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Tiivistelmä 

Jyväskylän yliopiston tutkijakoulun keväällä 2012 toteuttamassa kyselyssä 

kartoitettiin tohtoriopiskelijoiden näkemyksiä yleisten valmiustaitojen kehittymistä 

tukevien kurssien, koulutusten ja tukipalveluiden merkityksestä osana 

tohtorikoulutusta. Tulosten perusteella voidaan tehdä seuraavat yleiset 

johtopäätökset: 

• Tohtoriopiskelijat ovat tyytyväisempiä yleisten valmiustaitojen opetuksen ja 

tukipalveluiden laatuun sekä opetuksesta ja tukipalveluista tiedottamiseen 

kuin opetuksen ja tukipalveluiden määrään ja valikoiman kattavuuteen. 

 

• Tohtoriopiskelijat saavat tietoa tarjolla olevasta yleisten valmiustaitojen 

koulutuksesta ensisijaisesti erilaisten sähköpostilistojen ja verkkosivujen 

välityksellä. Ohjaajan ja toisten jatko-opiskelijoiden merkitys tiedon 

välityksessä on vähäinen. 

 

• Tohtoriopiskelijat pitävät merkitykseltään tärkeimpänä yleisten 

valmiustaitojen koulutuksen järjestäjänä Ihmistieteiden metodikeskus 

IHME:ttä. Toisen sijan jakavat yliopiston kirjasto, IT-palvelut ja kielikeskus. 

 

• Tohtoriopiskelijat pitävät tärkeimpinä yleisten valmiustaitojen opintoihin 

ja/tai tukipalveluihin sisältyvinä aihepiireinä tieteellisiä tutkimusmenetelmiä, 

tieteellisen viestinnän taitoja sekä tiedon hankintaa ja hallintaa. 

 

• Tohtoriopiskelijat osallistuvat yleisimmin Ihmistieteiden metodikeskus 

IHME:en kursseille, kirjaston ja IT-palveluiden yhteistyönä järjestämiin 

koulutuksiin sekä kielikeskuksen Academic Writing Modules kokonaisuuteen 

kuuluville kursseille. 

 

• Tohtoriopiskelijat kokevat Jyväskylän yliopistosta puuttuvan erityisesti 

työelämätaitoihin ja työllistymiseen liittyvää koulutusta ja tukipalveluita. 

Lisäksi toivotaan lisää tieteelliseen kirjoittamiseen, kieli- ja viestintätaitoihin, 

sekä tutkimus- ja tilastomenetelmiin liittyvää koulutusta. 
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1. Johdanto 

Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu toteutti huhtikuussa 2012 tohtoriopiskelijoille 

suunnatun kyselyn yleisten valmiustaitojen opinnoista ja niihin liittyvistä 

tukipalveluista. Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa tohtoriopiskelijoiden näkemyksiä 

valmiustaitojen kehittymistä tukevien kurssien, koulutusten ja tukipalveluiden 

merkityksestä osana tohtorikoulutusta sekä kerätä palautetta tarjonnan ja siitä 

tiedottamisen kehittämistä varten. 

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 17. – 30.4.2012 

vastattavissa yliopiston verkkosivuilla sekä suomen että englanninkielellä. Kyselystä 

tiedotettiin Jyväskylän yliopiston läsnä oleviksi ilmoittautuneiden jatko-

opiskelijoiden 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.  

 

2. Vastaajien taustatiedot 

Kyselyyn tuli 418 vastausta. Taustatietoina kysyttiin vastaajan tiedekuntaa, jatko-

opintojen aloitusvuotta, opiskelun pää-/sivutoimisuutta, työsuhdetta Jyväskylän 

yliopistoon sekä mieluisinta opiskelukieltä (suomi/englanti). 
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Vastauksia tuli kaikista yliopiston seitsemästä tiedekunnasta (Taulukko 1). 

Vastanneiden lukumäärä on noin neljännes kaikista läsnä oleviksi ilmoittautuneista 

jatko-opiskelijoista. 

Taulukko 1. Vastaajien jakautuminen tiedekunnittain 

Tiedekunta Vastaajia Tiedekunnan 

tohtoriopiskelijat 

vuonna 2011
1
 

Vastaajien osuus 

tiedekunnan 

tohtoriopiskelijoista 

Humanistinen tdk 97 422 23 % 

Informaatioteknologian tdk 35 158 22 % 

Kasvatustieteiden tdk 45 149 30 % 

Liikunta- ja terveystieteiden tdk  48 143 33 % 

Matemaattis-luonnontieteellinen tdk  83 298 28 % 

Kauppakorkeakoulu 31 169 18 % 

Yhteiskuntatieteellinen tdk 64 293 22 % 

Yhteensä 402 1 632 25 % 

 

Eniten vastauksia tuli yliopiston opiskelijamäärältään suurimmista tiedekunnista 

humanistisesta tiedekunnasta (n = 97) ja matemaattis-luonnontieteellisestä 

tiedekunnasta (n = 83). Prosentuaalisesti eniten vastaajia oli liikunta- ja 

terveystieteiden tiedekunnasta (33 % tiedekunnan tohtoriopiskelijoista). 

Vastaajista 26 % oli aloittanut tohtorikoulutuksensa vuonna 2011 tai 2012 (n = 401; 

Kuva 1). Yli 3 vuotta opiskelleita vastaajista oli noin 43 %. Opintojen aloitusvuosi voi 

vaikuttaa vastauksiin, koska pidempään opiskelleilla on ollut mahdollisuus 

hyödyntää opetustarjontaa ja tukipalveluita pidemmän aikaa. Lisäksi koulutuksen 

tarve saattaa muuttua opintojen ja väitöskirjatyön edetessä sillä prosessin eri 

vaiheissa tarvitaan erilaisia tietoja ja taitoja.  

Vastaajista 59 % ilmoitti olevansa 

päätoimisia tohtoriopiskelijoita, 22 

% sivutoimisia ja 19 % ilmoitti 

opiskelleensa osin pää- ja osin 

sivutoimisesti (n = 402). Opiskelun 

pää-/sivutoimisuus voi vaikuttaa 

vastauksiin, koska sivutoimisten 

tohtoriopiskelijoiden opiskeluajat 

ovat yleensä pidempiä kuin 

                                                             
1 Tilastotietoa Jyväskylän yliopistosta 2011 

Kuva 1. Jatko-opintojen aloitusvuosi 
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päätoimisten2. Lisäksi sivutoimiset tohtoriopiskelijat asuvat usein eri paikkakunnalla 

ja työskentelevät kokopäiväisesti yliopiston ulkopuolella, jolloin koulutusten ja 

tukipalveluiden hyödyntäminen on vaikeampaa. 

