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Edellytyksenä laudatur-seminaariin tulolle on
1) cum laude on suoritettu loppuun
2) osanottaja on osallistunut tai osallistuu viimeistään I-seminaarin lukukaudella
tutkimuskysymysten seminaariin, jossa tehdään pohjatyö gradua ja laudatur-seminaaria
varten
3) esittää ilmoittautumistilaisuudessa pro gradun aiheen ja käy siitä n. puolen tunnin
keskustelun seminaarin vetäjän kanssa aiheesta
4) Ennen tuota keskustelutilaisuutta seminaarin osanottaja toimittaa 1-2 liuskan
ideapaperin keskustelun pohjaksi,

Yleistä seminaarista

Jokainen osanottaja joutuu toimimaan sekä esitelmöitsijänä että opponenttina sekä I- että
II-seminaarissa. Esitelmään kuuluu 10-15 minuutin suullinen johdanto- ja perusteluosa,
väitöskirjaterminologialla lectio praecursoria. Tämä käytännön retoriikan harjoitus on
olennainen osa seminaaritapahtumaa ja otetaan periaatteessa huomioon myös seminaarin
arvostelussa.

Seminaari-istuntoihin osallistuminen on tärkeä oppimistapahtuma. Niissä oppii
esiintymis- ja väittelytaitoa, kriittisten kysymysten esittämistä sekä oman työn
alistamisten monien lukijain julkiseen kontrolliin. Seminaarit ovat laitoksen parhaita
tilanteita omien retoristen käytäntöjensä kohentamiseen. Jokaisesta esitelmästä, olipa sen
aihe kuinka kaukana omasta tahansa, pitää varautua sanomaan jotakin. Itsestäänselvää
on, että esitelmiä voi kritikoida säälimättä, kun kritiikki kohdistuu tekstiin, ei tekijään.
Ankara kritiikki palvelee omaa gradua, ei lamaannuta sen tekemistä.

Itse harjoitan seminaaritilaisuuksissa eräänlaista ääneenajattelua. Esitän tekijälle
kysymyksiä, ajatuskokeita työn suuntaamisesta ja toteutusvaihtoehtoja eri suuntiin, siten
että niihin ei välttämättä sisälly mitään konkrettisia ratkaisuesityksiä vaan ne jäävät
tekijän pohdittavaksi´.

Seminaaritöistä

Seminaarityön ei tulisi jäädä pelkäksi esittelyksi ja johdatukseksi aiheeseen. Jo I-
seminaarissa tulisi pohtia nimenomaan kysymyksenasettelun ja aineiston rajausta sekä
tutkimuksen toteutuksen operaatioita ja aikataulua. Tärkeää olisi myös tarkastella omaa
tutkimusta operationaalisesti, itse erilaisia vaihtoehtoja punniten, nimenomaan siltä



kannalta, että minkälaista aineistoa, sen  tulkintatapaa ja päättelymuotoa eri
tutkimusotteet edellyttävät. Millaista tutkimusta tekijä osaa tehdä, millaista hän haluaa
tehdä, mihin on olemassa edellytyksen pro gradutyössä jne,  mistä asiasta katsoo
saavansa jotakin spesifistä irti ja miten? Näiden kysymysten esittäminen edellyttää jo
tietynasteista perehtyneisyyttä primaariaineiston saatavuuteen, laajuuteen, laatuun jne.
Työssä tulisi mielellään myös esittää työotsikko ja alustava sisällysluettelo, jonka pohjalta
voi paremmin arvioida, mitä on odotettavissa.

Viimeistään II-seminaarissa tulisi esitettää näyte gradusta, esimerkiksi yhden luvun
alustava versio, josta voi jo saada suhteellisen hyvän kuvan siitä, miten tutkimusta tekee
ja miten argumentointi työssä etenee. Kun seminaarityö on tämänmuotoinen, kommentit
voivat olla suhteellisen spesifejä esityksiä korjauksiksi, rajauksen täsmentämiseksi,
esitystavan muuntamiseksi jne.

II+-seminaarini ovat töiden aktuellin tilanteen vapaamuotoista kartoitusta. Ne toimivat
mahdollisuutena esittää töiden viimeaikaista etenemistä ja saada keskustelua siitä niin
vertaisilta kuin ohjaajaltakin. Ne myös muistuttavat tekijöitä siitä, että gradu on vielä
kesken ja että solle ”jotakin tarvitsisi tehdä” – ja  että ohjaaja ei ole unohtanut
graduntekijöitään.  Ne eivät kuitenkaan korvaa henkilökohtaisia gradupalavereita, jotka
tekijän on itse sovittava ohjaajan kanssa. Itse pyrin aina löytämään riittävästi aikaa
tällaisiin tilaisuuksiin.

