
Tulin, näin, kirjoitin – Pro gradu -tutkielmaa demystifioimassa 

Yhteiskuntatieteiden  maisterin  tutkinnon  suoritettuaan  opiskelija  osaa  useimmiten  lukea  ja

kirjoittaa,  siis  toisin  sanoen prosessoida tehokkaasti  yhteiskuntatieteellistä  tietoa ja soveltaa sitä

mitä  moninaisimmissa  ongelmanratkaisutilanteissa.  Yhteiskuntatieteellinen  kirjoitus-  ja  lukutaito

sekä  tieteellinen  itseluottamus  kehittyvät  asteittain  opintojen  kuluessa,  mistä  syystä  pro  gradu

-tutkielmaa voikin pitää tämän oppimisprosessin luontevana päätepisteenä. Vaikka oma pro gradu

-tutkielmani syntyikin viidessä kuukaudessa, koen, että gradu-prosessi kesti tosiasiassa viisi vuotta.

Yhteiskuntatieteellinen  kirjoitus-  ja  lukutaito  kehittyvät  vain  tekemällä.  Paras  ohjeeni  kaikille

uusille yhteiskuntapolitiikan opiskelijoille onkin pelkkien opintopisteiden keräämisen lisäksi lukea,

kirjoittaa,  mokata  ja  maksaa  oppirahoja  myös  vapaa-ajalla.  Yhteiskuntatieteiden  harrastaminen

myös opintojen ulkopuolella on mielestäni parhaimpia tapoja kehittää omia analyyttisia valmiuksia,

sillä yliopisto-opetus voi tarjota vain perustyökalut yhteiskunnan ymmärtämiseen.

Vaikka  näenkin  yhteiskuntatieteiden  harrastamisen  tärkeänä  tapana  kehittää  omia  valmiuksia

matkalla kohti gradua, on kuitenkin muistettava, että pro gradu -tutkielma on vain opinnäytetyö.

Tästä syystä on hyväksyttävä myös se, että virheitä tulee tehtyä ja oppirahoja saa maksaa vielä

graduakin kirjoittaessa. Virheistä ei kuitenkaan kannata tehdä liian isoa numeroa itselleen, vaan on

pakko luottaa itseensä ja tehdä. 

Tärkein yksittäinen neuvo, jonka gradun tekijöille voin antaa on se, että aihetta valitessa on syytä

todella miettiä, millainen tutkimusongelma jaksaa innostaa vielä puolen vuoden päästäkin. Neuvo

kuulostaa todella lattealta, mutta intohimo on paras tapa varmistaa, että gradu-tiedosto on kiva avata

lähes  joka  kerta  prosessin  aikana.  Tarkkoja  tutkimusongelmia  ei  tarvitse  osata  määritellä  vielä

prosessin  alkuvaiheessa,  vaan  tärkeämpää  olisikin  keskittyä  miettimään  sitä  yhteiskunnallista

keskustelua, jota palavasti haluaa ymmärtää paremmin.

Mitä kannattaa lukea?

Teoreettinen viitekehys on yleensä sitä haastavampi rakentaa, mitä enemmän tutkimusta aiheesta on

tehty. Tästä syystä on usein järkevintä lähteä liikkeelle tärkeimmistä julkaisuista.

Tieteellinen  keskustelu  käydään  useimmiten  tieteellisissä  artikkeleissa,  mistä  syystä  graduakaan

tehdessä  ei  kannata  raahata  kirjastolta  hyllykilometreittäin  kirjallisuutta.  Muutamat  tärkeimmät



perusteokset auttavat alkuun, mutta syvemmälle ja viimeisimpään keskusteluun on helpompi tai

oikeastaan ainoakin tapa sukeltaa tieteellisten artikkelien avulla.  Nykyään lähes kaikki artikkelit

ovat myös saatavilla netistä, useimmat myös ilman erillisiä käyttäjätunnuksia. 

Kun löytää viitatuimmat artikkelit omaan teoreettiseen viitekehykseen liittyen, alkaa löytyä myös

muuta  keskeistä  kirjallisuutta  nopeasti.  Viitatuimpien  artikkelien  lähdeluetteloista  hahmottuu

nopeasti lisää tärkeää lukemistoa. Terve kriittisyys kannattaa tietysti säilyttää ja pyrkiä etsimään

vaihtoehtoisiakin näkökulmia. Yhteiskuntatieteissä asioilla on aina vähintään kaksi puolta.

Kirjallisuutta lukiessa tärkeintä olisi siis muistaa tarkoituksenmukaisuus!

Miten kannattaa kirjoittaa?

Gradu  ei  synny  yhdeltä  istumalta,  mikä  on  hyvä  tiedostaa  jo  kirjoitusprosessin  alussa.

Kirjoitusprosessia helpottaa, jos siitä tekee rutiininomaista. Kirjoitustyylejä on erilaisia, mutta itse

koin parhaana tapana nousta joka aamu samaan aikaan ja lopettaa työskentely iltapäivään mennessä.