Vastaajista 32 % ilmoitti olleensa koko tohtoriopintojensa ajan työsuhteessa 

Jyväskylän yliopistoon. 37 % ilmoitti olleensa työsuhteessa osan tähänastisesta 

opiskeluajastaan ja 31 % ei ole ollut lainkaan työsuhteessa yliopistoon 

tohtoriopintojensa aikana (n = 402). 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 21 % vastaajista suomenkielen, 15 % 

englanninkielen ja 64 % ilmoitti molempien olevan yhtä mieluisia (n = 411). 

Yliopiston tohtoriopiskelijoista noin 14 % 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. 

Tässä raportissa esitetyssä tulosten tarkastelussa ei ole erikseen analysoitu vastaajan 

taustatietojen vaikutusta tuloksiin. Tulosten tulkinnan luotettavuutta kuitenkin 

parantaa se, että vastaajien joukossa on kattavasti edustettuna taustatiedoiltaan 

erilaisia tohtoriopiskelijoita. Valikoiduista tuloksista on esitetty tiedekunnittain, 

jatko-opintojen aloitusvuoden mukaan tai opiskelun pää-/sivutoimisuuden mukaan 

eriteltyjä tuloksia liitteissä 1-7. 

 

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? 

                                                             
2 Tohtorikoulutuksen tilan seurantatieto 2011 
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Väittämä ”Yleisten valmiustaitojen 

opetuksen ja tukipalveluiden määrä on 

riittävä” jakoi mielipiteet. 33 % 

vastaajista oli samaa mieltä ja 38 

% eri mieltä (n = 380; Kuva 2). 

Tulos oli yhtenevä väittämän 

”Yleisten valmiustaitojen opetuksen ja 

tukipalveluiden valikoima on kattava” 

vastausten kanssa. 26 % 

vastaajista oli samaa mieltä ja 35 

% eri mieltä (n = 378; 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. 

Väittämä ”Yleisten valmiustaitojen 

opetuksen ja tukipalveluiden laatu on 

hyvä” paljasti, että suurin osa 

opiskelijoista on tyytyväisiä 

saamansa opetuksen ja 

tukipalveluiden laatuun. 47 % 

vastaajista oli samaa mieltä ja 

ainoastaan 13 % eri mieltä (n = 

379; Kuva 2). 

Suurin osa vastaajista piti myös 

opetuksesta ja tukipalveluista 

tiedottamista toimivana. 

Väittämän ”Yleisten valmiustaitojen 

opetuksesta ja tukipalveluista 

tiedottaminen on toimivaa” 

kohdalla oli 49 % vastaajista 

samaa mieltä ja 27 % eri mieltä 

(n = 379; Kuva 2).  

Kuva 2. Tyytyväisyys yleisten valmiustaitojen opetukseen ja 

tukipalveluihin 
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Huomattava osa vastaajista (25 – 40 %) valitsi väittämien kohdalla vaihtoehdon ”en 

osaa sanoa” (n = 378 – 380; Kuva 2). Korkeat luvut selittynevät osittain sillä, että noin 

neljännes vastaajista oli aloittanut tohtorikoulutuksensa vuonna 2011 tai 2012. 

Mielipiteen muodostaminen opetuksen ja tukipalveluiden kokonaisuudesta on 

luonnollisesti vaikeaa, jos omat kokemukset ovat vähäiset tai rajoittuvat opintojen 

alkuvaiheessa tyypillisesti tarvittaviin tietoihin ja taitoihin. Toisaalta, mielipiteen 

muodostaminen on saattanut olla vaikeaa myös monille sivutoimisille 

tohtoriopiskelijoille, jotka usein hyödyntävät yliopiston tarjoamaa opetusta ja 

tukipalveluita päätoimisia opiskelijoita vähemmän. 

Liitteessä 1 on esitetty vastaavat tulokset tiedekunnittain ja liitteessä 2 vastaajan pää-

/sivutoimisuuden mukaan eriteltyinä. 

 

4. Mistä tohtoriopiskelijat saavat tietoa? 

Tiedonsaantia tohtoriopiskelijoille tarjolla olevasta opetuksesta kartoitettiin 

kysymyksellä: 

Mistä olet saanut tietoa tarjolla olevasta koulutuksesta? 

Vastaukset pyydettiin järjestävän yksikön mukaan eriteltyinä ja vastausvaihtoehdot 

olivat: järjestävän yksikön verkkosivut, henkilöstökoulutusportaali, sähköpostilista, 

ohjaaja, muu yliopiston henkilökunnan jäsen, toiset jatko-opiskelijat ja en ole saanut 

tietoa mahdollisuudesta osallistua. Vastaajalla oli mahdollisuus valita useampi 

vaihtoehto yksikköä kohden. 

Merkittävin tiedon lähde kaikkien kyselyssä mukana olleiden yksiköiden 

(Ihmistieteiden metodikeskus IHME, IT-palvelut, kielikeskus, kirjasto, tutkimuksen 

tuki, yrittäjyys ja innovaatiot, työelämäpalvelut sekä viestintäpalvelut) järjestämien 

koulutuksien kohdalla oli sähköpostilista. 37 – 60 % vastaajista ilmoitti saaneensa 

tietoa koulutuksista sähköpostilistan välityksellä (n = 399; Kuva 3). Kysymyksen 

asettelussa ei ollut tarkennettu mitään tiettyä sähköpostilistaa. Tietoa yleisten 

valmiustaitojen opintoihin luettaviin koulutuksiin jaetaan esimerkiksi yliopiston 

henkilökunnan sähköpostilistalla sisäisen viikkotiedotteen sekä 

henkilöstökoulutustiedotteen välityksellä. Ihmistieteiden metodikeskus IHME:ellä 

on oma sähköpostilistansa ja myös yliopiston tutkijakoulu on tiedottanut 

koulutuksista jatko-opiskelijoiden sähköpostilistalla syksystä 2011 lähtien. 
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Toiseksi tärkein tiedon lähde oli 

järjestävän yksikön verkkosivut. 

Ihmistieteiden metodikeskus 

IHME:en, IT-palveluiden, 

kielikeskuksen ja kirjaston 

kohdalla 25 – 32 % vastaajista 

ilmoitti saneensa tietoa 

koulutuksista järjestävän 

yksikön verkkosivuilta (Kuva 3).  