Ongelmia seminaaritöissä

Laudaturseminaariin ei aina malteta paneutua lukukauden tärkeämpänä opintojen osana,
vaan tehdään muuta samanaikaisesti. Monien on myös vaikea arvioida aikataulujaan
aiheeaseen perehtymisessä ja työn kirjoittamisessa. Tämä johtaa helposti siihen, että
esitelmät viivästyvät tai kirjoittaminen jätetään viime tinkaan, jolloin tekstiä ei itse enää
ehdi kriittisesti lukea läpi ja korjata.

Aiheen rajauksen ja jäsentelyn suhteen tärkeää on oppia metodinen pohdinta siitä, mitä
eri aihe-, aineisto-, kysymys- ym. vaihtoehdoissa pääsee/joutuu tekemään ja omien
valintojen eksplikointi tätä taustaa. Tällainen vaihtoehtoisten tutkimusasetelmien
pohtiminen on erittäin toivottavaa myös seminaarin keskustelun kannalta. Näillä
valinnoilla voi myös paremmin tehdä selväksi, että tutkimus etenee tutkijan omilla
ehdoilla eikä hän voi vetäytyä auktoriteettien selän taakse.

Hyvällä työllä on aina rajattu aineisto, teksti- tms. korpus, josta tehtävä analyysi on
tutkimuksen perusoperaatio. Eri aineistotyyppejä (primaarilähteet, spesiaalitutkimukset,
yleisesitykset, hakuteosartikkelit jne.) ei aina osata riittävästi erottaa toisistaan.



Tutkimuksessa on myös yleensä monentasoista aineisto, jota käytetään kysymysten
ohjaajmana eri tavoilla ja tarkkuuksilla.

Aiheen ja aineiston rajautumisen myötä myös oppii ymmärtämään, mikä on yleisesti
tunnettua eikä kaipaa noottia, mikä taas on jonkun tutkijan käsitys, joka ehdottomasti
kaipaa viitteen tms. Tärkeää olisi välttää sitaattien käyttöä auktoriteetteina, joiden taakse
oma sanottava kätketään ja jotka myös heikentävät oman esityksen suvereenia
etenemistä.

Oma tutkimusosuus (ote väitöskirjantekijöiden suunnitelmaohjeistani)

Useinkaan kirjoittajat eivät osaa kunnolla eksplikoida sitä mitä uutta, omaa ja
provokatiivista heidän työssään on. Työnohjaaja voi kehottaa kirjoittajia sekä lisäämään
työhön tätä koskevia jaksoja sekä terävöittämään analyysiaan sen suuntaisesti.
Valitettavan usein julkaistaan myös tekstejä, jossa ei ole mitään uutta, omaa ja
provokatiivista. Quentin Skinnerin sanoin: ”… there is a awful lot of books, and if our
books are not going to say something new, then we certainly ought not to be publishing
them. Forests tremble as it is at the onset of authors.”

Tutkimuksen nimen ansaitsee siis vasta teksti, jossa tutkijan oma profiili ja sen
tutkimuksellinen merkitys ovat selvästi näkyvissä. Tutkijan on luovuttava turhasta
vaatimattomuudesta, varovaisuudesta ja kritiikin pelosta. Mikään tutkimus ei ole
vastaansanomaton, vaan runsas kritiikki on usein hyvän tutkimuksen merkki. Jos tutkija
ei uskalla väittää mitään, hänen tutkimustaan kukaan ei noteeraa. Jos tutkija kätkee oman
tutkimuspanoksensa passiivimuotoon tai vähätteleviin sanankäänteisiin, juuri kukaan ei
huomaa sitä, mikä tutkimuksessa on omaa ja erikoista.

Tutkijan sanoma jää parhaiten mieleen, jos se sisältää tietoisen provokaation. Tällä tarkoitan
sekä irtiottoa aikaisemmasta tutkimuksesta, oman ja yksipuolisen näkökulman (Max
Weber: ”einseitige Stegerung”) käyttöä tietyn kohteen analyysiin ja arviointiin.
Ihmistieteissä tutkimus ei ole kumulatiivista ”tiedon” kasaamista aikaisemman tiedon
päälle, vaan aikaisemman tutkimuksen suoraa tai epäsuoraa revisiota. Tutkijan oma
”panos” ei ole lisää (”kontribuutio”) aikaisempaan tutkimukseen vaan se muuttaa
kohdetta kysymyksenasettelun, tulkinnan tai sen merkitystä.

