiustaitojen opintoihin liittyvää tiedotusta ja tyytyväisyyttä sekä opiskelijoiden 

koulutustarpeita ja aikaisempaa osallistumista. Avokysymyksillä kerättiin lisäksi 

yleisempää palautetta koulutusten ja tukipalveluiden järjestäjille ja tutkijakoululle. 

Kysely toteutettiin anonyyminä Korppi-kyselynä, joka oli 22.4. – 9.5.2014 

vastattavissa yliopiston verkkosivuilla sekä suomen että englanninkielellä. Kyselystä 

tiedotettiin Jyväskylän yliopiston läsnä oleviksi ilmoittautuneiden jatko-

opiskelijoiden jy-postgraduates -sähköpostilistalla sekä tutkijakoulun verkkosivuilla. 

Tässä raportissa esitetään yhteenveto kyselyn tuloksista, joka on tarkoitettu lähinnä 

Jyväskylän yliopiston tutkijakoulun, tiedekuntien ja tohtoriopiskelijoille suunnattua 

koulutusta ja tukipalveluita tarjoavien yksiköiden käyttöön.  

                                                
1 Raportti vuoden 2012 kyselystä osoitteessa https://www.jyu.fi/tutkijakoulu/materiaalit/yoraportti  
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2. Vastaajien taustatiedot 

Kyselyyn tuli 195 vastausta, mikä vastaa 11 % kaikista läsnä oleviksi 

ilmoittautuneista jatko-opiskelijoista. Vastausten määrä on huomattavasti 

alhaisempi kuin vuoden 2012 kyselyssä, jolloin vastauksia tuli 418. Taustatietoina 

kysyttiin vastaajan tiedekuntaa, jatko-opintojen aloitusvuotta, opiskelun pää-

/sivutoimisuutta, työsuhdetta Jyväskylän yliopistoon sekä mieluisinta opiskelukieltä 

(suomi/englanti). 

Vastauksia tuli kaikista yliopiston seitsemästä tiedekunnasta (Taulukko 1). Eniten 

vastauksia tuli yliopiston opiskelijamäärältään suurimmasta tiedekunnasta eli 

humanistisesta tiedekunnasta (n = 38). Prosentuaalisesti eniten vastaajia oli 

kasvatustieteiden tiedekunnasta (23 % tiedekunnan jatko-opiskelijoista). 

Taulukko 1. Vastaajien jakautuminen tiedekunnittain 

Tiedekunta Vastaajia Tiedekunnan jatko-

opiskelijat vuonna 

2013 

Vastaajien osuus 

tiedekunnan jatko-

opiskelijoista 

Humanistinen tdk 38 450 8 % 

Informaatioteknologian tdk 26 180 14 % 

Kasvatustieteiden tdk 33 144 23 % 

Liikunta- ja terveystieteiden tdk  16 132 12 % 

Matemaattis-luonnontieteellinen tdk  29 290 10 % 

Kauppakorkeakoulu 20 195 10 % 

Yhteiskuntatieteellinen tdk 31 310 10 % 

Yhteensä 193 1 701 11 % 

 

Vastaajista n. 36 % oli aloittanut 

jatko-opintonsa vuonna 2012, 

2013 tai 2014 ja n. 64 % ennen 

vuotta 2012 (n = 192; Kuva 1). 

Opintojen aloitusvuosi voi 

vaikuttaa vastauksiin, koska 

pidempään opiskelleilla on ollut 

mahdollisuus hyödyntää 

opetustarjontaa ja tukipalveluita 

pidemmän aikaa. Ennen vuotta 

2012 aloittaneiden osalta 

vastauksiin vaikuttaa aika ennen keskitettyä ja kohdennettua tiedottamista kun taas 

vuoden 2012 aikana ja sen jälkeen aloittaneet ovat olleet koko jatko-opintojensa ajan 

Kuva 1. Jatko-opintojen aloitusvuosi 
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keskitetyn ja kohdennetun tiedottamisen piirissä. Lisäksi koulutuksen tarve saattaa 

muuttua opintojen ja väitöskirjatyön edetessä sillä prosessin eri vaiheissa tarvitaan 

erilaisia tietoja ja taitoja. 

Vastaajista 46 % ilmoitti olevansa päätoimisia tohtoriopiskelijoita, 29 % sivutoimisia 

ja 25 % ilmoitti opiskelleensa osin pää- ja osin sivutoimisesti (n = 193). Opiskelun 

pää-/sivutoimisuus voi vaikuttaa vastauksiin, koska sivutoimisten 

tohtoriopiskelijoiden opiskeluajat ovat yleensä pidempiä kuin päätoimisten2. Lisäksi 

sivutoimiset tohtoriopiskelijat asuvat usein eri paikkakunnalla ja työskentelevät 

kokopäiväisesti yliopiston ulkopuolella, jolloin koulutusten ja tukipalveluiden 

hyödyntäminen on haasteellisempaa. 

Vastaajista 24 % ilmoitti olleensa koko tohtoriopintojensa ajan työsuhteessa 

Jyväskylän yliopistoon, 32 % ilmoitti olleensa työsuhteessa osan tähänastisesta 

opiskeluajastaan ja 44 % ei ole ollut lainkaan työsuhteessa yliopistoon 

tohtoriopintojensa aikana (n = 191). Työsuhde yliopistoon voi vaikuttaa vastauksiin, 

koska osa kyselyssä mainituista koulutusmahdollisuuksista on vain yliopiston 

henkilökunnan käytettävissä (henkilöstökoulutus ja IT-palveluiden ja 

viestintäpalveluiden henkilöstökoulutuksena järjestämä koulutus). 

Mieluisimmaksi kurssikieleksi ilmoitti 22 % vastaajista suomenkielen, 24 % 

englanninkielen ja 55 % ilmoitti molempien olevan yhtä mieluisia (n = 194). 

Yliopiston tohtoriopiskelijoista noin 19 % on ulkomaisia2. Opiskelukieli voi vaikuttaa 

vastauksiin, koska osa yleisten valmiustaitojen koulutuksista on tarjolla pelkästään 

suomenkielellä ja osa sekä suomen- että englanninkielellä tai pelkästään 

englanninkielellä. Useimmat tukipalvelut ovat saatavilla sekä suomeksi että 

englanniksi. Tutkijakoulun tohtoriopiskelijoille ja ohjaajille suunnatussa toiminnassa 

ja tiedotuksessa käyttämä kieli on pääsääntöisesti englanti. 

Verrattuna vuoden 2012 kyselyn vastaajiin vuoden 2014 vastaajien joukossa oli 

hieman isompi osuus alle kolme vuotta opiskelleita sekä mieluisimmaksi 

kurssikieleksi englanninkielen ilmoittavia sekä hieman pienempi osuus 

päätoimisesti opiskelevia ja koko jatko-opintojensa ajan työsuhteessa yliopistoon 

olleita (Taulukko 2). 