Verkkosivujen merkitys oli 

vähäisempi tutkimuksen tuki, 

yrittäjyys ja innovaatiot -

yksikön, työelämäpalveluiden ja 

viestintäpalveluiden kohdalla, 

jotka järjestävät tohtori-

opiskelijoille suunnattuja tai 

sopivia koulutuksia 

lukumäärällisesti vähiten. Vain 

8-10 % vastaajista ilmoitti 

saaneensa tietoa näiden 

yksiköiden verkkosivujen 

välityksellä (Kuva 3). 

Vastausvaihtoehtoihin 

sisällytetyt henkilöryhmät oli 

ilmoitettu tiedon lähteeksi vain 

harvoin. 2 – 7 % vastaajista 

ilmoitti saaneensa tietoa 

ohjaajalta, 1 – 6 % muulta 

yliopiston henkilökunnan 

jäseneltä ja 2 – 15 % toisilta 

jatko-opiskelijoilta (Kuva 3).  

Tuloksissa on huolestuttavaa 

erityisesti ohjaajan merkityksen 

vähäisyys tiedon lähteenä. Tämä 

viittaa siihen, että yleisten 

valmiustaitojen kehittäminen 
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tulee heikosti esille opiskelijan 

ja ohjaajan välisissä 

ohjauskeskusteluissa tai 

muussa kommunikaatiossa. 

Jyväskylän yliopiston 

tutkijakoulun 

toimintaperiaatteissa3 on 

linjattu: ”Ohjaajat ja 

seurantaryhmä keskustelevat 

opiskelijan kanssa tutkinnon 

jälkeisistä uramahdollisuuksista”. 

Yleiset valmiustaidot 

valmistavat omalta osaltaan 

tohtoriopiskelijaa tutkinnon 

jälkeiseen työelämään. 

Voidakseen ohjata 

opiskelijaansa hyödyntämään 

yliopiston tarjoamia 

mahdollisuuksia tulevan 

työllistymisen kannalta 

mielekkäällä tavalla ohjaajan 

tulisi ainakin yleisellä tasolla 

tuntea sekä opiskelijansa 

henkilökohtaiset 

kehittymistarpeet että 

yliopiston tarjoamat 

mahdollisuudet. 

Yliopiston 

henkilöstökoulutusportaalin 

merkitys tiedonsaantikanavana oli vähäinen. Vain 4 – 11 % vastaajista ilmoitti 

saaneensa tietoa koulutuksista sitä kautta (Kuva 3). Henkilöstökoulutusportaalin 

vähäistä merkitystä saattaa osaltaan selittää se, että kaikista koulutuksista ei 

tiedoteta henkilöstökoulutusportaalin välityksellä eivätkä kaikki tohtoriopiskelijat 

kuulu yliopiston henkilökuntaan. Henkilöstökoulutus-portaalia ei siten ehkä 

mielletä tohtoriopiskelijoille suunnatuksi tiedotuskanavaksi. 

                                                             
3
 Jyväskylän yliopiston tutkijakoulun rakenne ja yleiset toimintaperiaatteet, 2011 

Kuva 3. Tohtoriopiskelijoiden tiedonsaantikanavat 
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Vastausvaihtoehdon ”en ole saanut tietoa mahdollisuudesta osallistua” valitsi 9 – 38 

% vastaajista (Kuva 3). Parhaiten tiedottamisessa oli onnistunut yliopiston kirjasto 

(9%). Tulos saattaa kertoa myös siitä, että tiedolle kirjaston järjestämistä 

koulutuksista on tarvetta ja/tai sitä osataan tarvittaessa etsiä oikeista paikoista. 

Ihmistieteiden metodikeskus IHME:en, IT-palveluiden ja kielikeskuksen tiedotus ei 

ollut tavoittanut 20 – 23 % vastaajista. Tutkimuksen tuki, yrittäjyys ja innovaatiot -

yksikön sekä työelämä- ja viestintäpalveluiden järjestämät koulutukset olivat 

suurelle osalle (34 – 38 %) tuntemattomia. Tämä selittyneet jatko-opiskelijoille 

suunnattujen tai sopivien koulutusten vähäisellä lukumäärällä, mistä johtuen 

mahdollisuutta ei ehkä tunneta eikä tietoa osata etsiä. Yliopiston tutkijakoulu on 

osallistunut jako-opiskelijoille suunnatuista koulutuksista tiedottamiseen omien 

verkkosivujensa sekä jatko-opiskelijoiden sähköpostilistan välityksellä syksystä 2011 

lähtien. 

Vastausta oli mahdollista täydentää vastaamalla avokysymykseen ”muualta, mistä?”. 

Avokysymyksen vastauksissa nousi annettujen vaihtoehtojen lisäksi esille 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. Tulokset 

esitetään jatko-opiskelijoille suunnattua koulutusta eniten järjestävien yksiköiden 

(Ihmistieteiden metodikeskus IHME, IT-palvelut, kielikeskus ja kirjasto) osalta. 

Muiden yksiköiden (tutkimuksen tuki, yrittäjyys ja innovaatiot, työelämäpalvelut ja 

viestintäpalvelut) kohdalla ”en osaa sanoa” vastausten osuus oli huomattavan suuri 

(35 – 42 %; n = 351 – 353). 
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Hyvin tärkeiksi IHME:en, IT-

palveluiden, kielikeskuksen ja 

kirjaston järjestämät koulutukset 

arvioi 15 – 31 % vastaajista (n = 

349 – 354; Kuva 4). Arvion ”hyvin 

tärkeä” sai yleisimmin 

Ihmistieteiden metodikeskus 

IHME (31 % vastaajista), jonka 

kohdalla tämä oli myös 

yleisimmin annettu arvio (tärkeä 

18 %, keskinkertainen 16 % ja 

tarpeeton 11 % vastaajista). IT-

palvelut, kielikeskus ja kirjasto 

saivat yleisimmin arvion ”tärkeä” 

(IT-palvelut 31 %, kielikeskus 31 

% ja kirjasto 32 %). 

Tarpeettomiksi IHME:en, IT-

palveluiden, kielikeskuksen ja 

kirjaston järjestämät koulutukset 

arvioi vain 6 – 11 % vastaajista 

(Kuva 4). 

11 – 24 % vastaajista valitsi 

vaihtoehdon ”en osaa sanoa” 

(Kuva 4). Lähes neljännes 

vastaajista ei pystynyt arvioimaan 

IHME:en järjestämien 

koulutusten merkitystä (24 %). 