Suunnitelmassa on käsiteltävä oman näkökulman uutuutta ja erikoisuutta sekä liittymistä
muuhun tutkimukseen. Mitään sääntöjä tähän ei ole. Ei ole olemassa mitään ”keksimisen
logiikkaa”. Käyttämällä omaa poliittista lukutaitoa, mielikuvitusta ja arvostelukykyä ei ole
vaikea löytää omintakeisia tutkimusideoita. Myös ensi näkymällä paljon tutkittuihin
aihepiireihin, kuten poliittisen ajattelun klassikkoihin, ei tarvitse kauankaan perehtyä kun



jo ryhtyy ihmettelemään, ”miksei kukaan tätä ole ennen tajunnut”. Tämä usein riittää
omaksi näkökulmaksi.

Addendum:  SOME PRACTICAL QUESTIONS IN THESIS WRITING
(January 2006, slightly revised in September 2006)

Phases of the research process
- independently of the content and style of the research, we can distinguish a number of
”necessary” phases that a study, especially a thesis, will contain
- each of them consists of contingent choices, around which theory political controversies
may at any time arise

1) from the idea to the problematic
2) demarcation of subject matter and sources
3) analysis of the corpus
4) drawing the conclusions from the analysis
5) judging the significance of the ”results”

How to find a problem as a research topic?
- preferably a study has a single problem, which is discussed in detail in its different
facets
What interests you?
- anything goes - if you can legitimate it as a research topic
What is the political significance of your interests?
Where is politics in your study? Which kind of politics is then at the focus?

Which kind of research do you want to do?
Do you want to you research that interests you personally, or makes fun to you? Or
something that challenges you to write a study?
Do you know which kind of problems you will encounter when choosing that kind of
topic?
What are your special competences?
What kinds of conditions are for doing that kind of result?
where are you excellent? which languages you know? in which countries you have lived?
which time-periods interest you?
- how long time you think you can study? where do you intend to do it?

How can you specify and delimit the problem to a reasonable manner?



- the problems are not readily available in some definite sources, but a subject matter is
independent of sources, and different types of sources may give different perspectives for
studying the topic
- you never study the sources as such but as sources of a subject matter or sources for a
certain problematic?
- do you want rather to study things that nobody so far has studied or rather try to say
something new on old topics? (Koselleck: Aufschreibung, Fortschreibung, Umschreibung )
- do you prefer presenting a provocative thesis of your own or detailed polemics against
the views of previous studies?

Which are the temporal and spatial limits of the study?
- What is specifically interesting in these subjects within these limits?
- Do you know the older history of the theme well enough?
- Can you have a strong interpretative distance that is needed to get a perspective on the
present or recent period?

Which kind of sources you like to analyse?
- tracts, pamphlets, debates, policy documents, diaries and letters, visual sources,
interviews etc.
- how are the sources related to your problematic & subject matter?
- are you obliged to alter your subject matter due to the source choices?
How are the sources available to you?
- time, costs, amount and character of the work done?
How do you define the primary corpus of your analysis and relate it to the outer layers of
sources and to the secondary that also need a less intense analysis?

What are the main analytic operations in your study?
- How do you classify your corpus, distinguish the essential parts in it and detect the
interesting point among within the corpus?
- Do you write the text by trying to find examples for each point from your corpus or do
you classify the corpus first and write only then? [That depends how clear your
perspective is, how well you know the corpus in advance, or do you prefer to be cautious
and dissolve the corpus first and only then analyse it in detail]
- Do you use a ”short-hand corpus” of main quotations as and intermediary step in the
analysis?
- Are you interested in typical or untypical features? In the repeated figures or key
distinguishing figures? In the ordinariness or singularity manifested in your corpus?
- How do you distinguish the typical features?
- How do you distinguish the singularity of the agency?



How do you classify something as similar or as different?
- How to distinguish between the different speech acts among similar expressions?
- How to distinguish the political point of saying same things differently and different
things by same expressions?
- How to distinguish the historical alteration in the seemingly similar expressions?

How do you judge from the classified analysis to the subject matter?
- the material classifications are a preliminary and necessary phase in the research
process, but not sufficient for a complete study
- there are no facts without interpretations (Nietzsche), there are neither any results of
analysis that speak for themselves, without your judgment or assessment
The interpretative perspective is decisive to transcend the classificatory level:
- What do the ”results” of analysis mean for you problematic?
- What is interesting, striking, unexpected in the analysis?
- Could you give them alternative interpretations?
- How then to choose between the alternative interpretations?
- Do they correspond/revise you expectations? If yes, how do judge them, if not how?
- How could you utilise them in a polemic against established interpretations?

What is the political significance of your conclusions?
- A good study says always also something more on politics than its core problematic?
- A rise to a more general level, an abstraction from the core problematics to some more
general topics in the understanding of politics.
-Abstraction presupposes speculation and provokes hypotheses for further studies or
critique of some widespread views in the discussion


