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TOIMEKSIANTO 

 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto sekä Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus käyn-

nistivät vuonna 2009 yhteisen kehittämishankkeen bioenergia-alan osaavan työvoiman turvaamiseksi 

Keski-Suomessa. Hanke koostuu kahdesta osakokonaisuudesta: ympärivuotinen työllisyys ja kestävän 

bioenergiatulevaisuuden rakentaminen. Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Pohjoisen Keski-Suomen 

Oppimiskeskus ovat vastuussa ensimmäisen ja Jyväskylän yliopisto jälkimmäisen osakokonaisuuden 

toteutumisesta.  

Tämä raportti on osa Jyväskylän yliopiston koordinoimaa osakokonaisuutta ’Kestävän bioenergiatulevai-

suuden rakentaminen’, joka on toteutettu yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Pohjoisen 

Keski-Suomen oppimiskeskuksen kanssa. Osakokonaisuuden päätavoitteena on rakentaa bioenergia-

alalle elinikäisen oppimisen polku tunnistamalla alan ammattien osaamis- ja koulutustarpeet ja paran-

tamalla näiden oppimispolkujen toimivuutta Keski-Suomen alueella. Kestävän bioenergiatulevaisuuden 

rakentamista varten etsitään ratkaisuja työvoimareservissä ja työelämässä olevien osaamisen kehittämi-

seen. Tunnistettujen oppimispolkujen resursseja pyritään vahvistamaan lisäämällä seudullisten koulu-

tusorganisaatioiden verkostoitumista ja yhteistyötä. Pyritään suunnittelemaan ja demonstroimaan uusia 

toimenpideratkaisuja ja verkostoja, jotta koulutusorganisaatioiden nykyistä henkilökuntaa, osaamista 

sekä opetustarjontaa hyödynnetään maksimaalisesti bioenergiatulevaisuuden rakentamisessa sekä kou-

lutustuotteiden kehittämisessä. 

Osakokonaisuuden tuloksena tavoitellaan kestävää bioenergiakoulutuksen tulevaisuutta, jossa 

� on tehokas elinikäisen oppimisen polku, 

� on riittävästi tietoa tarjolla bioenergia-alan ammateista ja koulutusmahdollisuuksista,  

� koulutuksen päivittäminen työmarkkinoiden kysynnän mukaan on joustavaa, 

� koulutusorganisaatiot tekevät saumattomasti yhteistyötä,   

� oppiminen tapahtuu laajasti mm. eri ikä-, työtehtävä- ja koulutustasoilla. 

Lisäksi hankkeessa tavoitellaan keskisuomalaisen bioenergiaosaamisen näkyvyyden kasvua tieteellisissä 

foorumeissa. 

’Kestävän bioenergiatulevaisuuden rakentaminen’-osakokonaisuuden vastuuhenkilönä on toiminut TkT 

Margareta Wihersaari Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitokselta. Keskisuomalaisen 

bioenergiaklusterin osaavan työvoiman turvaaminen – BEV-osaaja-hanke on saanut pääosan rahoituk-

sesta Euroopan sosiaalirahaston (ESR) sekä valtion rahoituksen kautta. ESR rahoituksen ovat myöntä-

neet Länsi-Suomen lääninhallitus ja Keski-Suomen ELY-keskus. Rahoitus on yli 495 000 euroa. Hanke 

päättyy vuonna 2012. 
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Johdanto 

Keski-Suomen maakunnan tavoitteena on lisätä paikallisten energialähteiden käyttöä neljällä 

terawattitunnilla vuoden 2015 loppuun mennessä vuoteen 2006 verrattuna (Paananen 2009). 

Tavoitteen toteutuminen synnyttäisi noin 600 välitöntä työpaikkaa (Pelli 2010). Bioenergia-alan 

osaajien tarve kohdistuu niin käytännön kuin tutkimuksen työtehtävissä. Laadukkaan korkea-

kouluopetuksen ja tutkimustyön jatkumiselle tarvitaan Keski-Suomeen myös tohtorin tutkinnon 

suorittaneita bioenergiaosaajia. Pitkään työelämässä olleita tutkijoita tulisikin houkutella joko 

aloittamaan jatko-opinnot työn ohella tai vastaavasti pitkään työn ohella väitöskirjaa tehneet 

viimeistelemään väitöskirjatyöskentely, jolloin saataisiin parhaiten hyödynnettyä pitkän työ-

uran tuoma kokemus ja korkea koulutustaso. 