Tulos selittynee sillä, että IHME 

toimijana oli monille vastaajille 

tuntematon (Kuva 3).  

Liitteessä 3 on esitetty vastaavat 

tulokset tiedekunnittain ja 

liitteessä 4 jatko-opintojen 

aloitusvuoden mukaan 

eriteltyinä. Kuva 4. Arviot koulutuksien merkittävyydestä 
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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 15 aihepiiriä (Taulukko 2), joista vastaajaa 

pyydettiin valitsemaan mielestään viisi tärkeintä. 

Taulukko 2. Aihepiirien ryhmittely vastausten perusteella määritellyn tärkeyden mukaan 

Ryhmä % vastaajista valitsi 5 

tärkeimmän joukkoon 

Aihepiirit 

I 50 – 54 − tieteelliset tutkimusmenetelmät (muut kuin 

tilastomenetelmät) (54 %) 

− tieteellisen viestinnän taidot (ml. esiintymis- ja mediataidot, 

julkaiseminen ja Open Access) (54 %) 

− tiedon hankinta ja hallinta (50 %) 

II 36 – 41 − kielitaito ja monikulttuurisuus (41 %) 

− tutkimushankkeen hallinta (40 %) 

− opetus- ja ohjaustaidot (37 %) 

− ryhmätyö ja verkostoituminen (36 %) 

III 29 − tilastomenetelmät (ml. tilasto- ja analyysiohjelmat) (29 %) 

IV 17 – 22 − tieto- ja viestintätekniikka (22 %) 

− tutkimustulosten ja keksintöjen hyödyntäminen (21 %) 

− tieteen filosofia ja etiikka (19 %) 

− esimiestaidot (18 %) 

− urasuunnittelu ja työnhakemisen taidot (17 %) 

V 9 − liiketoimintaosaaminen (9 %) 

− yrittäjyys (9 %) 

 

Aihepiirit ryhmittyvät luontevasti viiteen ryhmään sen perusteella kuinka monta 

prosenttia vastaajista valitsi vaihtoehdon viiden mielestään tärkeimmän aihepiirin 

joukkoon (n = 403; Taulukko 2). Kolmen tärkeimmän aihepiirin joukkoon 

valikoituivat tutkimustyöhön hyvin läheisesti liittyvät aiheet: tieteelliset 

tutkimusmenetelmät (54 %), tieteellisen viestinnän taidot (54 %) ja tiedon hankinta ja 

hallinta (50 %). Tutkimustyöhän on pitkälti olemassa olevan tiedonhankintaa sekä 

uuden tiedon tuottamista erilaisten aineistojen ja menetelmien kautta ja sen 

välittämistä eteenpäin. Seuraavassa ryhmässä painottuvat vuorovaikutukseen 

liittyvät aiheet: kielitaito ja monikulttuurisuus (41 %), opetus- ja ohjaustaidot (37 %) 

sekä ryhmätyö ja verkostoituminen (36 %). Niiden lisäksi ryhmään sijoittuu myös 
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ensimmäisen ryhmän aiheisiin läheisesti liittyvä tutkimushankkeen hallinta (40 %). 

Kolmannessa ryhmässä on kysymyksen asettelussa tieteellisistä 

tutkimusmenetelmistä erilliseksi vaihtoehdoksi erotettu tilastomenetelmät (29 %). 

Neljännessä ryhmässä painottuvat työllistymiseen liittyvät aiheet: tutkimustulosten 

ja keksintöjen hyödyntäminen (21 %), esimiestaidot (18 %) sekä urasuunnittelu ja 

työnhakemisen taidot (17 %). Niiden lisäksi ryhmään sijoittuvat tieto- ja 

viestintätekniikka (22 %) sekä tieteen filosofia ja etiikka (19 %). Viimeisen ryhmän 

muodostavat odotetusti tietylle alalle suuntautuvaan työllistymiseen liittyvät aiheet 

liiketoimintaosaaminen (9 %) ja yrittäjyys (9 %). 

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

Avokysymyksen vastauksissa nousi annettujen vaihtoehtojen lisäksi esille 

tutkimusrahoituksen hakemisen taidot, jonka tosin voidaan ajatella sisältyvän 

vaihtoehtoon ”tutkimushankkeen hallinta”. Lisäksi vastauksissa esitettiin kritiikkiä 

kysymyksen asettelusta. Väitöskirjatyötä ajatellen ovat usein tärkeitä eri aiheet kuin 

työllistymistä ajatellen, minkä vuoksi viiden tärkeimmän aiheen valitseminen oli 

jollekin vastaajista vaikeaa. 

Liitteessä 5 on esitetty vastaavat tulokset tiedekunnittain, liitteessä 6 jatko-opintojen 

aloitusvuoden mukaan ja liitteessä 7 vastaajan pää-/sivutoimisuuden mukaan 

eriteltyinä. 

 

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 

kunkin toimijan kohdalla oli mainittu ovatko ko. toimijan järjestämät koulutukset 

mahdollisia kaikille jatko-opiskelijoille vai ainoastaan työsuhteessa olevalle 

henkilökunnalle. 

7.1. Ihmistieteiden metodikeskus IHME 

Osallistuminen Ihmistieteiden metodikeskus IHME:een kursseille oli verrattain 

yleistä vastaajien keskuudessa (16 – 41 %; Taulukko 3). Suosituimpia kursseja olivat 
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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 kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien kursseille ja tutkija- ja 

työelämätaitojen kursseille oli yleistä. Molempiin kurssiryhmiin ilmoitti 

osallistuneensa 31 % vastaajista. Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien kursseille 

oli osallistunut 19 % vastaajista. IHME:en järjestämä opetus on avointa kaikkien 

tiedekuntien opiskelijoille, mutta erityisesti matemaattis-luonnontieteellisen 

tiedekunnan ja informaatioteknologian tiedekunnan sekä kauppakorkeakoulun 

opiskelijat hyödyntävät tarjontaa varsin vähän4. Tämä selittänee eroa luvuissa 

kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien kurssien välillä. R ja 

Atlas.fi analyysiohjelmien käyttäjäkursseille ilmoitti osallistuneensa 16 % ja 

menetelmäopastukseen (SPSS, Mplus, R) 11 % vastaajista. Näille kursseille ja 

opastukseen hakeutuvat luonnollisesti lähinnä ne opiskelijat, jotka käyttävät ko. 

ohjelmia omassa tutkimuksessaan. 