 

                                                
2 Tohtorikoulutuksen tilan seurantatieto 2013 
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Taulukko 2. Vastaajien taustatiedot vuosien 2014 ja 2012 kyselyissä 

Taustatieto 2014 2012 

Alle 3 vuotta opiskelleita 40 % 36 % 

Päätoimisesti opiskelevia 46 % 59 % 

Työsuhteessa yliopistoon koko jatko-opintojen ajan  24 % 32 % 

Mieluisin kurssikieli englanti 24 %  15 % 

 

Vastaajien joukossa on kattavasti edustettuina taustatiedoiltaan erilaisia jatko-

opiskelijoita, mikä parantaa tulosten tulkinnan luotettavuutta. Esitetyssä tulosten 

tarkastelussa ei ole erikseen analysoitu taustatietojen vaikutusta tuloksiin. 

Tiedekunnittain, jatko-opintojen aloitusvuoden mukaan tai opiskelun pää-

/sivutoimisuuden mukaan eriteltyjä valikoituja tuloksia on esitetty vuoden 2012 

kyselyn raportissa, jonka tulokset ovat paremmin yleistettävissä noin kaksi kertaa 

suuremman vastausmäärän vuoksi.  

3. Tyytyväisyys yleisten valmiustaitojen 

opetukseen ja tukipalveluihin 

Vastaajien tyytyväisyyttä yleisten valmiustaitojen opetukseen ja tukipalveluihin 

kartoitettiin kysymyksellä: 

Oletko samaa mieltä vai eri mieltä alla olevista väittämistä ajatellen omaa väitöskirjatyötäsi, 

tohtoriopintojasi tai tutkinnon jälkeistä työllistymistäsi? 

Väittämä ”Yleisten valmiustaitojen opetuksen ja tukipalveluiden määrä on riittävä” jakoi 

mielipiteet. 42 % vastaajista oli samaa mieltä ja 29 % eri mieltä (n = 194; Kuva 2). 

Tulos oli yhtenevä väittämän ”Yleisten valmiustaitojen opetuksen ja tukipalveluiden 

valikoima on kattava” vastausten kanssa. 39 % vastaajista oli samaa mieltä ja 25 % eri 

mieltä (n = 193; Kuva 2). Tulokset viittaavat siihen, että opiskelijoiden tarpeet 

yleisten valmiustaitojen opintojen sisältöjen suhteen poikkeavat toisistaan, jolloin 

opetuksen määrä ja valikoiman kattavuus koetaan hyvin eri tavoilla. 

Väittämästä ”Yleisten valmiustaitojen opetuksen ja tukipalveluiden laatu on hyvä” oli 

samaa mieltä 54 % vastaajista ja eri mieltä ainoastaan 12 % vastaajista (n = 193; Kuva 

2). Suurin osa vastaajista piti myös opetuksesta ja tukipalveluista tiedottamista 

toimivana. Väittämän ”Yleisten valmiustaitojen opetuksesta ja tukipalveluista 

tiedottaminen on toimivaa” kohdalla 68 % vastaajista oli samaa mieltä ja 13 % eri 

mieltä (n = 193; Kuva 2). 
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Kysyttäessä tyytyväisyyttä 

opetuksen ja tukipalveluiden 

määrään, valikoimaan ja laatuun 

huomattava osa vastaajista (29 – 

36 %) valitsi vaihtoehdon ’en osaa 

sanoa’ (n = 193 – 194; Kuva 2). Sen 

sijaan kysyttäessä tyytyväisyyttä 

opetuksesta ja tukipalveluista 

tiedottamiseen vaihtoehdon ’en 

osaa sanoa’ valitsi vain 19 % eli 

noin viidennes vastaajista. Luvut 

selittynevät sillä, että vastaajilla on 

vaihtelevasti kokemusta yleisten 

valmiustaitojen opetukseen 

osallistumisesta ja tukipalveluiden 

hyödyntämisestä. 21 % vastaajista 

oli aloittanut jatko-opintonsa 

vuonna 2013 tai 2014, joten heidän 

kohdallaan jatko-opiskelu oli 

kyselyhetkellä kestänyt alle 1,5 

vuotta. Lisäksi 29 % vastaajista 

ilmoitti opiskelleensa koko ajan 

sivutoimisesti, jolloin yliopiston 

tarjoaman opetuksen ja 

tukipalveluiden hyödyntäminen 

yleensä päätoimisia opiskelijoita 

vähäisempää. 

Verrattuna vuoden 2012 kyselyn 

tuloksiin voidaan todeta, että 

tyytyväisyys yleisten 

valmiustaitojen opetuksen ja 

tukipalveluiden määrään, laatuun, 

valikoimaan sekä opetuksesta ja 

palveluista tiedottamiseen on 

kasvanut (Taulukko 3). Tulosta 

selittänee osaltaan se, että Kuva 2. Tyytyväisyys yleisten valmiustaitojen 

opetukseen ja tukipalveluihin 
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tehostetun tiedottamisen myötä myös tietoisuus tarjonnan laajuudesta on kasvanut 

(kts. kappale 7). Hienoinen lasku vaihtoehdon ’En osaa sanoa’ valinneiden 

osuudessa tukee johtopäätöstä (Taulukko 3).  

Taulukko 3. Tyytyväisyys yleisten valmiustaitojen opetuksen ja tukipalveluiden määrään, 

laatuun, valikoimaan sekä opetuksesta ja palveluista tiedottamiseen vuosien 2014 ja 2012 

kyselyissä 

Väittämä Samaa mieltä 

2014 

Samaa mieltä 

2012 

En osaa 

sanoa 2014 

En osaa 

sanoa 2012 

Yleisten valmiustaitojen opetuksen ja 

tukipalveluiden määrä on riittävä 

42 % 33 % 30 % 29 % 

Yleisten valmiustaitojen opetuksen ja 

tukipalveluiden valikoima on kattava 

29 % 26 % 38 % 36 % 

Yleisten valmiustaitojen opetuksen ja 

tukipalveluiden laatu on hyvä 

54 % 47 % 40 % 34 % 

Yleisten valmiustaitojen opetuksesta ja 

tukipalveluista tiedottaminen on toimivaa 

68 %  49 % 25 % 19 % 

4. Mistä jatko-opiskelijat saavat tietoa? 

Tiedonsaantia jatko-opiskelijoille tarjolla olevasta opetuksesta kartoitettiin 

kysymyksellä: 

Mistä olet saanut tietoa tarjolla olevasta koulutuksesta? 

Vastaukset pyydettiin järjestävän yksikön mukaan eriteltyinä ja vastausvaihtoehdot 

olivat: tutkijakoulun verkkosivut, henkilöstökoulutusportaali, järjestävän yksikön 

verkkosivut, jy-postgraduates -sähköpostilista, henkilöstökoulutusta ja liikuntaa -

tiedote, muu sähköpostilista ja en ole saanut tietoa mahdollisuudesta osallistua. 

Vastaajalla oli mahdollisuus valita useampi vaihtoehto yksikköä kohden. 

Kysymystä oli muutettu vuoden 2012 kyselystä siten, että vaihtoehdot ’ohjaaja’, 

’muu yliopiston henkilökunnan jäsen’ ja ’toiset jatko-opiskelijat’ oli poistettu ja 

vaihtoehto ’sähköpostilista’ oli jaettu useammaksi vaihtoehdoksi ’jy-postgraduates -

sähköpostilista’, ’henkilöstökoulutusta ja liikuntaa -tiedote’ ja ’muu sähköpostilista’. 