Edistämällä jatkokoulutuksella työssä olevien etenemistä vaativampiin tehtäviin vapautetaan 

työpaikkoja myös työttömille ja työmarkkinoille tuleville vastavalmistuneille nuorille. Työelä-

mässä tarvitaan myös jatkuvaa osaamisen kehittämistä, uudelleen suuntaamista ja tarvittaessa 

kouluttamista uusiin työtehtäviin. Samalla tällä ehkäistään ennenaikaista poistumista työelä-

mästä (Työministeriö 2003).  

Tämän kyselytutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten voidaan parantaa mahdollisuuksia 

tehdä väitöskirja työn ohessa. Kysely suoritettiin sähköpostikyselynä, ja koska bioenergia-alan 

jatko-opiskelijoita ei liiemmin löydy, haastateltavien joukkoon otettiin mukaan myös muiden 

opinahjojen väitöskirjatekijöitä. Vastausten perusteella arvioitiin työelämän ohessa opiskelun 

tuomia ongelmakohtia ja haasteita ja pohdittiin, miten ongelmia voisi poistaa ja haasteisiin vas-

tata. 
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1 Kyselyn toteutus 

Kyselytutkimus suoritettiin sähköpostitse siten, että saatekirjeen mukana lähetettiin liitteenä 

kyselylomake Word-muodossa. (Liitteet 1 ja 2) Luottamuksellisuuden vuoksi kysely lähetettiin 

jokaiselle haastateltavalle erikseen. Vastausaikaa annettiin kaksi viikkoa, jonka jälkeen lähetet-

tiin vielä sähköpostitse yksi muistutuskirje noin viikko umpeutuneen palautuspäivän jälkeen. 

Tutkimus tehtiin kesäloma-aikaan kesä-heinäkuussa. Saatekirjeessä mainittiin palautusmahdol-

lisuus vielä lomalta paluun jälkeen, koska nopeata aikataulua tärkeämpää oli saada mahdolli-

simman paljon vastauksia. 

 

1.1 Tutkittavien valinta 

Kyselytutkimukseen etsittiin henkilöitä, jotka olivat jo jonkin aikaa olleet työelämässä ja kiin-

nostuneet siellä väitöskirjan tekemisestä muun työn ohessa, tai heti maisteri- tai DI-tutkinnon 

jälkeen jatko-opinnot aloittaneita henkilöitä, jotka olivat sittemmin siirtyneet työelämään ja 

tekivät tutkimushetkellä väitöskirjaa pääosin vapaa-ajallaan. Myös tohtorin tutkinnon viime 

vuosina suorittaneet henkilöt sisällytettiin kyselyyn, mikäli jatko-opinnot oli suoritettu ainakin 

osittain työn ohessa. 

 

1.2 Kyselyn sisältö 

 

1.2.1 Henkilötiedot ja koulutustausta 

Vastaajan taustatiedot, kuten henkilötiedot ja koulutustausta kysyttiin kyselylomakkeessa. Kou-

lutustaustasta vastaajilta kysyttiin missä ja milloin henkilö oli suorittanut ylemmän korkeakou-

lututkinnon ja jatko-opinnot. Lisäksi tutkimushetkellä väitöskirjaa tekeviltä tiedusteltiin, kuinka 

paljon jatko-opinnoista oli sillä hetkellä suoritettu opintojen, tutkimuksen, artikkelien ja väitös-

kirjan osalta. Lomakkeessa kysyttiin myös työkokemuksen pituutta ennen jatko-opintojen aloit-

tamista ja paljonko työkokemusta oli tutkimushetkellä. 