Taulukko 3. Osallistuminen Ihmistieteiden metodikeskus IHME:en kursseille ja menetelmäopastukseen (% vastaajista) 

Kurssi tai opastus Olen 

osallistunut 

Olen 

harkinnut 

osallistumista 

Olen ollut tietoinen 

mahdollisuudesta 

mutta en ole 

harkinnut 

osallistumista 

En ole ollut 

tietoinen 

mahdollisuudesta 

enkä ole 

osallistunut 

 % f % f % f % f 

Kvantitatiivisten 

tutkimusmenetelmien kurssit 
19 64  20 68 33 113 28 97 

Kvalitatiivisten 

tutkimusmenetelmien kurssit 
31 106 20 68 22 75 27 94 

Yleistieteelliset kurssit 

(tieteen teoria, 

tutkimusetiikka, 

käsiteanalyysi) 

41 140 19 64 10 36 30 103 

Analyysiohjelmien 

käyttäjäkurssit (R, Atlas.ti) 
16 55 25 84 24 82 35 120 

Tutkija- ja työelämätaitojen 

kurssit (tieteellinen 

kirjoittaminen, julkaiseminen, 

kongressiesiintyminen, 

tutkimusaineistojen hallinta) 

31 105 31 106 11 39 27 94 

Menetelmäopastus (SPSS, 

Mplus, R) 
11 39 21 73 30 101 37 127 

 

Korkeat osallistumisluvut ovat yhteneviä tämän raportin kappaleissa 5 ja 6 

esitettyjen tulosten kanssa.  Suuri osa tohtoriopiskelijoista arvioi IHME:en 

                                                             
4
Ihmistieteiden metodikeskus IHME:en itsearviointiraportti, 2011 
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merkityksen koulutuksen järjestäjänä joko hyvin tärkeäksi tai tärkeäksi (Kuva 4) ja 

merkittävä osa IHME:en järjestämistä kursseista liittyy väitöskirjatyön, jatko-

opintojen ja työllistymisen kannalta tärkeimmiksi arvioituihin aihepiireihin 

(Taulukko 2). 

Noin kolmannes vastaajista (27 – 37 %) ilmoitti, että ei ole ollut tietoinen IHME:en 

tarjoamista mahdollisuuksista (Taulukko 3). Tämä voi tarkoittaa, että vastaaja ei ole 

ollut tietoinen keskuksen olemassa olosta, kyseisestä kurssista tai siitä että 

keskuksen opetus on avointa kaikkien tiedekuntien tohtoriopiskelijoille. Suurinta 

osaa IHME:en kursseista järjestetään sekä suomeksi että englanniksi, joten kieli ei ole 

esteenä tiedonkululle eikä osallistumiselle. 

7.2. Kielikeskus 

Kielikeskuksen kursseista olivat vastaajien keskuudessa olleet suosituimpia 

englanninkieliseen Academic Writing Modules kokonaisuuteen kuuluvat kurssit. 26 

% vastaajista ilmoitti osallistuneensa niille (Taulukko 4). Muille kursseille ja 

tekstikonsultaatioon osallistuminen oli huomattavasti vähäisempää (5 – 7 %). 

Huomattavan suuri osa vastaajista (24 – 37 %; Taulukko 4) ilmoitti harkinneensa 

osallistumista kielikeskuksen kursseille. Tämä kertonee siitä, että kieli- ja 

viestintäopinnoille koetaan olevan tarvetta, mutta on tavallista että harkinta ei johda 

osallistumiseen. Tieteellisen viestinnän taidot sijoitettiin yhdessä 

tutkimusmenetelmien kanssa yleisimmin 5 tärkeimmän aihepiirin joukkoon 

(Taulukko 2) ja kielikeskuksen merkitys koulutuksen järjestäjänä arvioitiin 

yleisimmin tärkeäksi (Kuva 4). 

Academic Writing Modules oli kielikeskuksen kurssikokonaisuuksista myös 

parhaiten tunnettu. Vain 18 % vastaajista ilmoitti, että ei ole ollut tietoinen siitä kun 

vastaava luku muiden kokonaisuuksien ja tekstikonsultaation kohdalla oli 34 – 50 % 

(Talukko 4). Osallistumisprosentteihin saattaa vaikuttaa osaltaan se, että eri 

tiedekuntien opiskelijat käyttävät kielikeskuksen palveluita hyvin vaihtelevasti jo 

perusopintojensa aikana. Esimerkiksi yliopiston opiskelijamäärältään toiseksi 

suurimman tiedekunnan matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan 

opiskelijoiden kielikeskuksessa suorittamien opintojen yhteenlaskettu 

opintopistemäärä oli vuonna 2011 seitsemän tiedekunnan joukosta toiseksi alhaisin5  

                                                             
5
 Tilastotietoa Jyväskylän yliopistosta, 2011 
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Taulukko 4. Osallistuminen kielikeskuksen kursseille ja tekstikonsultaatioon (% vastaajista) 

Kurssi tai konsultaatio Olen 

osallistunut 

Olen 

harkinnut 

osallistumista 

Olen ollut tietoinen 

mahdollisuudesta 

mutta en ole 

harkinnut 

osallistumista 

En ole ollut 

tietoinen 

mahdollisuudesta 

enkä ole 

osallistunut 

 % f % f % f % f 

Academic Writing Modules 

(esim. Citation and 

Referencing, Cohesion and 

Coherence, Qualitative 

Research Writing, Conference 

Abstracts/Presentations/ 

Posters, Autoethnography) 

26 89 37 127 19 65 18 60 

Puheviestinnän kurssit (esim. 

puheviestinnän perusteet, 

esiintymistaidon kurssi, puhe- 

ja väittelytaidon kurssi, 

esiintymisvarmuuden 

kehittämisen kurssi) 

6 20 24 80 31 105 39 131 

Tieteellinen viestintä 

suomeksi -työpajat (esim. 

artikkelin kirjoittaminen, 

tekstin viimeistely, 

luonnoksesta tekstiksi, 

väittelijän 

viestintäosaaminen, 

konferenssitaidot) 

7 22 30 100 30 100 34 113 

Tekstikonsultaatio 5 16 24 81 21 70 50 169 

 

7.3. Yliopiston kirjasto 

Kirjaston järjestämään koulutukseen tai tiedonhaun henkilökohtaiseen ohjaukseen 

ilmoitti osallistuneena 4 – 16 % vastaajista (Taulukko 5). Kirjaston tuottamia 

verkkomateriaaleja ilmoitti käyttäneensä 3 – 9 % vastaajista. Vastaajien kesken 

suosituin kirjaston järjestämistä koulutuksista oli väitöskirjatyötään aloitteleville 

tohtoriopiskelijoille suunnattu Väitöskirjastartti, johon ilmoitti osallistuneensa 16 % 

vastaajista. Osallistuminen Tutkimus näkyviin viittaukset nousuun ja Väitöskirjan 

julkaiseminen yliopistosarjoissa -koulutuksiin tulee yleensä ajankohtaiseksi hieman 

myöhäisemmässä vaiheessa väitöskirjatyötä, mikä osaltaan selittänee alhaisempia 

lukuja (4 % ja 7 %). Tiedon hankinta ja hallinta oli kolmanneksi yleisin 5 tärkeimmän 

joukkoon sijoitettu aihepiiri (Taulukko 2) ja kirjaston merkitys koulutuksen 

järjestäjänä arvioitiin yleisimmin tärkeäksi (Kuva 4). 