Lisäksi oli lisätty vaihtoehto ’tutkijakoulun verkkosivut’. 

Merkittävin tiedon lähde kaikkien kyselyssä mukana olleiden yksiköiden 

(Ihmistieteiden metodikeskus IHME, IT-palvelut, kielikeskus, kirjasto, tutkimus- ja 

innovaatiopalvelut, työelämäpalvelut sekä viestintäpalvelut) järjestämien 

koulutuksien kohdalla oli jy-postgraduates -sähköpostilista. 40 – 67 % vastaajista 
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ilmoitti saaneensa tietoa 

koulutuksista jy-postgraduates -

listan välityksellä (n = 195; Kuva 

3). 

Toiseksi tärkein tiedonlähde oli 

niin ikään sähköpostitse jaettava 

henkilöstökoulutusta ja liikuntaa -

tiedote joskin joidenkin 

yksiköiden kohdalla suurempi 

osuus vastaajista valitsi 

vaihtoehdon järjestävän yksikön 

verkkosivut. 14 – 31 % vastaajista 

ilmoitti saaneensa tietoa 

koulutuksista 

henkilöstökoulutusta ja liikuntaa -

tiedotteen kautta ja 9 – 23 % 

järjestävän yksikön verkkosivujen 

kautta (n = 195; Kuva 3). 

Muun sähköpostilistan oli 

ilmoittanut 

tiedonsaantikanavakseen 5 – 18 % 

vastaajista, tutkijakoulun 

verkkosivut 3 – 17 % vastaajista ja 

henkilöstökoulutusportaalin 3 – 9 

% vastaajista (n = 195; Kuva 3). 

Tulokset ovat yhtenevät vuoden 

2012 kyselyn kanssa. Myös siinä 

tärkeimmiksi tiedonlähteiksi 

nousivat sähköpostilista ja 

järjestävän yksikön verkkosivut. 

Tulosten perusteella voidaan 

päätellä, että jy-postgraduates -

sähköpostilistan kautta toteutettu 

keskitetty ja kohdennettu 

tiedottaminen on tavoittanut jatko-opiskelijat melko hyvin kun taas tutkijakoulun 

verkkosivujen merkitys tiedottamisessa on vähäisempi. 



9 

 

Yliopiston viestintäpalveluiden 

kautta toteutetusta tiedottamisesta 

henkilöstökoulutusta ja liikuntaa -

tiedote tavoittaa osan jatko-

opiskelijoista, mutta 

henkilöstökoulutusportaalin 

merkitys on ollut molemmissa 

kyselyissä vähäinen. Tätä selittää 

osaltaan se, että suuri osa jatko-

opiskelijoista ei ole työsuhteessa 

yliopistoon3 ja on sen vuoksi ollut 

yliopiston henkilökunnalle 

kohdennetun tiedottamisen 

ulkopuolella. Tulevaisuudessa 

tilannetta parantanee se, että 

yliopiston apurahatutkijoille on 

keväällä 2014 perustettu 

sähköpostiryhmät, joiden kautta 

yliopiston sisäiset tiedotteet 

tavoittavat myös heidät.  

Vastausvaihtoehdon ”en ole 

saanut tietoa mahdollisuudesta 

osallistua” valitsi 4 – 29 % 

vastaajista (Kuva 3), mikä on 

vähemmän kuin vuoden 2012 

kyselyssä, jossa vaihtoehdon 

valitsi 9 – 38 % vastaajista. 

Parhaiten tiedottamisessa olivat 

tämän tiedon perusteella 

onnistuneet yliopiston kirjasto (4 %), Ihmistieteiden metodikeskus IHME (10 %) ja 

IT-palvelut (11 %). Hieman yllättäen tieto kielikeskuksen työpajoista ei ollut 

tavoittanut 29 % vastaajista vaikka sitä on jaettu mm. jy-postgraduates -

sähköpostilistan ja kielikeskuksen omien verkkosivujen välityksellä.  

                                                
3 Tohtorikoulutuksen tilan seurantatieto 2013 

Kuva 3. Jatko-opiskelijoiden tiedonsaantikanavat 
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Vastausta oli mahdollista täydentää vastaamalla avokysymykseen ”muualta, mistä?”. 

Avokysymykseen vastasi 13 vastaajaa. Vastauksissa esiin nousivat annettujen 

vaihtoehtojen lisäksi esille ohjaaja, toiset jatko-opiskelijat ja Korppi 

opintotietojärjestelmä. 

5. Arviot eri toimijoiden järjestämien koulutuksien 

merkittävyydestä 

Vastaajien mielipiteitä eri 

toimijoiden järjestämien 

koulutuksien merkittävyydestä 

kartoitettiin kysymyksellä: 

Kuinka merkittäviksi arvioit eri 

toimijoiden järjestämät koulutukset 

ajatellen omaa väitöskirjatyötäsi, 

tohtoriopintojasi tai tutkinnon 

jälkeistä työllistymistä? 

Vastaukset pyydettiin järjestävän 

yksikön mukaan eriteltyinä ja 

vastausvaihtoehdot olivat: hyvin 

tärkeä, tärkeä, keskinkertainen, 

tarpeeton ja en osaa sanoa. 

IHME:en koulutusten kohdalla 

yleisin valittu vastausvaihtoehto 

oli ’hyvin tärkeä’. Sen valitsi 32 % 

vastaajista (n = 194; Kuva 4). IT-

palveluiden, kielikeskuksen ja 

kirjaston kodalla yleisin valittu 

vastausvaihtoehto oli ’tärkeä’. Sen 

valitsi 33 – 35 % vastaajista (n = 

192, 189, 192; Kuva 4). Tutkimus- 

ja innovaatiopalveluiden, 

työelämäpalveluiden ja 

viestintäpalveluiden kohdalla yleisin valittu vastausvaihtoehto oli ’keskinkertainen’. 

Sen valitsi 27 – 32 % vastaajista (n = 191, 193, 194; Kuva 4). 
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Tarpeettomiksi IHME:en, IT-

palveluiden, kielikeskuksen ja 

kirjaston järjestämät koulutukset 

arvioi vain 6 – 8 % vastaajista. 

Tutkimus- ja 

innovaatiopalveluiden, 

työelämäpalveluiden ja 

viestintäpalveluiden koulutuksen 

arvioi tarpeettomiksi 10 – 16 % 

vastaajista. 7 – 31 % vastaajista 

valitsi vaihtoehdon ’en osaa 

sanoa’ (Kuva 4).  

Verrattuna vuoden 2012 kyselyyn 

tulokset ovat hyvin 

yhdenmukaiset. Huomattavia 

eroja vastauksissa on 

havaittavissa vain kielikeskuksen 

ja IHME:en osalta. Kielikeskuksen 

merkityksen arvioi vuonna 2014 

hyvin tärkeäksi 22 % vastaajista 

kun vastaava luku oli vuonna 

2012 15 %. IHME:en merkitystä ei 

osannut vuonna 2012 arvioida 24 

% vastaajista kun vastaava luku 

oli vuonna 2014 16 %. Eroja 

selittänevät kappaleessa 7 esitetyt 

tulokset, jotka viittaavat siihen, 

että tietoisuus tarjolla olevista 

mahdollisuuksista on lisääntynyt 

keskitetyn ja kohdennetun 

tiedottamisen myötä. 