Viikonloput pidin pääsääntöisesti vapaata. Oma valintani oli myös suorittaa kaikki muut tentit pois

alta  ennen  gradun  kirjoittamista,  koska  halusin  keskittyä  vain  ja  ainoastaan  tutkielman

kirjoittamiseen. Tämä ei tietenkään kaikille ole mahdollista, mutta mitä vähemmän muita asioita

pyörii samanaikaisesti mielessä, sitä helpompaa ja miellyttävämpää gradun kirjoittaminen on.

Kirjoitusprosessin  aloittamisessa  helpoin  tapa  voi  olla  aloittaa  luvuista,  jotka  uskoo  syntyvän

helpoiten. Tällainen luku voi monessa tapauksessa olla metodologialuku, joka on hyvin teknistä

kirjoittamista, vaikkakin sitä pitääkin osata reflektoida myös omiin aineistoihin. Kun huomaa, että

tekstiä syntyy, on helppo jatkaa eteenpäin kohti seuraavia lukuja. 

Vaikka  aina  hoetaankin,  että  ei  ole  yhtä  ainoaa  oikeaa  tapaa  kirjoittaa  gradua,  väitän,  että

suunnitelmallisuus on helpoin tapa saada tuloksia. Itse päädyin tekemään heti kirjoitusprosessini

aluksi  kolmen  kuukauden  ohjelman,  jossa  alkuaikoina  oli  jopa  päiväkohtainen  kirjoitus/-

lukuohjelma. Jos tekstiä ei syntynyt suunnitellusti, kyseinen luku meni tauolle ja siirryin seuraavan

luvun kimppuun. Gradun kirjoittaminen on luovaa työtä, mutta paino on sanalla työ.

Tieteellisiä  artikkeleja  lukiessa  kannattaa  luetun  tekstin  pohjalta  kirjoittaa  heti  valmista  tekstiä,

johon merkkaa tarkat lähdeviitteet. Artikkeleja ei kannata lukea sillä asenteella, että niihin aikoo

palata vielä useamman kerran uudelleen, koska se ei ole tehokasta ajankäyttöä. 



Avainsana kirjoittaessa on siis suunnitelmallisuus!

Keneltä kannattaa kysyä apua?

Jos  vain  suinkin  mahdollista,  kannattaa  heti  alusta  lähtien  pyytää  kommentteja  ja  ohjeita

mahdollisimman monilta henkilöiltä. Alusta lähtien siitä syystä, että vapaaehtoisten kommentoijien

löytäminen voi vaatia pidemmän painostuksen, koska kaikki ovat tietenkin aina niin kiireisiä. 

Koska Suomessa tutkijoiden ja opiskelijoiden välillä ei ole samanlaisia hierarkioita kuin monissa

muissa  maissa,  rohkaisen  myös  ottamaan  yhteyttä  aihetta  tutkineisiin  ihmisiin  suoraan,  mikäli

gradua tehdessä ilmaantuu kysymyksiä,  joihin ei  löydä vastauksia.  Oman kokemukseni  mukaan

vastaanotto on ollut yleensä vain innostunutta, kun opiskelija on ”päätynyt näin mielenkiintoiseen”

tutkimusaiheeseen. Mikään ei estä ottamasta yhteyttä myöskään muiden maiden tutkijoihin.

Samaa aihetta aiemmin tutkineiden tutkijoiden merkittävin panos on oman kokemukseni mukaan

etenkin  ohjaaminen  merkityksellisen  tutkimuskirjallisuuden  pariin.  Toimivan  teoreettisen

viitekehyksen rakentaminen voi olla monissa tutkielmissa hankalaa, mutta jo muutamia keskeisiä

artikkeleita  lukemalla  pääsee  hyvään  alkuun.  Gradua  tehdessä  ei  kannata  hukata  aikaa

epäolennaisuuksiin, vaan pyrkiä etenemään systemaattisesti niin lukiessa kuin kirjoittaessakin.

Älä jää yksin ongelmien kanssa!

Työtä, ei mystiikkaa

Graduun  liittyy  paljon  mystifiointia,  joka  on  omiaan  hankaloittamaan  kirjoitusprosessia.  Netin

gradu-meemien  katselun  sijaan  kannattaa  huolehtia  siitä,  ettei  rakenna  gradulle  suurempia

mittasuhteita  kuin se ansaitsee.  Kaikki  ne taidot,  joita  gradua tehdessä tarvitsee,  on hankittu  jo

aikaisempien opiskeluvuosien aikana.

Vaikka esseeni muistuttaakin jo huolestuttavalla tavalla Jari Sarasvuon valmennusfilosofioita, väitän

silti,  että  gradun  kirjoittamisessa  suurimmat  haasteet  ovat  nimenomaan  psykologisella  puolella.

Gradu  syntyy,  kunhan  vain  luottaa  itseensä  ja  tekee  asioita  suunnitelmallisesti.  Resepti  on

yksinkertainen: suunnitelmallisuus, sitoutuminen ja oikea asenne. Lapa jäähän ja tekstiä näytölle. 