37 – 59 % vastaajista ilmoitti, että ei ole ollut tietoinen mahdollisuuksista osallistua 

kirjaston järjestämiin koulutuksiin tai tiedonhaun henkilökohtaiseen ohjaukseen 

(Taulukko 5). Tietämättömyys oli vieläkin yleisempää verkkomateriaalien kohdalla 
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(57 – 74 %). Tulos on huomattavassa ristiriidassa kappaleessa 5 esitettyjen tulosten 

kanssa, joiden mukaan ainoastaan 9 % vastaajista ei ollut saanut tietoa kirjaston 

järjestämästä koulutuksesta (Kuva 3). Tulokset saattavat kertoa siitä, että 

vastaanotettuja tiedotteita ei aina lueta kovin tarkasti, jolloin mielikuva 

tiedotustoiminnasta säilyy mutta tieto yksittäisistä kursseista ei tavoita opiskelijaa. 

Taulukko 5. Osallistuminen kirjaston kursseille ja tiedonhaun ohjaukseen sekä verkkomateriaalien käyttö (% vastaajista) 

Kurssi, ohjaus tai 

verkkomateriaali 

Olen 

osallistunut 

tai 

käyttänyt 

Olen 

harkinnut 

osallistumista 

tai 

käyttämistä 

Olen ollut tietoinen 

mahdollisuudesta 

mutta en ole 

harkinnut 

osallistumista tai 

käyttämistä 

En ole ollut 

tietoinen 

mahdollisuudesta 

enkä ole 

osallistunut tai 

käyttänyt 

 % f % f % f % f 

Tutkimus näkyviin viittaukset 

nousuun -koulutus 
4 15 18 60 22 74 56 182 

Väitöskirjan julkaiseminen 

yliopistosarjoissa -koulutus 
7 22 26 87 31 104 37 123 

Väitöskirjastartti -koulutus 16 53 13 43 32 106 40 133 

Tiedonhaun henkilökohtainen 

ohjaus 
9 32 17 59 32 109 41 139 

Oman alasi Tehoa 

tiedonhankintaan -

verkkosivut 

9 29 13 43 20 67 59 197 

Tutkijatuutori -

verkkomateriaali 
3 10 8 28 15 50 74 248 

Open Access julkaisuopas 

verkossa 
6 21 15 52 21 72 57 192 

 

Kirjasto ja IT-palvelut järjestävät yhteistyönä väitöskirjan tekijöille suunnattua 

Väitöskirja kuosiin -koulutusta, joka koostuu joko yhdessä tai erikseen 

järjestettävistä Lähteet talteen RefWorksilla ja Väitöskirjamallipohja -koulutuksista 

(Taulukko 6). Osallistuminen näihin koulutuksiin oli verrattain yleistä.  22 – 37 % 

vastaajista ilmoitti osallistuneensa. Myös osallistumista harkinneiden vastaajien 

määrä oli verrattain suuri (23 – 26 %). Vain 17 – 21 % vastaajista ilmoitti, että ei ole 

ollut tietoinen mahdollisuudesta osallistua kursseille, mikä on yllättävää sillä 

kursseista tiedotetaan samoissa yhteyksissä kuin kirjaston (Taulukko 5) ja IT-

palveluiden (Taulukko 7) muistakin kursseista. Yhteistyönä järjestetyt kurssit olivat 

vastaajien keskuudessa huomattavasti suositumpia kuin kummankaan toimijan 

yksin järjestämät kurssit (Taulukot 5 – 7). 
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Taulukko 6. Osallistuminen kirjaston ja IT-palveluiden yhteistyönä järjestämille kursseille (% vastaajista) 

Kurssi Olen 

osallistunut 

Olen 

harkinnut 

osallistumista 

Olen ollut 

tietoinen 

mahdollisuudesta 

mutta en ole 

harkinnut 

osallistumista 

En ole ollut 

tietoinen 

mahdollisuudesta 

enkä ole 

osallistunut 

 % f % f % f % f 

Väitöskirja kuosiin -koulutus 22 76 33 114 26 88 18 63 

Lähteet talteen RefWorksilla -

koulutus 
37 127 23 79 23 77 17 57 

Väitöskirjamallipohja -

koulutus 
24 83 31 107 23 77 21 73 

 

7.4. Yliopistopalveluiden yksiköt 

IT-palveluiden järjestämille kursseille tai tilastoneuvontaan ilmoitti osallistuneensa 

2 – 9 % vastaajista (Taulukko 7).  Yleisimmin oli osallistuttu SPSS kurssille (9 %) tai 

tilastoneuvontaan (8 %). Osallistumisen vähäisyyttä selittänee se, että kurssien 

sisältöihin liittyvät taidot ovat useimmilla tohtoriopiskelijoilla jo verrattain hyvät. 

Tähän viittaavat korkeat luvut (36 – 45 %) vaihtoehdon ”olen ollut tietoinen 

mahdollisuudesta mutta en ole harkinnut osallistumista” kohdalla. IT-palveluiden 

järjestämät koulutukset arvioitiin merkitykseltään tärkeiksi (Kuva 4). Toisaalta, 

taulukossa 2 esitetyssä aihepiirien ryhmittelyssä tilastomenetelmät ja tieto- ja 

viestintätekniikka sijoittuivat luokkiin 3 ja 4, joten ne eivät kuuluneet 

väitöskirjatyön, tohtoriopintojen ja työllistymisen kannalta kaikkein tärkeimmiksi 

arvioitujen aihepiirien joukkoon. 

