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Tutkimussuunnitelman jatkojalostus, 
väitöskirjan ohjaus ja ohjaussuhde

Tiedekunnan tutkijakoulu 7.9.2007
Minna-Riitta Luukka

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

• …tai ainakin melkein!

• Suunnitelmat muuttuvat – niiden pitääkin 
muuttua.

• Varmuus vähenee – vaihtoehdot lisääntyvät.

• Rajaus on kaiken a & o.

• Realismia tarvitaan.

• Tutkimustyö on rajattu projekti > projektin 
hallinnan taidot kunniaan!

• Olet itse oma työnjohtajasi.

• Lue ja keskustele.

Tutkimuksen ja tekstin askeleet
• Minä tutkin tätä. Teen sen koska…
• Tiedämme ennestään, että…
• Minun näkökulmani on tämä…
• Tarkoitukseni on vastata näihin kysymyksiin…
• Näihin en aio vastata…
• Aikaisempien tutkimusten perusteella oletan…
• Näillä teorioilla, malleilla, käsitteillä operoin…
• Etsin tietoa: mitä, miten, keneltä, mistä?
• Löysin tätä...
• Löydökseni, tulokseni osoittavat että..
• Niitä voi verrata…
• Niistä voi päätellä…
• Tutkimuksestani seuraa tätä…
• Näin arvioin sen onnistuneisuutta…
• Tutustuin näiden henkilöiden tutkimuksiin…
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Kirjoittaminen on osa tutkimusta

• Tekstit syntyvät prosessin kuluessa 
• Käynnissä koko tutkimustyön ajan > erilaisia 
tekstejä erilaisiin tarpeisiin

• Tutkimus on tekstityötä = kirjoittamista ja 
lukemista

• Kirjoittaminen (ja tutkimustyö) edellyttää:
– Kykyä esittää mielenkiintoisia kysymyksiä
– Taitoa rajata aihe ja sitkeyttä selvittää sitä
– Taitoa erottaa olennainen epäolennaisesta
– Taitoa jäsentää tietoa ja esittää se loogisesti
– Pikkutarkkuutta ja järjestelmällisyyttä
– Tietoa tieteellisten tekstien ja julkaisemisen 
pelisäännöistä
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Tekstin arviointikriteerejä
• Tutkimusongelmat relevantteja ja perusteltuja?

• Tutkimuskysymykset johdettu ongelmista?

• Tutkimus motivoitu?

• Teoriaosuus relevantti ja hyvin rajattu?

• Käsitteet hallussa?

• Menetelmät hallussa, perusteltuja, oikein käytettyjä?

• Aineisto valittu harkiten, esitelty hyvin?

• Analyysi oikeaoppista, systemaattista?

• Päätelmät nousevat analyysistä, ovat osuvia, 
perusteltuja?

• Tutkimuksen arviointi ja reunaehdot esitelty?

• Eettiset / tietosuoja-asiat otettu huomioon?

• Teksti looginen ja helppolukuinen?

Onko aloittamisen kynnys 
korkealla?

Kunhan saan nämä muut hommat hoidettua!

Huomenna sitten!Kun ei täällä ikinä ole rauhallista hetkeä!

Ensin pitää hoitaa muut hommat!

En vielä tiedä kaikkea
tähän liittyvää.

Tästä löytyy vielä
varmasti lisätietoa!

Ei tätä kaikkea
saa tähän kuitenkaan
mahtumaan.

Minä olen niin huono kirjoittamaan!

Miksi tämä on muille niin
helppoa?

Ei tätä vielä voi muille näyttää!

Tässähän on vielä viikko aikaa!

Tunne itsesi kirjoittajana

• Kertalaakista valmis!
– Istun alas ja annan tekstin tulla.

• Loputtoman muokkauksen malli
– Versio 1, versio 2, versio 3… Ei se ihan vielä ole valmis!

• Tavoitteellisen viestinnän malli
– Mitä? Miksi? Kenelle? Miten? Työnäyn kautta valmiiksi.

• Mozart? Beethoven?

• Öljymaalari? Akvarellisti? 

• Muurari? Arkkitehti?

Kääri hihat!
• Aloita kirjoittaminen helpoimmasta päästä

• Älä pyri täydellisyyteen, älä viilaa kieliasua.

• Tärkeintä on saada ajatukset paperille.

• Piirrä vaikka kuvioita, tee listoja.

• Muista kuitenkin lähdeviitteet.

• Jos tekstiä syntyy, anna tulla.

• Jos ei synny – lue synopsiksesi, lueskele 
kirjallisuutta, keskustele asiasta, pidä esitelmä, opeta 
asia jollekin, kokeile toista palaa.

• Jos kirjoitat vieraalla kielellä ja se tökkii, kirjoita 
ajatus / käsite suomeksi.

• Tärkeintä on että itse ymmärrät mitä kirjoitat.

• Merkitse tekstin joukkoon itsellesi vinkkejä.
Palautetta?
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Vinkkejä
• Oma teksti on myytävä – ensin julkaisijalle, sitten 

lukijoille! Muista motivointi.

• Hyvän ja selkeän tekstin tuottaminen edellyttää, että
itse ymmärtää asian.

• Etsi sopiva julkaisukanava – tutustu tarjontaan, 
räätälöi juttusi.

• Keskity olennaiseen – poista ja karsi – jämistä saa 
ainekset seuraaviin juttuihin.