Koulutuksien merkittävyys on 

yleisesti arvioitu suuremmaksi 

vuoden 2014 kuin vuoden 2012 

kyselyssä. Tarkasteltaessa kuinka 

suuri osuus vastaajista on 
Kuva 4. Arviot koulutuksien merkittävyydestä 
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arvioinut toimijan järjestämät koulutukset hyvin tärkeäksi tai tärkeäksi havaitaan, 

että arviot ovat parantuneet kaikkien neljän merkittävimmäksi arvioidun toimijan 

kohdalla (Taulukko 4). Tietoisuuden lisääntyminen vaikuttaa siten lisäävän myös 

koulutusten arvostusta. 

Taulukko 4. Toimijan järjestämät koulutukset ”hyvin tärkeiksi” tai ”tärkeiksi” arvioineiden 

vastaajien osuus vuosien 2014 ja 2012 kyselyissä 

Toimija Arvio ’hyvin tärkeä’ tai ’tärkeä’ 

2014 

Arvio ’hyvin tärkeä’ tai ’tärkeä’ 

2012 

Ihmistieteiden metodikeskus IHME 56 % 49 % 

IT-palvelut 53 % 47 % 

Kielikeskus 55 % 46 % 

Kirjasto 61 % 59 % 

6. Tärkeimmät aihepiirit 

Vastaajien mielipiteitä yleisten valmiustaitojen opintoihin ja/tai tukipalveluihin 

sisältyvistä tai tulevaisuudessa mahdollisesti sisällytettävistä aihepiireistä 

kartoitettiin kysymyksellä: 

Mitä aihepiirejä pidät tärkeimpinä ajatellen omaa väitöskirjatyötäsi, jatko-opintojasi tai 

valmistumisen jälkeistä työllistymistä tukevaa koulutusta ja/tai tukipalveluita? 

Vastausvaihtoehtoina oli annettu 16 aihepiiriä (Taulukko 5), joista vastaajaa 

pyydettiin valitsemaan mielestään viisi tärkeintä. Vuoden 2012 kyselyssä valittavana 

olleisiin vaihtoehtoihin oli lisätty uutena kohtana vaihtoehto ’tutkimusaineistojen 

hallinta’. 

Taulukossa 5 aihepiirit on esitetty siinä järjestyksessä kuinka monta prosenttia 

vastaajista valitsi vaihtoehdon viiden mielestään tärkeimmän aihepiirin joukkoon (n 

= 195). Tulokset ovat yhtenevät vuoden 2012 kyselyn kanssa. Tärkeimmäksi 

aihepiiriksi nousi tieteelliset tutkimusmenetelmät (55 %), joka arvioitiin 

tärkeimmäksi myös vuoden 2012 kyselyssä (54 %). Muita yli 40 % vastaajista 

valitsemia aihepiirejä olivat kielitaito ja monikulttuurisuus (49 %), tiedon hankinta ja 

hallinta (46 %), tutkimushankkeen hallinta (44 %) ja tieteellisen viestinnän taidot (42 

%). Nämä viisi tärkeimmäksi arvioitua aihepiiriä ovat samat kuin vuoden 2012 

kyselyssä, mikä vahvistaa käsitystä siitä, että jatko-opiskelijoiden yleisesti 

tärkeimmäksi mieltämiä valmiustaitoja ovat tutkimustyöhön läheisesti liittyvät 

taidot mukaan lukien tiedeyhteisössä viestimisen ja vuorovaikuttamisen taidot. 

Kyselyiden välillä on havaittavissa pieniä eroja aihepiirien keskinäisessä 
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tärkeysjärjestyksessä. Erityisesti kielitaito ja monikulttuurisuus vaihtoehto oli tullut 

valituksi hieman useammin ja tieteellisen viestinnän taidot hieman harvemmin kuin 

vuoden 2012 kyselyssä, jossa niiden osuudet olivat 41 % ja 54 %. 

Taulukko 5. Aihepiirit vastaajien arvioiman tärkeyden mukaan 

% vastaajista Aihepiiri 

yli 50 % Tieteelliset tutkimusmenetelmät (muut kuin tilastomenetelmät) (55 %) 

40 – 50 % Kielitaito ja monikulttuurisuus (49 %) 

Tiedon hankinta ja hallinta (46 %) 

Tutkimushankkeen hallinta (44 %) 

Tieteellisen viestinnän taidot (ml. esiintymis- ja mediataidot, julkaiseminen ja Open Access) 

(42 %) 

30 – 40 % Opetus- ja ohjaustaidot (39 %) 

Tilastomenetelmät (ml. tilasto- ja analyysiohjelmat) (36 %) 

Tutkimusaineistojen hallinta (34 %) 

Ryhmätyö ja verkostoituminen (34 %) 

20 – 30 % Esimiestaidot (23 %) 

Tieto- ja viestintätekniikka (23 %) 

Tutkimustulosten ja keksintöjen hyödyntäminen (23 %) 

Tieteen filosofia ja etiikka (21 %) 

alle 20 % Urasuunnittelu ja työn hakemiset taidot (18 %) 

Liiketoimintaosaaminen (17 %) 

Yrittäjyys (12 %) 

 

Vaihtoehtojen joukkoon uutena lisätyn tutkimusaineistojen hallinnan sijoitti viiden 

tärkeimmän aihepiirin joukkoon 34 % vastaajista. Merkitykseltään se rinnastuu sekä 

vuoden 2012 että vuoden 2014 tuloksissa opetus- ja ohjaustaitoihin (39 %), 

tilastomenetelmiin (36 %) ja ryhmätyöhön ja verkostoitumiseen (34 %). 

Reilu viidennes vastaajista arvioi viiden tärkeimmän aihepiirin joukkoon 

esimiestaidot (23 %), tieto- ja viestintätekniikan (23 %), tutkimustulosten ja 

keksintöjen hyödyntämisen (23 %) sekä tieteen filosofian ja etiikan (21 %). Hieman 

yllättäen tieteen filosofia ja etiikka jäi järjestyksessä samalle sijalle kuin vuoden 2012 

kyselyssä vaikka tutkimuseettisiä ohjeistuksia on vuonna 2012 uudistetun HTK-

ohjeen4 myötä pyritty aktiivisesti tuomaan esille useissa eri yhteyksissä. Harvimmin 

valituksi tulleet vaihtoehdot olivat urasuunnittelu- ja työnhakemisen taidot (18 %), 

liiketoimintaosaaminen (17 %) ja yrittäjyys (12 %).  

                                                
4 Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen 

neuvottelukunnan ohje 2012. 
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Vastausta oli mahdollista täydentää vastaamalla avokysymykseen ”muu, mikä?”. 

Avokysymyksen vastauksissa ei noussut esille annettujen vaihtoehtojen rinnalle 

nostettavia aihepiirejä. Kahdessa vastauksessa esitettiin kritiikkiä, joka kohdistui 

siihen, että kysymyksessä oli pyydetty valitsemaan viisi tärkeintä aihepiiriä.  