Taulukko 7. Osallistuminen IT-palveluiden kursseille ja tilastoneuvontaan (% vastaajista) 

Kurssi tai neuvonta Olen 

osallistunut 

Olen 

harkinnut 

osallistumista 

Olen ollut tietoinen 

mahdollisuudesta 

mutta en ole 

harkinnut 

osallistumista 

En ole ollut 

tietoinen 

mahdollisuudesta 

enkä ole 

osallistunut 

 % f % f % f % f 

Excel kurssit 4 12 15 49 45 146 36 118 

Grafiikka julkaisussa työpaja 6 19 18 57 36 116 41 131 

PowerPoint kurssit 4 14 12 39 44 141 40 130 

SPSS kurssit 9 29 13 41 42 136 37 120 

Tutkimuksen tuki SPSS tilasto-

ohjelman käyttöön ja 

analyyseihin 

8 25 12 40 39 126 41 133 

 

Peräti 36 – 41 % vastaajista ilmoitti, että ei ole ollut tietoinen mahdollisuudesta 

osallistua IT-palveluiden järjestämille kursseille (Taulukko 7). Tulosta saattaa selittää 
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se, että kaikki tohtoriopiskelijat eivät koe tarvitsevansa tukea tieto- ja 

viestintätekniikan hallintaa eivätkä siten hae aktiivisesti tietoa mahdollisuuksista. 

Kurssit järjestetään yliopiston henkilöstökoulutuksena ja niistä on pääsääntöisesti 

tiedotettu henkilöstölle suunnattujen tiedotuskanavien välityksellä. Myös tämä 

saattaa selittää tulosta sillä tohtorikoulutettavat eivät aina miellä olevansa yliopiston 

henkilökuntaa vaikka työsuhteessa yliopistoon olisivatkin. 

Osallistuminen yliopistopalveluiden muiden yksiköiden tutkimuksen tuki, 

yrittäjyys ja innovaatiot, työelämäpalvelut ja viestintäpalvelut järjestämiin 

koulutuksiin, tapahtumiin ja tilaisuuksiin oli odotetusti vähäistä (2 – 12 %; Taulukot 

8 – 10). Nämä yksiköt järjestävät tohtoriopiskelijoille suunnattua tai myös heille 

sopivaa toimintaa määrällisesti huomattavasti vähemmän kuin edellä mainitut 

toimijat, jolloin myös osallistumisen mahdollisuuksia on vähemmän. 

Mahdollisuudet saattavat myös koskettaa vain hyvin pientä osaa 

tohtoriopiskelijoista (esim. hankekoulutukset). Huomattavan suuri osuus vastaajista 

(43 – 81 %) ilmoitti, että ei ole ollut tietoinen mahdollisuudesta osallistua. Korkeita 

lukuja selittänevät monet asia kuten se, että kursseja ja tapahtumista on järjestetty 

epäsäännöllisesti eikä tiedotusta ei ole kohdennettu tohtoriopiskelijoille. 

Taulukko 8. Osallistuminen tutkimuksen tuki, yrittäjyys ja innovaatiot -yksikön järjestämiin koulutuksiin tai 

infotilaisuuksiin (% vastaajista) 

Koulutus tai infotilaisuus Olen 

osallistunut 

Olen 

harkinnut 

osallistumista 

Olen ollut 

tietoinen 

mahdollisuudesta 

mutta en ole 

harkinnut 

osallistumista 

En ole ollut 

tietoinen 

mahdollisuudesta 

enkä ole 

osallistunut 

 % f % f % f % f 

Hankekoulutukset ja/tai 

infotilaisuudet 
12 42 13 45 31 107 43 147 

 

Taulukko 9. Osallistuminen työelämäpalveluiden järjestämiin tapahtumiin tai CV-hautomoon (% vastaajista) 

Tapahtuma tai konsultaatio Olen 

osallistunut 

Olen 

harkinnut 

osallistumista 

Olen ollut 

tietoinen 

mahdollisuudesta 

mutta en ole 

harkinnut 

osallistumista 

En ole ollut 

tietoinen 

mahdollisuudesta 

enkä ole 

osallistunut 

 % f % f % f % f 

Osaajat kohtaavat luennot tai 

tapahtumat 
6 19 16 54 34 116 45 152 

CV-hautomo 2 6 6 22 29 98 63 213 
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Taulukko 10. Osallistuminen viestintäpalveluiden järjestämille kursseille (% vastaajista) 

Kurssi Olen 

osallistunut 

Olen 

harkinnut 

osallistumista 

Olen ollut 

tietoinen 

mahdollisuudesta 

mutta en ole 

harkinnut 

osallistumista 

En ole ollut 

tietoinen 

mahdollisuudesta 

enkä ole 

osallistunut 

 % f % f % f % f 

Tutkija mediassa -kurssi 2 5 4 12 13 43 81 263 

Posterikurssi 2 8 7  22 14 44 77 249 

 

Henkilöstökoulutuksesta oli kyselyyn otettu erillisinä mahdollisuuksina mukaan 

työnohjausryhmät tohtorikoulutettaville sekä mahdollisuus osallistua Avoimen 

yliopiston tai Kesäyliopiston koulutukseen henkilöstökoulutuksena. Näitä 

mahdollisuuksia oli hyödynnetty vain vähän. 4 – 5 % vastaajista ilmoitti 

osallistuneensa ja 13 – 15 % ilmoitti harkinneensa osallistumista (Taulukko 11). 59 – 

65 % vastaajista ilmoitti, että ei ole ollut tietoinen mahdollisuudesta osallistua. 

Taulukko 11. Osallistuminen henkilöstökoulutuksen tarjoamaan opetukseen tai työnohjaukseen (% vastaajista) 

Kurssi tai ohjaus Olen 

osallistunut 

Olen 

harkinnut 

osallistumista 

Olen ollut 

tietoinen 

mahdollisuudesta 

mutta en ole 

harkinnut 

osallistumista 

En ole ollut 

tietoinen 

mahdollisuudesta 

enkä ole 

osallistunut 

 % f % f % f % f 

Työnohjaus 5 16 13 41 18 56 65 206 

Avoin yliopisto-opetus 

henkilöstökoulutuksena 
4 14 15 46 22 71 59 186 

Kesäyliopiston koulutus 

henkilöstökoulutuksena 
5 15 13 40 23 72 60 189 

 

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: 
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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 106 tohtoriopiskelijaa, ja yleisimmät vastaukset ovat 

ryhmiteltävissä seuraavasti (järjestyksessä yleisimmin mainituista harvemmin 

mainittuihin). 