• Älä rakastu tekstiisi – mutta älä ole ylikriittinen.

• Varaudu hyviin ja huonoihin kausiin. 

• Pyydä apua.

• Opi kömmähdyksistäsi ja palautteesta. Älä luovuta.

• Älä odota inspiraatiota.

Kirjoittaminen on
• Hidasta: on pakko pohtia ja puurtaa

• Inhimillistä: jokainen eksyy joskus

• Vaiheittaista: teksti syntyy työn mukana

• Vaativaa: on pakko yrittää parhaansa

• Luovaa: ajatukset kehittyvät kirjoittaessa

• Kurinalaista: tietyt asiat on pakko tarkistaa

• Palkitsevaa: Olen saanut tämän aikaiseksi!

• Etuoikeus – ei vain velvollisuus

• Välttämätön osa asiantuntijuutta!

• Arkipäivää: osa tutkimustyötä

Ohjaus

• olennainen osa jatkokoulutusta 
• jokaisen opiskelijan oikeus
• kattaa koko prosessin tutkimusaiheen valinnasta, 

tutkimussuunnitelman työstämisestä, tutkimuksen 
toteuttamisesta tutkimuksen viimeistelyyn.

• ON YHTEISTYÖTÄ – MOLEMMILLA OMAT VASTUUNSA JA 
VELVOLLISUUTENSA

• Jokaiselle jatko-opiskelijalle nimetään pääohjaaja. 
• Ohjaajia voi olla myös useampia. 
• Jatko-opintojen ohjaaja / ohjaajat ja opiskelija keskustelevat 

ohjaussuhteen alkuvaiheessa yhteistyön periaatteista. 

• Ohjaussuhteita voidaan tarkistaa ja muuttaa tutkimuksen 
kuluessa opiskelijan tai ohjaajan pyynnöstä.

Ohjaajan tehtävät

• ylläpitää ohjaussuhdetta 
• tukea tutkimusprosessin alkuvaiheessa
• rohkaista opiskelijaa aloitteellisuuteen ja itsenäisyyteen
• seurata etenemistä
• ylläpitää jatkuvaa keskustelua, 
• lukea ja kommentoida tekstejä
• rohkaista opiskelijaa osallistumaan ja esittelemään 

tutkimustaan
• sopia yhdessä opiskelijan kanssa jokaisen kirjoittajan osuudesta 

yhteisjulkaisuihin 
• edistää jatko-opiskelijan tutkijuuden ja asiantuntijuuden 

rakentumista 
• tukea opiskelijaa hänen hakiessaan tutkimusrahoitusta 
• varmistaa esitarkastuskelpoisuus 
• osallistua tarkastajien valintaan 
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Opiskelijan tehtävät

• ylläpitää ohjaussuhdetta
• olla aktiivinen yhteydenpidossa 
• olla itse keskeinen ja itsenäinen toimija 
• olla tietoinen tutkintovaatimuksista 
• pitää ajan tasalla henkilökohtaista jatko-

opintosuunnitelmaansa 
• hankkia tutkimustyössä tarvittavia tietoja ja taitoja 
• pitää ohjaajan ajan tasalla tutkimuksensa 

etenemisestä
• antaa ohjaajalle luettavaksi väitöskirjan tekstejä
• osallistua ja esitellä tutkimustaan tiedekunnan ja 

laitosten seminaareissa, erilaisissa 
tutkijatapaamisissa sekä kansallisissa ja 
kansainvälisissä kongresseissa 

Ohjaussuhteen aluksi on hyvä sopia asioista:

tapaamisaikataulut
määräpäivämenettely

yhteydenpitotavat

palautteen
antotavat

koko jatko-opintojen
aikataulutus

muut jatko-opinnot

väitöskirjan
muoto

väitöskirjan kieli

seminaarikäytänteet

rahoitussuunnitelmat

Ohjaussopimus?

muistiinpanot?

yhteistyö ohjaajien 
välillä.

Ovatko kaikki matkalla samaan suuntaan?
Toimiva ohjaussuhde?

Riittävä määrä? Riittävä laatu?

Toimiva henkilökemia?

Yhteinen kieli?

Ohjaussuhde ei ole ”henkilökohtainen” ihmissuhde
vaan asiaan liittyvä ”työsuhde”.

Avoimuus? Tasavertaisuus?

Molemminpuolinen ymmärrys ja hyväksyntä?

Mentorointia?

Ihanteita

• Hyvä ohjaaja
– on sisällön asiantuntija
– osaa viestiä

ymmärrettävästi
– on täsmällinen, 

järjestelmällinen, jämäkkä
– tukee, kannustaa, luo 

turvallisuutta
– on huumorintajuinen
– on joustava
– antaa vapautta
– edistää kasvua
– aktivoi keskustelua, kysyy, 

pyytää perusteluja, 
– yllyttää harkitsemaan 

vaihtoehtoja
– on yhteistoiminnallinen
– asettaa haasteita

• Hyvä ohjattava
– avoin
– kriittinen ja reflekoiva
– ahkera, idearikas
– kestää kritiikkiä
– esittää mielipiteensä
– sitoutunut ja motivoitunut
– aktiivinen, innostunut, 

kiinnostunut
– vastuuntuntoinen
– täsmällinen, 

järjestelmällinen
– keskustelukykyinen
– hyvä itsetunto
– luotettava, rehellinen
– rohkea, huumorintajuinen
– työtä pelkäämätön