 

1.2.2 Jatko-opinnot ja väitöskirja 

Tässä osiossa selvitettiin ennen kaikkea motiiveja jatko-opintoihin, mutta myös jatko-opintojen 

suunnitelmallisuutta. Kyselylomake sisälsi kysymyksiä vastaajien jatko-opinnoista sekä jatko-

opintojen aihepiiristä. Myös väitöskirjan koostumusta tiedusteltiin, eli oliko väitöskirja mono-

grafia vai nippuväitöskirja ja mikä oli minimivaatimus artikkelien lukumäärän ja julkaisuasteen 

suhteen. Kyselyssä kysyttiin myös jatko-opintojen kurssikokonaisuuksia sekä niiden soveltu-

vuutta väitöskirjaa tukeviksi kursseiksi. Lopuksi kyselylomakkeessa annettiin mahdollisuus va-

paamuotoisille kommenteille siitä, miten kurssitarjontaa ja opiskelumahdollisuuksia voitaisiin 

parantaa. Kysymysten tavoitteena oli selvittää vastaajien väitöskirjatyöskentelyn tehokkuutta. 

Vastausten perusteella voidaan myös pohtia keinoja työskentelyn tiivistämiseen ja johdonmu-

kaisuuteen, mikä lyhentäisi jatko-opintoihin kuluvaa aikaa. 
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1.2.3 Ohjaus 

Jatko-opintojen ohjausosiossa kysyttiin ohjaajan tasoa (prof/dos/tri) ja sitä, onko ohjaaja yli-

opistosta. Lisäksi kysyttiin, oliko ohjaaja pysynyt samana ja miten ohjausta voitaisiin parantaa. 

Ohjauksen tasoa ja laatua haluttiin selvittää, koska oletuksena oli, että työelämässä väitöskirjaa 

tekevien ohjaus yliopiston tai korkeakoulun puolelta voi olla ongelmallista ja/tai riittämätöntä. 

 

1.2.4 Rahoitus 

Kyselyn avulla haluttiin selvittää, miten työn ohella väitöskirjaa tekevät rahoittavat jatko-

opintonsa. Lisäksi kysyttiin, olisiko vastaajilla kiinnostusta kirjoittaa (väitöskirjaa tai väitöskir-

jaan sisältyvää artikkelia) stipendirahoituksella (esim. 1300 €/kk), joka kuitenkin edellyttää vir-

kavapautta ansiotyöstä. Lomakkeessa myös kysyttiin kuinka monta kuukautta he olisivat valmii-

ta tällaiseen työskentelyyn. Tällä kysymyksellä selvitettiin vastaajien motiiveja tehokkaaseen 

väitöskirjan edistämiseen, joka kuitenkin vaatisi ”uhrautumista” todennäköisesti huomattavasti 

palkkatyötä pienempään tulotasoon sekä hetkellistä irtautumista palkkatyöstä. 

 

1.2.5 Kommentteja 

Kyselyn lopussa vastaajille annettiin mahdollisuus vapaamuotoisille kommenteille, jossa kyse-

lyyn vastanneet saattoivat halutessaan tarkentaa vastauksiaan tai kommentoida muita mahdol-

lisia asioita, joita ei kyselykaavakkeessa kysytty. 

 

2 Tulokset 

2.1 Vastausten lukumäärä 

Kysely lähetettiin sähköpostitse 38 henkilölle. Lisäksi kysely lähetettiin sihteereille, viestintä-

päälliköille tai esimiehille, jotka toimittivat kyselyt eteenpäin toimipaikassaan, mutta edelleen 

lähetettyjen viestien lukumäärästä ei ole tietoa. 

Bioenergia-alan jatko-opiskelijoita oletettiin olevan aikaisemman kokemuksen mukaan melko 

vähän, minkä vuoksi kyselyyn otettiin mukaan myös muiden opinahjojen väitöskirjatekijöitä. 

Vastauksia saatiin yhteensä 16 kpl. Tästä joukosta tiputimme yhden vastaajan pois, sillä hän oli 

vasta perustutkintoa suorittamassa, eikä siten kuulunut kyselyn kohderyhmään. Vastaajia oli 

siten lopulta 15. Bioenergia-alan jatko-opiskelijoilta vastauksia saatiin 5 kpl, ympäristötieteen 

tai biologian alalta 6 kpl ja muilta aloilta 4 kpl. 