7. Osallistuminen 

Kyselyn viimeisessä monivalintakysymyksessä kartoitettiin vastaajien siihenastista 

osallistumista eri toimijoiden järjestämiin koulutuksiin. Joidenkin toimijoiden 

kohdalla kysyttiin myös erilaisten neuvontapalveluiden tai verkkomateriaalien 

hyödyntämisestä. Vastausvaihtoehdot olivat: olen osallistunut, olen harkinnut 

osallistumista, olen ollut tietoinen mahdollisuudesta mutta en ole osallistunut ja en 

ole ollut tietoinen mahdollisuudesta enkä ole osallistunut. Kyselylomakkeessa oli 

mainittu, jos ko. toimijan järjestämät koulutukset ovat mahdollisia ainoastaan 

työsuhteessa olevalle henkilökunnalle. Vastausvaihtoehtoja oli päivitetty vuoden 

2012 kyselystä vastaamaan vuosien 2013 ja 2014 tilannetta. 

Ihmistieteiden metodikeskus IHME 

Osallistuminen Ihmistieteiden metodikeskus IHME:een kursseille oli verrattain 

yleistä vastaajien keskuudessa (15 – 41 %, n = 195; Taulukko 6). Suosituimpia 

kursseja olivat yleistieteelliset kurssit (41 %), joihin sisältyy tieteenteorian, 

tutkimusetiikan ja käsiteanalyysin kursseja. IHME on Jyväskylän yliopistossa ainoa 

toimija, joka säännöllisesti tarjoaa tämän aihepiirin kursseja yli tiedekuntarajojen. 

Myös osallistuminen tutkija- ja työelämätaitojen kursseille oli yleistä. Niille ilmoitti 

osallistuneensa 30 % vastaajista. Kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien kursseille oli 

osallistunut 27 % vastaajista, kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien kursseille 20 % 

vastaajista ja analyysiohjelmien käyttäjäkursseille niin ikään 20 % vastaajista. 

Tulokset ovat samansuuntaiset vuoden 2012 kyselyn tulosten kanssa. 

Korkeat osallistumisluvut ovat yhteneviä tämän raportin kappaleissa 5 ja 6 

esitettyjen tulosten kanssa. Suuri osa vastaajista arvioi IHME:en merkityksen 

koulutuksen järjestäjänä joko hyvin tärkeäksi tai tärkeäksi (Kuva 4) ja merkittävä osa 

IHME:en järjestämistä kursseista liittyy tieteellisiin tutkimusmenetelmiin, joka 

arvioitiin väitöskirjatyön, jatko-opintojen ja työllistymisen kannalta tärkeimmäksi 

aihepiiriksi (Taulukko 5). 
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Taulukko 6. Osallistuminen Ihmistieteiden metodikeskus IHME:en kursseille ja 

menetelmäopastukseen (% vastaajista) 

IHME Olen osallistunut 
Olen harkinnut 

osallistumista 

Olen ollut 

tietoinen 

mahdollisuudesta 

mutta en ole 

harkinnut 

osallistumista 

En ole ollut 

tietoinen 

mahdollisuudesta 

enkä ole 

osallistunut 

Kvantitatiivisten 

tutkimusmenetelmien 

kurssit 

20 20 34 21 

Kvalitatiivisten 

tutkimusmenetelmien 

kurssit 

27 21 23 22 

Yleistieteelliset kurssit  41 19 18 16 

Analyysiohjelmien 

käyttäjäkurssit 
20 25 27 22 

Tutkija- ja 

työelämätaitojen kurssit  
30 29 17 19 

Menetelmäopastus 15 21 33 25 

 

16 – 25 % vastaajista ilmoitti, että ei ole ollut tietoinen IHME:en tarjoamista 

mahdollisuuksista (Taulukko 6).  Osuus on pienempi kuin vuoden 2012 kyselyssä, 

jolloin vastaava luku oli 27 – 37 %. Tietoisuus IHME:en tarjoamista 

mahdollisuuksista on siis selväsi lisääntynyt mahdollisesti keskitetyn ja 

kohdennetun tiedottamisen myötä. IHME:ellä on keskuksen toiminnan alusta asti 

ollut käytössä myös oma sähköpostilistansa tiedotustarkoitukseen, jonka 

saavuttavuutta ei ole tässä kyselyssä erikseen selvitetty. 

Kielikeskus 

Kielikeskuksen työpajoista olivat vastaajien keskuudessa olleet suosituimpia 

erityisesti jatko-opiskelijoille suunnattuun englanninkieliseen Academic Writing 

Modules kokonaisuuteen kuuluvat työpajat. 34 % vastaajista ilmoitti osallistuneensa 

niille (n = 195; Taulukko 7). Niin ikään erityisesti jatko-opiskelijoille suunnattuihin 

tieteellinen viestintä suomeksi -työpajoihin ja tekstikonsultaatioon osallistuminen oli 

selvästi vähäisempää (14 – 18 %). Vastausten perusteella jatko-opiskelijat ovat 

hyödyntäneet jossakin määrin kielikeskuksen tarjoamista mahdollisuuksista myös 

muita tutkinto-opiskelijoille tarkoitettuja kursseja (14 %), suomi toisena kielenä -

työpajaa (6 %) sekä muita kieli- ja viestintäkursseja henkilökunnalle (7 %). Lisäksi 

huomattavan suuri osa vastaajista (25 – 32 %; Taulukko 7) ilmoitti harkinneensa 

osallistumista kielikeskuksen jatko-opiskelijoille suunnattuihin työpajoihin. 
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Taulukko 7. . Osallistuminen kielikeskuksen kursseille ja tekstikonsultaatioon (% vastaajista) 

Kielikeskus Olen osallistunut 
Olen harkinnut 

osallistumista 

Olen ollut 

tietoinen 

mahdollisuudesta 

mutta en ole 

harkinnut 

osallistumista 

En ole ollut 

tietoinen 

mahdollisuudesta 

enkä ole 

osallistunut 

Academic Writing 

Modules 
34 32 16 7 

Tieteellinen viestintä 

suomeksi -työpajat 
18 30 22 13 

Tekstikonsultaatio 14 25 22 25 

Muut tutkinto-

opiskelijoille 

tarkoitetut kurssit  

14 16 30 21 

Suomi toisena kielenä  6 6 36 28 

Muut kieli- ja 

viestintäkurssit 

henkilökunnalle 

7 15 27 32 

 

Tulokset ovat yhteneviä kappaleissa 5 ja 6 esitettyjen tulosten kanssa. 42 % 

vastaajista sijoitti tieteellisen viestinnän taidot viiden tärkeimmän aihepiirin 

joukkoon (Taulukko 5). Kielikeskuksen merkitys koulutuksen järjestäjänä arvioitiin 

yleisimmin tärkeäksi (Kuva 4). 