− Työelämätaidot, urasuunnittelu, oman osaamisen tunnistaminen, 

verkostoituminen, työllistyminen jne. 

− Tieteellinen kirjoittaminen ja julkaiseminen  

− Kieli- ja viestintäopinnot ml. mediataidot 

− Tilastomenetelmien kurssit ja tukipalvelut erityisesti englanninkielellä 

− Erilaiset menetelmäkurssit  

− Jatko-opintoihin perehdytys 

− Englanninkieliset kurssit 

− Projektinhallinta ja rahoituksen hakeminen 

− Etäopiskelijoille mahdolliset kurssit 

− Vertaistuki 

Lopuksi vastaajilla oli mahdollisuus antaa yleisiä kommentteja yleisten 

valmiustaitojen opinnoista Jyväskylän yliopistossa: 

Yleiset kommentit yleisten valmiustaitojen opinnoista Jyväskylän yliopistossa 

Kysymykseen vastasi 109 tohtoriopiskelijaa, ja yleisimmät vastaukset ovat 

ryhmiteltävissä seuraavasti (järjestyksessä yleisimmin mainituista harvemmin 

mainittuihin): 

− Tiedotus: Tarjontaa on, mutta tiedottamisessa on puutteita. Kuulin monista 

kyselyssä mainituista kursseista ensimmäistä kertaa vasta nyt. Kursseista 

tiedotetaan useita eri kanavia pitkin ja oleellisen tiedon poimiminen on 
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hankalaa. Tietoa kursseista voisi koota yhteen paikkaan, josta se on helposti 

löydettävissä. 

− Yleiset positiiviset kommentit: Olen tyytyväinen opintomahdollisuuksien 

määrään ja/tai laatuun ja/tai valikoimaan. Tarjonta on parantunut viime 

vuosina. 

− Etäopiskelu: Kursseille osallistuminen on etäopiskelijalle vaikeaa. Koulutusta 

tulisi tarjota myös verkko-opetuksena tai järjestää kurssit, niin että 

osallistuminen olisi mahdollista myös työssä käyville ja/tai toisella 

paikkakunnalla asuville. Vastaavien opintojen suorittaminen on minulle tällä 

hetkellä helpompaa muualla kuin Jyväskylän yliopistossa. 

− Rakenne: Kursseja on mutta kokonaisuuden rakenne on hajanainen. On 

vaikea hahmottaa mitkä kurssit ovat itselle tarpeellista ja missä vaiheessa 

väitöskirjatyötä ne kannattaisi käydä. Tarjolla olevista koulutuksista olisi 

hyvä tehdä selkeä paketti, jossa kerrotaan mitä kursseja väitöskirjan tekijän 

olisi hyvä käydä missäkin vaiheessa. 

− Ohjaus: En ole ymmärtänyt käyttää mahdollisuuksia riittävästi hyväkseni. 

Toivoisin, että ohjaajani ottaisi aktiivisemmin kantaa siihen mitä yleisten 

valmiustaitojen kursseja minun kannattaisi suorittaa. 

− Yleiset negatiiviset kommentit: Kehitettävää riittää. Laatuun ja/tai sisältöön 

ja/tai määrään pitäisi panostaa enemmän.  

− Kieli: Englanninkielisiä kursseja tarvitaan enemmän. Myös englanninkielellä 

opiskelevien tulisi pystyä valitsemaan kursseja, joita he tarvitsevat eikä vain 

kursseja, jotka sattuvat olemaan tarjolla englanninkielellä. 

− Aika: Osallistuisin mielelläni enemmän, jos olisi aikaa ja/tai saisin kurssit 

sovitettua omaan aikatauluuni. 

− Työllistyminen: Tarjolla olevien yleisten valmiustaitojen opintojen relevanssi 

työelämän kannalta on heikko. Olisi otettava paremmin huomioon se, että 

kaikki tohtorit eivät työllisty yliopistoon.  



22 

 

Liitteet 
Liite 1. Tyytyväisyys yleisten valmiustaitojen opetukseen ja 

tukipalveluihin tiedekunnittain 

Vastausvaihtoehtoa ”en osaa sanoa” 

ei ole esitetty kuvissa (HTK: n = 80; 

ITK: n = 29; KTK: n = 41; LTTK: n = 

44; MLTK: n = 77; JSBE: n = 30; YTK: 

n = 59). 
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Liite 2. Tyytyväisyys yleisten valmiustaitojen opetukseen ja 

tukipalveluihin vastaajan pää-/sivutoimisuuden mukaan 

 Vastausvaihtoehtoa ”en osaa 

sanoa” ei ole esitetty kuvissa 

(päätoiminen: n = 215; sivutoiminen: 

n = 77; sekä että: n = 68). 
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Liite 3. Arviot eri toimijoiden järjestämien koulutuksien 

merkittävyydestä tiedekunnittain 

Vastausvaihtoehtoa ”en osaa sanoa” 

ei ole esitetty kuvissa (HME: n = 350; 

kielikeskus: n = 349; kirjasto: n = 341; 

IT-palvelut: n = 356). 
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Liite 4. Arviot eri toimijoiden järjestämien koulutuksien 

merkittävyydestä opintojen aloitusvuoden mukaan 

Vastausvaihtoehtoa ”en osaa sanoa” 

ei ole esitetty kuvissa (IHME: n = 

351; kielikeskus: n = 353; kirjasto: n = 

347; IT-palvelut: n = 375). 
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Liite 5. Tärkeimmät aihepiirit tiedekunnittain 

% vastaajista valitsi 5 tärkeimmän 

aihepiirin joukkoon (HTK: n = 94; 

ITK: n = 35; KTK: n = 44; LTTK: n = 

48; MLTK: n = 83; JSBE: n = 31; YTK: 

n = 64). 
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Liite 6. Tärkeimmät aihepiirit opintojen aloitusvuoden mukaan  

% vastaajista valitsi 5 tärkeimmän 

aihepiirin joukkoon (2011 – 2012: n 

= 104; 2009 – 2010: n = 121; 2007 – 

2008: n = 85; 2006 tai aikaisemmin: n 

= 89). 
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Liite 7. Tärkeimmät aihepiirit vastaajan pää-/sivutoimisuuden mukaan  

% vastaajista valitsi 5 tärkeimmän 

aihepiirin joukkoon (päätoimiset: n 

= 231; sivutoimiset: n = 87; osin pää- 

ja osin sivutoimiset: n = 76). 

 

 

 

 

 

 

 

 