 

2.2 Kyselylomakkeen vastaukset 

Kyselyyn vastanneista 60 % oli naisia ja 40 % miehiä. Vastaajien ikä vaihteli 27 vuodesta 62 vuo-

teen (Kuva 1). Pian (alle 5 v.) valmistumisen jälkeen jatko-opinnot aloittaneita ja sittemmin työ-

elämään siirtyneitä eli väitöskirjan työn ohessa viimeisteleviä oli vastanneista 60 %. Jatko-

opinnot myöhemmin työelämässä aloittaneita oli 40 % vastaajista. 
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Kuva 1. Kyselyyn vastanneiden ikäjakauma. 

 

2.2.1 Jatko-opintojen valmiusaste 

Vastaajista kolmannes oli jo väitellyt tai heidän väitöskirjansa oli esitarkastuksessa. Yhtä suurel-

la osalla jatko-opinnot olivat loppuvaiheessa, mutta väitöskirjan kirjoittaminen oli vielä kesken. 

Viidennes oli suorittanut jo yli puolet tohtorin tutkintoon vaadittavista jatko-opinnoista, tutki-

muksesta ja artikkeleista. Neljännes oli jatko-opintojen alkuvaiheessa. 

 

2.2.2 Työkokemus 

Vastaajien työkokemus ennen jatko-opintojen aloittamista vaihteli alle vuodesta 28 vuoteen. 

Kaksi vastaajista ei ollut ilmoittanut työkokemuksensa pituutta ennen jatko-opintojen aloitta-

mista. Kysymykseen vastanneiden keskimääräinen työkokemus oli 8 vuotta. Kyselyhetkellä työ-

kokemusta oli vajaasta kahdesta vuodesta 35 vuoteen ja keskiarvo oli 16 vuotta (Kuva 2). 
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Kuva 2. Kyselyyn vastanneiden työkokemus jatko-opintojen alussa ja vastaushetkellä. 

 

2.2.3 Motiivi jatko-opintoihin 

Kaksi kolmasosa vastaajista ilmoitti motiiviksi jatko-opintojen aloittamiseen kiinnostuksensa 

tutkimustyöhön ja tutkimusaiheeseen. Muina motiiveina mainittiin mm. oletettu hyöty työelä-

mässä tai huono työtilanne. Nämä vastaukset mukaan lukien neljännes vastaajista toivoi jatko-

opinnosta olevan hyötyä työelämässä. Pelkästään heikko työtilanne ei kuitenkaan ollut syynä 

jatko-opintojen aloittamiseen yhdelläkään vastaajista. 

Osa vastaajista ilmoitti jatko-opintojen olevan luonteva osa työnkuvaa, jatko-opinnot ikään kuin 

”kuuluivat tapoihin”. Osa ilmoitti työnantajan kannustaneen tai edellyttäneen jatko-opintoja. 

Yhteensä työn tai työnantajan motivoimia jatko-opiskelijoita oli neljäsosa vastaajista. Muutama 

teki väitöskirjaa huvin vuoksi. Yhdellä oli halu tehdä jotain älyllistä eläköitymisen jälkeen. 

Motiivi oli muuttunut neljäsosalla vastaajista. Kiinnostus oli siirtynyt erilaisiin työtehtäviin, tai 

motivaatio oli vain hiipunut. Yhtä suurella osalla motiivi oli edelleen sama, ja puolet vastaajista 

ei kommentoinut motiivin muutosta. 

 

2.2.4 Väitöskirjan koostumus 

Yhtä poikkeusta lukuun ottamatta kaikki bioenergia-alan tai bio- ja ympäristötieteen jatko-

opiskelijat tekivät nippuväitöskirjaa. Monografiaa teki tai oli tehnyt 40 % vastaajista ja heistä 

kukaan, poisluettuna yksi eläkeiässä väitöskirjaa tekevä, ei ollut luonnontieteellisellä alalla, mis-

sä nippuväitöskirja on ainakin nykyään yleisin väitöskirjan muoto. 