Academic Writing Modules oli kielikeskuksen työpajakokonaisuuksista paitsi 

suosituin myös parhaiten tunnettu. Vain 7 % vastaajista ilmoitti, että ei ole ollut 

tietoinen siitä kun vastaava luku muiden kokonaisuuksien ja tekstikonsultaation 

kohdalla oli 13 – 32 %. Tietoisuus kielikeskuksen tarjoamista mahdollisuuksista on 

yleisesti ottaen lisääntynyt verrattuna vuoden 2012 kyselyyn, jolloin informaatio oli 

jäänyt tavoittamatta 18 – 39 % vastaajista. Kielikeskuksen kohdalla on vastauksia 

tarkasteltaessa huomattava, että kysymyksessä eritellyt työpajakokonaisuudet 

poikkesivat huomattavasti toisistaan vuosien 2012 ja 2014 kyselyissä. 

Yliopiston kirjasto 

Kirjaston järjestämään koulutukseen ilmoitti osallistuneena 27 – 46 % vastaajista (n = 

195; Taulukko 8). Kirjaston tuottamia verkkomateriaaleja ilmoitti käyttäneensä 6 – 18 

% vastaajista ja muita palveluita (tiedonhaun henkilökohtainen ohjaus ja kysy 

tutkijapalveluilta -palvelu) 17 % vastaajista. koulutuksista kysyttiin erikseen 

osallistumista väitöskirjatyötään aloitteleville jatko-opiskelijoille suunnattuun 

Väitöskirjastartti -koulutukseen, johon ilmoitti osallistuneensa 27 % vastaajista. 

Tiedon hankinta ja hallinta oli kolmanneksi yleisin viiden tärkeimmän joukkoon 
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sijoitettu aihepiiri (Taulukko 5) ja kirjaston merkitys koulutuksen järjestäjänä 

arvioitiin yleisimmin tärkeäksi tai hyvin tärkeäksi (Kuva 4). 

Taulukko 8. Osallistuminen kirjaston koulutuksiin sekä verkkomateriaalien ja muiden 

palveluiden käyttö (% vastaajista) 

Kirjasto Olen osallistunut 
Olen harkinnut 

osallistumista 

Olen ollut 

tietoinen 

mahdollisuudesta 

mutta en ole 

harkinnut 

osallistumista 

En ole ollut 

tietoinen 

mahdollisuudesta 

enkä ole 

osallistunut 

Väitöskirjastartti -

koulutus 
27 21 25 21 

Muut koulutukset 46 23 19 7 

Open Access 

julkaisuopas 
6 30 29 29 

Muut verkkomateriaalit 18 22 20 32 

Muut palvelut 17 19 29 27 

 

7 – 21 % vastaajista ilmoitti, että ei ole ollut tietoinen mahdollisuudesta osallistua 

kirjaston tarjoamiin koulutuksiin (Taulukko 8). Osuus on huomattavasti alhaisempi 

kuin vuoden 2012 kyselyssä, jolloin vastaava luku oli 37 – 56 %. Tietoisuus on 

lisääntynyt myös kirjaston tarjoaminen verkkomateriaalien ja palveluiden osalta. 

Open Access julkaisuoppaasta ja muista verkkomateriaaleista (Tiedonhankinta, ja 

Tutkijalle -sivustot) tietämättömiä oli 29 – 32 % vastaajista kun vastaava luku 

vuoden 2012 kyselyssä oli 57 – 74 %. Kirjaston muista palveluista tietämättömiä oli 

vuoden 2014 kyselyssä 27 % ja vuoden 2012 kyselyssä 41 % vastaajista. 

Myös kirjaston kohdalla on vastauksia tarkasteltaessa huomattava, että 

kysymyksessä eritellyt koulutus-, materiaali- ja palvelukokonaisuudet poikkesivat 

huomattavasti toisistaan vuosien 2012 ja 2014 kyselyissä. Vuoden 2014 kyselyssä ei 

kysytty erikseen kirjaston ja IT-palveluiden yhteistyönä järjestämästä Väitöskirja 

kuosiin -koulutuksesta, koska koulutuksen sisällöt ovat vuodesta 2014 alkaen 

sisältyneet yksinomaan kirjaston koulutuksiin. 

Yliopistopalveluiden yksiköt 

IT-palveluiden järjestämille kursseille ilmoitti osallistuneensa 10 – 22 % vastaajista 

(n = 195; Taulukko 9). Yleisimmin oli osallistuttu väitöskirjamallipohja -

koulutukseen (22 %), joka on keväästä 2014 alkaen sisältynyt Kirjaston järjestämään 

Väitöskirjan julkaiseminen yliopistosarjoissa -koulutukseen. Jatko-opiskelijat ovat 

kyselyn perusteella hyödyntäneet myös verkossa olevia pikainfo -tallenteita (16 %), 
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tutkimuksen tukipalveluita (11 %) ja ATLAS.ti ohjelmiston käyttäjäneuvontaa (7 %). 

ITP-seminaarit ovat kyselyn perusteella jatko-opiskelijoille vähän käytetty ja 

huonosti tunnettu mahdollisuus. Seminaarit eivät ole olleet mukana keskitetyssä ja 

kohdennetussa tiedottamisessa. 

Taulukko 9. Osallistuminen IT-palveluiden koulutuksiin sekä tuki- ja neuvontapalveluiden ja 

verkkomateriaalien käyttö (% vastaajista) 

IT-palvelut Olen osallistunut 
Olen harkinnut 

osallistumista 

Olen ollut 

tietoinen 

mahdollisuudesta 

mutta en ole 

harkinnut 

osallistumista 

En ole ollut 

tietoinen 

mahdollisuudesta 

enkä ole 

osallistunut 

Windows 7 & toimisto-

ohjelmistojen kurssit 
10 11 36 35 

Tilastollisen 

tietojenkäsittelyn kurssit 
11 15 35 31 

Väitöskirjamallipohja -

koulutus 
22 32 22 19 

Tutkimuksen 

tukipalvelut 
11 17 34 32 

ATLAS.ti-neuvonta 7 18 30 38 

Pikainfot verkossa 16 21 19 37 

ITP-seminaarit 2 5 23 62 

 

IT-palveluiden tarjoamat mahdollisuudet ovat edelleen jatko-opiskelijoille verrattain 

tuntemattomia. 19 – 38 % (ITP-seminaarit poislukien) vastaajista ilmoitti, että ei ole 

ollut tietoinen mahdollisuudesta (Taulukko 9). Kuten vuoden 2012 kyselyssäkin 

korkeat luvut vaihtoehdon ’olen ollut tietoinen mahdollisuudesta mutta en ole 

harkinnut osallistumista’ viitannevat siihen, että kokonaisuuksiin liittyvät taidot 

ovat suurella osalla jatko-opiskelijoista jo verrattain hyvät. Näin ollen 

tietämättömyys saattaa selittyä sillä, että suuri osa jatko-opiskelijoista ei koe 

tarvitsevansa tukea tieto- ja viestintätekniikan hallintaa eivätkä siten hae aktiivisesti 

tietoa mahdollisuuksista. IT-palveluiden järjestämät koulutukset arvioitiin kuitenkin 

edelleen merkitykseltään tärkeiksi (Kuva 4). 

Osallistuminen yliopistopalveluiden muiden yksiköiden tutkimus- ja 

innovaatiopalvelut, työelämäpalvelut ja viestintäpalvelut järjestämiin 

koulutuksiin, tapahtumiin ja tilaisuuksiin oli odotetusti vähäistä (2 – 11 %; Taulukot 

10 – 12). Nämä yksiköt järjestävät jatko-opiskelijoille suunnattua tai myös heille 

sopivaa toimintaa määrällisesti huomattavasti vähemmän kuin edellä mainitut 

toimijat, jolloin myös osallistumisen mahdollisuuksia on vähemmän. 
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Mahdollisuudet saattavat myös koskettaa vain hyvin pientä osaa jatko-opiskelijoista.  

Esimerkiksi tutkimus- ja innovaatiopalveluiden koulutukset sopivat lähinnä 

tohtoriopintojensa loppuvaiheessa oleville yliopistotutkijan uraa suunnitteleville 

opiskelijoille. Huomattavasti vuoden 2012 kyselyä pienempi osuus vastaajista (30 – 

45 %) kuitenkin ilmoitti, että ei ole ollut tietoinen mahdollisuuksista. Keskitetty ja 

kohdennettu tiedottaminen on siis todennäköisesti lisännyt tietoisuutta myös näistä 

mahdollisuuksista. Tiedonsaantia tutkimus- ja innovaatiopalveluiden tarjoamista 

mahdollisuuksista on luultavasti lisännyt myös sähköinen Hanke- ja 

innovaatiouutiset -tiedote, jonka myös jatko-opiskelijat voivat tilata itselleen. 

Taulukko 10. Osallistuminen tutkimus- ja innovaatiopalveluiden järjestämiin koulutuksiin tai 

valmennuksiin (% vastaajista) 

Tutkimus- ja 

innovaatiopalvelut 
Olen osallistunut 

Olen harkinnut 

osallistumista 

Olen ollut 

tietoinen 

mahdollisuudesta 

mutta en ole 

harkinnut 

osallistumista 

En ole ollut 

tietoinen 

mahdollisuudesta 

enkä ole 

osallistunut 

Koulutukset ja 

valmennukset 
11 16 31 35 

Taulukko 11. Osallistuminen työelämäpalveluiden järjestämään opetukseen ja tukipalveluiden 

käyttö (% vastaajista) 

Työelämäpalvelut Olen osallistunut 
Olen harkinnut 

osallistumista 

Olen ollut 

tietoinen 

mahdollisuudesta 

mutta en ole 

harkinnut 

osallistumista 

En ole ollut 

tietoinen 

mahdollisuudesta 

enkä ole 

osallistunut 

Näkökulmia 

työllistymiseen tai 

näkökulmia työelämään 

jatko-opiskelijoille -

kurssi 

7 18 37 31 

Muut 

työelämäopintotarjotti

men opinnot 

4 11 40 37 

Tuki työnhakuun 3 19 43 30 
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Taulukko 12. Osallistuminen viestintäpalveluiden järjestämään henkilöstökoulutukseen (% 

vastaajista) 

Viestintäpalvelut Olen osallistunut 
Olen harkinnut 

osallistumista 

Olen ollut 

tietoinen 

mahdollisuudesta 

mutta en ole 

harkinnut 

osallistumista 

En ole ollut 

tietoinen 

mahdollisuudesta 

enkä ole 

osallistunut 

Henkilöstökoulutukset 2 12 18 45 

 

Henkilöstökoulutuksesta oli kyselyyn otettu erillisinä kokonaisuuksina mukaan 

työnohjausryhmät tohtorikoulutettaville, työhyvinvointitilaisuudet, opetuksen 

kehittämiseen tähtäävät koulutukset sekä mahdollisuus osallistua Avoimen 

yliopiston tai Kesäyliopiston koulutukseen henkilöstökoulutuksena. Näitä 

mahdollisuuksia oli hyödynnetty vain vähän. 4 – 11 % vastaajista ilmoitti 

osallistuneensa ja 8 – 17 % ilmoitti harkinneensa osallistumista (Taulukko 13). 28 – 37 

% vastaajista ilmoitti, että ei ole ollut tietoinen mahdollisuudesta osallistua. 

Henkilöstökoulutukseen osallistuminen on mahdollista vain yliopistoon 

työsuhteessa olevalle henkilökunnalle. Lisäksi henkilöstökoulutuksista keskitetyn ja 

kohdennetun tiedottamisen piirissä ovat olleet vain työnohjausryhmät sekä jossakin 

määrin myös Avoimen yliopiston opetus. Verrattuna vuoden 2012 kyselyyn 

tietoisuus näistäkin mahdollisuuksista on kuitenkin lisääntynyt. Vuoden 2012 

kyselyssä peräti 59 – 65 % vastaajista ilmoitti, että ei ole ollut tietoinen 

henkilöstökoulutuksen tarjoamista mahdollisuuksista. 

Taulukko 13. Osallistuminen henkilöstökoulutuksen tarjoamaan opetukseen tai työnohjaukseen 

(% vastaajista) 

Henkilöstökoulutus Olen osallistunut 
Olen harkinnut 

osallistumista 

Olen ollut 

tietoinen 

mahdollisuudesta 

mutta en ole 

harkinnut 

osallistumista 

En ole ollut 

tietoinen 

mahdollisuudesta 

enkä ole 

osallistunut 

Työnohjaus 6 8 20 37 

Työhyvinvointi-

tilaisuudet 
11 10 17 34 

Opetuksen 

kehittämiseen tähtäävät 

koulutukset 

4 17 22 28 

Avoin yliopisto-opetus 

henkilöstökoulutuksena 
5 11 23 34 

Kesäyliopiston koulutus 

henkilöstökoulutuksena 
7 13 19 32 
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Monivalintakysymysten lisäksi vastaajalla on mahdollisuus antaa palautetta kullekin 

koulutuksen järjestäjälle. Toimijakohtaisia palautteita ei esitetä tässä raportissa vaan 

ne on toimitettu erikseen toimijoiden käyttöön. 

8. Yleiset kommentit yleisten valmiustaitojen 

opetuksesta ja tukipalveluista 

Vastaajien kokemuksia käymistään kursseista ja koulutuksista tiedusteltiin 

avokysymyksillä: 

Mitä käymiäsi kursseja ja koulutuksia tai käyttämiäsi palveluita voisit suositella muille oman 

alasi opiskelijoille ja miksi? 

Mitä käymiäsi kursseja ja koulutuksia tai käyttämiäsi palveluita et suosittelisi muille oman 

alasi opiskelijoille ja miksi? 

Vastauksia näihin kahteen kysymykseen ei esitetä tässä raportissa vaan ne on 

toimitettu erikseen toimijoiden käyttöön. 

Tohtoriopiskelijoiden koulutustarpeita kartoitettiin avokysymyksellä: 

Minkälaista yleisten valmiustaitojen kehittymistä tukevaa koulutusta tai tukipalveluita 

Jyväskylän yliopistosta mielestäsi puuttuu? 

Kysymykseen vastasi 43 jatko-opiskelijaa. Vastauksissa mainitut teemat ovat 

ryhmiteltävissä 13 otsikon alle (sulkeissa vastausten määrä, jossa teema on mainittu). 