Useimmilla väitöskirjan aihepiiri oli muotoutunut työn ohella, eli väitöskirja oli työnkuvaa tuke-

va, mikäli vastaaja oli aloittanut jatko-opinnot vasta myöhemmin työelämässä. Heti valmistumi-

sen jälkeen jatko-opinnot aloittaneilla ja sittemmin työelämässä jatko-opintoja viimeistelevillä 
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väitöskirjan aihe oli puolestaan ”ennalta määrätty”, eli jatko-opiskelija siirtyi useimmiten jo 

olemassa olevaan projektiin täydentämään jo käynnissä olevaa tutkimusta. Hekin kuitenkin 

pitivät aihetta omaan opintojen suuntautumiseen soveltuvana ja kokivat aiheen mielenkiintoi-

seksi. 

Minimivaatimus artikkelien määrälle oli nippuväitöskirjoissa 4-5 artikkelia. Poikkeuksena oli yksi 

nippuväitöskirja, joka koostui jopa kymmenestä julkaisusta ja konferenssijulkaisusta, ja lisäksi 

yksi vastaaja ilmoitti, ettei artikkelien minimivaatimusta ole määritelty. 

 

2.2.5 Jatko-opintojen suunnitelmallisuus 

Jatko-opintosuunnitelman ilmoitti tehneensä 46 % vastaajista. Heistä yksi ei muistanut tark-

kaan, millainen se oli, ja toinen ilmoitti sen muuttuneen monta kertaa vuosien aikana. 

Kaksi kolmasosaa ilmoitti kaikkien jatko-opintokurssien tukevan väitöskirjaa ja lisäksi 13 % oli 

sitä mieltä, että suurin osa tuki väitöskirjaa. Toisaalta viidesosa vastaajista oli sitä mieltä, että 

vain alle 40 % jatko-opinnoista tuki väitöskirjaa, ja heistä yksi arvioi alle viidesosan tukevan väi-

töskirjaa. Pitkään työelämässä olleena hän oli sitä mieltä, että: ”kun tässä vaiheessa tekee väi-

töstyötä, kaikki on omasta itsestä kiinni. Kurssitarjonta sopii sellaisille, jotka ovat olleet vain 

vähän työelämässä mukana.”Yksi vastaajista ei osannut sanoa kuinka suuri osa kursseista tuki 

väitöskirjaa, ja viidennes vastaajista ei kommentoinut tätä kysymystä. 

On otettava huomioon, että tässä kysymyksessä saattoi olla tulkintaeroja. Kysymys kuului 

”Kuinka suuri osa jatko-opintokursseista on väitöskirjaa tukevia kursseja: %”. Mikäli kaikki kurs-

sit ovat sisältyneet tohtorin tutkintoon, vastaaja on voinut ajatella 100 %:n kursseista tukevan 

väitöskirjaa. Jotkut ovat puolestaan voineet ajatella, että vaikka kaikki jatko-opinto kurssit tule-

vat sisältymään tutkintoon, vain tietyt kurssit ovat sisällöltään olleet hyödyllisiä väitöskirjan 

kirjoittamisen kannalta. 

Vastausten perusteella jatko-opintojen suunnitelmallisuutta ja soveltuvuutta voitaisiin selkeästi 

parantaa. Parannusehdotuksia on esitetty seuraavan kappaleen yhteydessä (2.2.6 Kurssitarjon-

ta). 

 

2.2.6 Kurssitarjonta 

Suurimmalla osalla jatko-opintoihin sisältyi kirjatenttejä ja konferensseja. Usealla vastaajalla oli 

myös pakollisia jatko-koulutuskursseja, mutta niiden määrä vaihteli hyvin paljon (3-70 %). Useat 

olivat myös suorittaneet pedagogisia opintoja ja tutkijakoulun kursseja. 

Tutkimukseen osallistujilta kysyttiin, miten kurssitarjontaa ja opiskelumahdollisuuksia voitaisiin 

parantaa. Eniten toivottiin tieteelliseen työhön ja ajatteluun harjaannuttavia kursseja, kuten 

opetusta artikkelien kirjoittamiseen. Ideana esitettiin ns. ”journal clubeja”, joissa voitaisiin ryh-

mässä arvioida jo julkaistuja artikkeleita sekä omia käsikirjoituksia. Toisena ideana esitettiin 

mahdollisuutta suorittaa tieteellisten kirjojen tenttimistä pienryhmissä, mistä kyselyn osallistu-