• Kieli- ja viestintätaidot ml. vuorovaikutustaidot ja tutkimuksesta tiedottaminen 

(6) 

• Tieteellinen kirjoittaminen ja julkaiseminen (myös englanninkielellä) (5) 

• Pedagogiset taidot (5) 

• Työllistymismahdollisuudet ja työllistymistavoitteiden huomioiminen 

tohtoriopintojen suunnittelussa (5) 

• Uudet ohjelmistot ja työkalut erityisesti LaTEX -ladontajärjestelmä (5) 

• Jatko-opintoihin perehdyttäminen, ajan käytön suunnittelu, henkilökohtainen 

neuvonta ja ohjaus (4) 

• Tilastomenetelmät (erityisesti perusteet, myös englanninkielellä) ja aineistojen 

käsittelyyn tarvittavien ohjelmistojen saatavuus (4) 



22 

 

• Projektinhallinta ja rahoituksen hakeminen (3) 

• Verkko- ja intensiivikurssit ym. mahdollisuudet etäopiskelijoille (3) 

• Esimies- ja johtamistaidot (3) 

• Englanninkieliset kurssit (3) 

• Tieteelliset tutkimusmenetelmät (3) 

• Vertaistuki (1) 

Verrattuna vuoden 2012 kyselyyn esille nousivat pääosin samat puutteet. Niiden 

lisäksi viidessä vastauksessa mainittiin mahdollisuudet pedagogisten taitojen 

kehittämiseen. Useammassa vastauksessa nousi esille myös tarve saada koulutusta 

ja tukea LaTEX -ladontajärjestelmän käyttöön esimerkiksi yhdessä 

väitöskirjamallipohjan kanssa. Muita vastauksissa mainittuja koulutustarpeita, jotka 

eivät nousseet esille vuoden 2012 kyselyssä, olivat ajan käytön suunnittelu ja 

esimies- ja johtamistaidot. kahdesta vastauksesta ilmeni, että vastaajalla oli ollut 

vaikeuksia saada käyttöönsä aineiston käsittelyyn tarvitsemansa ohjelmisto ja 

yhdessä vastauksessa ehdotettiin, että yliopisto voisi tarjota tohtoriopiskelijoille 

matka-apurahoja muualla järjestelyille tohtoriopiskelijoille suunnatuille kursseille 

osallistumista varten. 

Lopuksi vastaajilla oli mahdollisuus antaa yleisiä kommentteja yleisten 

valmiustaitojen opinnoista Jyväskylän yliopistossa: 

Yleiset kommentit yleisten valmiustaitojen opinnoista Jyväskylän yliopistossa 

Kysymykseen vastasi 40 jatko-opiskelijaa, ja yleisimmät vastaukset ovat 

ryhmiteltävissä seuraavasti (järjestyksessä yleisimmin mainituista harvemmin 

mainittuihin): 

• Yleiset positiiviset kommentit: Mahdollisuudet ovat yleisesti ottaen hyvät ja 

koulutukset ja palvelut ovat laadukkaita. Yleisten valmiustaitojen opinnot ovat 

tärkeitä, täydentävät pääaineen opintoja ja valmistavat työelämään. 

• Tiedottaminen: Tiedottaminen on parantunut viime aikoina. Tiedottaminen 

sähköpostilistaa pitkin on tehokasta, mutta toisaalta tietoa tulee sähköpostin 

kautta liiankin paljon ja ennustamattomasti. Verkkosivuilla tieto on ripoteltuna 

eri yksikköjen sivuille. Puuttuu paikka josta löytyisi ajantasainen tieto kaikista 

tarjolla olevista koulutuksista aihepiireittäin ryhmiteltynä. Koulutukset saisivat 

olla näkyvämmin esillä. Erityisesti julkaisemista ym. muuhun tutkimustyöhön 

liittyvästä pitäisi saada enemmän tietoa.  
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• Etäopiskelu: Tarjontaa on, mutta kohderyhmänä tuntuvat olevan lähinnä 

kokopäiväiset opiskelijat. Olisi hienoa, jos tarjolla olisi enemmän 

mahdollisuuksia etänä osallistumiseen esimerkiksi verkko-opetusta, 

verkkolähetyksiä ja -tallenteita tai intensiivi- tai viikonloppukursseja. 

Etäopiskelija joutuu valitsemaan kursseja, jotka sattuvat sopimaan aikatauluun 

– ei välttämättä kursseja, jotka oikeasti kiinnostavat. 

• Rakenne: Tarjolla on paljon laajuudeltaan suppeita koulutuksia, josta on vaikea 

valita itselle sopivimmat. Olisi tarpeen miettiä erilaisia kohderyhmiä ja 

profiloida koulutuksia niille. Valmiustaidot olisi hyvä liittää kiinteämmin 

osaksi jatko-opintoja, jotta tärkeät kurssit eivät jäisi huomaamatta. Portfolio, 

johon kertyy tieto siitä mitä osa-alueita on vahvistettu ja mitä taitoja vielä 

puuttuu, olisi hyvä. Kaikkien tulisi päästä samojen palveluiden piiriin 

riippumatta siitä kuuluuko yliopiston henkilökuntaan vai ei. 

• Kieli: Tarjonta ulkomaisille opiskelijoille on heikko. Tarvitaan enemmän 

kursseja englanninkielellä. Jos JY on kansainvälinen yliopiston, kaikkien 

koulutusten tulisi olla saatavilla myös englanniksi. 

• Aika: Monipuolista tarjontaa on, mutta koulutuksiin ei ole aina mahdollista 

osallistua silloin kun sille olisi tarve. Joko ajoitukset ovat hankalia tai kurssit 

ovat täynnä. 

• Yleiset negatiiviset kommentit: Koulutukset ovat löysää huuhaata. 

Tieteenalalle tai omaan taustaan sopivaa koulutusta ei ole tarjolla.  

• Ohjaus: Tarjonta valmiustaitojen kehittämiseen on erinomainen, mutta itselle 

oleellisimpien koulutusten tunnistamiseen tarvittaisiin ohjausta. Monet asiat 

opitaan ohjaajilta, jos on ohjaaja, joka ohjaa. Ohjauksen puutteita paikkaamaan 

tarvitaan kursseja tutkimuksen tueksi. 

• Työllistyminen: Kaipaisin lisätietoa uravalinnoista. 

Vastaukset olivat helposti ryhmiteltävissä samojen otsikoiden alle kuin vuoden 2012 

kyselyssä, mikä kertoo siitä, että palaute kohdistuu edelleen pitkälti samoihin 

asioihin: tiedottamiseen, etäopiskelun haasteisiin, koulutustarjonnan rakenteeseen, 

koulutusten kielivalintoihin, ajankäytön haasteisiin, ohjauksen ongelmiin ja 

työllistymiseen liittyviin pohdintoihin. Tiedottamiseen kohdistuvissa kommenteissa 

on huomattavaa, että niitä kohdistuu edelleen tiedon pirstaleisuuteen vaikka 

tilannetta on pyritty parantamaan keskitetyllä ja kohdennetulla tiedottamisella sekä 

kokoamalla tietoa tutkijakoulun verkkosivulle. 