jilla oli hyviä henkilökohtaisia kokemuksia. 
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Tutkijakouluun kuulumattomat kokivat hyödyllisten jatko-opintokurssien tarjonnan olevan hy-

vin vähäistä ja erikoiskursseja sekä tilastotieteen kursseja toivottiin lisää. Myös yhteistyön li-

säämistä eri yliopistojen sekä oppilaitosten ja työnantajien välille toivottiin. Lisäksi toivottiin 

säännöllisempää yhteydenpitoa ohjaajiin. Toisaalta, varttuneemmat, työelämän ohessa väitös-

kirjaa tekevät kokivat kurssitarjonnan tarpeettomaksi, ja he toivoivat erillistä sovellettua ohjel-

maa tutkinnon muodollisten vaatimusten täyttämiseksi. Sekä jatko-opintojen suunnitelmalli-

suudessa että kurssitarjonnassa on siis selkeästi parannettavaa. Hyvä, sovellettu jatko-

opintosuunnitelma sekä suunnitelman päivittäminen aika ajoin voisi tehostaa väitöskirjan te-

koa. Kurssien soveltuvuudesta jatko-opintoihin on myös hyvä keskustella ohjaajan kanssa etu-

käteen. 

 

2.2.7 Ohjaus 

Lähes kaikilla vastaajista (80 %) ohjaaja tai ainakin toinen ohjaajista oli pysynyt samana. Yksi 

vastaajista tosin ilmoitti, että vain nimellinen ohjaaja oli säilynyt, ja käytännössä työtä ohjaa 

toinen henkilö kuin alussa. Eräs toinen vastaaja arveli, ettei väitöskirja toteudu sen hetkisen 

ohjaajan kanssa, koska aihe oli huonosti valittu alun alkaen. 

Yksi vastaajista ei ollut vastannut ohjaajaa koskeviin kysymyksiin, mutta hänen väitöskirjansa oli 

vielä alkutekijöissään. Yhtä vastaajaa lukuun ottamatta kaikilla pääohjaaja oli yliopistosta. Pää-

ohjaajista professoreita oli 72 %, dosentteja 14 % ja muissa vastauksissa titteliksi oli mainittu 

pelkkä tohtori. 

Ohjauksen parannuskeinoiksi toivottiin etenkin enemmän ohjaajan aikaa ja osallistumista. Li-

säksi esitettiin seurantaryhmää, jossa jatko-opiskelijalla olisi tukenaan kaksi eri henkilöä, jotka 

eivät ole ohjaajia, mutta jotka seuraisivat jatko-opintojen etenemistä ja joiden kanssa voi kes-

kustella mahdollisista ongelmista. Vastaajan mukaan tällainen käytäntö on toiminnassa Helsin-

gin yliopistossa, ja sitä on kehuttu toimivaksi. Myös tutkimusryhmää tai muuta yhteistyötä ja 

tukea keskusteluun ja tieteelliseen kirjoittamiseen kaivattiin tueksi. 

 

2.2.8 Rahoitus 

Vastaajista neljännes teki jatko-opintoja apurahalla, projektirahoituksella tai tutkijakoulun pal-

kalla. Osa työn ohessa väitöskirjaa tekevistä pystyi osittain käyttämään työaikaa väitöskirjatyö-

hän tai sai lisäksi apurahaa säätiöiltä tai yliopistosta, yksi sai lisäksi aikuiskoulutusrahaa. Osalla 

ei ollut ulkopuolista rahoittajaa, vaan he rahoittivat väitöskirjansa tekemistä omasta kukkaros-

taan. Eläkkeellä väitöskirjaa tekevä vastaaja oli saanut apurahoja opiskeluun ulkomailla ja osal-

listumiseen kansainvälisiin konferensseihin. 

Vastaajilta kysyttiin, olisiko heillä kiinnostusta tehdä jatko-opintoihin liittyvää kirjoitustyötä sti-

pendirahalla (1300 €/kk), mikäli kuitenkin olisi oltava vastaava aika virkavapaalla. Vastaajista 63 

% olisi valmis työskentelemään yhdestä kahteen kuukautta tai korkeintaan puoli vuotta kysei-

sellä summalla, mutta vain mikäli se soveltuu elämäntilanteeseen, esimerkiksi perheen talou-

dellisiin järjestelyihin tai työtilanteeseen, sillä esimerkiksi projektityössä olevat eivät voisi täl-

laista mahdollisuutta hyödyntää. Kielteisesti vastanneet (25 %) ilmoittivat apurahan olevan ai-

van liian pieni, jotta sillä tulisi toimeen. 
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Vastausten tulkintaa hankaloittaa se, että kyselyssä emme tarkentaneet onko tämä 1 300 €/kk 

brutto- vai nettotulo. Esimerkiksi Suomen kulttuurirahaston vuotuinen apuraha on suuruudel-

taan 21 000 €/kk, eli 1 750 €/kk, josta menee kuitenkin noin 14 % lakisääteisiin vakuutusmak-

suihin. Toisaalta kulttuurirahasto sallii apurahakaudella viran tai muun palkallisen tehtävän suo-

rittamista enintään 25 % työajasta. (Suomen Kulttuurirahasto 2011) 

 

2.2.9 Vapaat kommentit 

Yksi vastaajista pohti omaa soveltuvuuttaan tutkimukseen, koska tekee väitöskirjaa ”omaksi 

mielenkiinnoksi”. Toinen kannusti jatko-opiskelijoita menemään töihin mahdollisuuksien mu-

kaan siinä vaiheessa, kun jatko-opinnot, mahdolliset laboratoriokokeet ja julkaisut ovat kuta-

kuinkin valmiina ja jäljellä on enää varsinainen väitöskirjan kirjoittaminen. Ohessa muutama 

kommentti, jotka kuvaavat hyvin työn ohella väitöskirjan tekoa sekä jo pitkään työelämässä 

olleen väitöskirjatyöskentelyä: 

”Jatko-opintoni ovat olleet jäissä pari viime vuotta. Kokopäiväinen työskentely vie kaiken ajan ja 

voimat, eivätkä tarjolla olevat rahoitusvaihtoehdot käytännössä mahdollista jättäytymistä edes 

osa-aikaisesti pois päätoimesta.” 

”Oman kokemukseni perusteella kannustaisin menemään töihin mahdollisuuksien mukaan siinä 

vaiheessa, kun jäljellä on lähinnä se varsinaisen väitöskirjan kirjoittaminen, kun opinnot ja ko-

keet on tehty ja julkaisut ovat suurin piirtein kunnossa.” 

”Väitöstyön tekeminen on enää pienestä kiinni. Mutta kun on motivaatiopula. Ei ole tällä iällä 

enää mitään hyötyä.” 

”Korostan, että varttuneen ja pitkään työelämässä olleen väittelijän toiveet ja asennoituminen 

on ”aikuismaista” lähestymistä tilanteeseen ja tehtävään. Silloin ns. pikkupiirteinen ”assarimen-

taliteetti” on syytä unohtaa (puolin ja toisin) ja keskittyä oleelliseen – väitöskirjan tekemisen 

ohjaamiseen ja työn kaikkinaiseen edistämiseen (siis avustamiseen, byrokratian hoitamiseen, 

jne.). Edelleen, on syytä valita ohjaava professori huolella – niin että muodostuu molemmin-

puolinen luottamus ja arvostus. Yhteisjulkaisujen teko on parasta toisiinsa tutustumista – aina-

kin aluksi.” 
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3 Yhteenveto 

Kyselytutkimuksen tavoitteena oli selvittää jatkokoulutusmahdollisuuksien kehittämistä etenkin 

työelämän ohessa tehtävien jatkotutkintojen osalta. Koska kysely tehtiin pienimuotoisena, ei 

kovin laajoja tulkintoja ja yhteenvetoa voida tehdä. Vastauksista kuitenkin selviää muutamia 

tärkeitä seikkoja, jotka on hyvä huomioida työn ja jatko-opintojen yhteensovittamisessa. 

Työn ohessa väitöskirjaa tekeviä oli reilu kolmasosa vastaajista, ja useimmat heistä pystyivät 

osittain käyttämään työaikaa väitöskirjatyöhän tai saivat lisäksi apurahaa. 25 % vastaajista teki 

kyselyhetkellä jatko-opintoja pelkästään apurahalla, projektirahoituksella tai tutkijakoulun pal-

kalla. Kyselyyn vastaajat olivat pääasiassa hyvin motivoituneita väitöskirjatyöhön, sillä suurim-

pana motivaationa oli kiinnostus aiheeseen sekä hyöty työelämässä. Näiden vastausten perus-

teella työnantajien kannattaisi kannustaa ja tukea jatko-opinnoista kiinnostuneita työntekijöi-

tään, sillä he ovat todennäköisesti hyvin motivoituneita niin työn aihepiiristä kuin itsensä kehit-

tämisestä työntekijänä. Aarresaari-verkoston eli yliopistojen ura- ja rekrytointipalvelujen sekä 

opetusministeriönyhteistyönä tekemän tutkimusten mukaan työnantajat suhtautuvat myöntei-

sesti henkilökunnan jatko-opintoihin. Kyseisen tutkimuksen mukaan tohtorin tutkintoa arvos-

tettiin työelämässä, ja mikäli väitöskirjatyön aihe hyödytti organisaatiota, väitöskirjaa annettiin 

tehdä osin työajalla. Tällainen mahdollisuus oli ollut myös osalla tähän kyselyyn vastaajista 

(Haapakorpi 2008). 

Kuitenkin osa vastaajista koki työelämän ja jatko-opintojen yhteen sovittamisen hyvin haasta-

vaksi ja taloudellisesti raskaaksi. Etenkin perheelliset kokivat jatko-opintojen liittämisen muu-

hun elämään haasteelliseksi. Vakituisen työn ohessa jatko-opintojen tekeminen on kuitenkin 

houkuttelevampaa kuin heti maisterin tutkinnon jälkeen, sillä hyvin usein maisteriopintojen 

perään suoritetun tohtorin tutkinnon jälkeiset työsuhteet ovat usein määräaikaisia (Haapakorpi 

2008, Sainio 2008). Tämän kyselytutkimuksen perusteella motivaatiota työn ohessa tohtorin 

tutkinnon suorittamiseen löytyy niin työntekijöiltä kuin ainakin osalta työnantajilta. Käytännön 

toteutuksessa on kuitenkin useita ongelmakohtia, joihin tulisi kiinnittää huomiota. 

Yksi selkeä haaste on sopivan kurssitarjonnan löytäminen. Etenkin erikoiskursseja ja tieteellisen 

työhön ja ajatteluun harjaannuttavia kursseja toivottiin lisää. Varsinkin pitkään työelämässä 

olleille syventävät jatko-opintokurssit tuntuvat turhilta ja sovellettu jatko-opinto-ohjelma tut-

kinnon muodollisten vaatimusten täyttämiseksi olisi hyödyllisempi. Ideoina esitettiin ns. ”jour-

nal clubeja”, joissa voitaisiin ryhmässä arvioida jo julkaistuja artikkeleita sekä omia käsikirjoituk-

sia sekä mahdollisuutta suorittaa tieteellisten kirjojen tenttimistä pienryhmissä. Myös yhteis-

työtä eri oppilaitosten, yliopistojen ja työnantajien välille toivottiin lisää. 

Toinen haaste on ohjauksen puute; ohjaajalta toivottiin enemmän aikaa ja osallistumista sekä 

säännöllisempää yhteydenpitoa. Jatko-opintojen edistämiseksi esitettiin seurantaryhmää, jossa 

jatko-opiskelijalla olisi tukenaan kaksi eri henkilöä, ei ohjaajia, jotka seuraisivat jatko-opintojen 

etenemistä ja joiden kanssa voi keskustella mahdollisista ongelmista. Ohjausta tarvittaisiin lisää 

myös kurssivalintoihin, sillä osalla vastaajista vain alle 40 % kursseista tuki väitöskirjaa. 

Ehkä haastavimmaksi ongelmaksi jatko-opintojen ja työelämän yhteensovittamiselle näyttäisi 

kuitenkin muodostuvan apurahalla työskentelyn taloudellinen kannattamattomuus. Jo pitkään 

työelämässä olleille ”normaaliin” palkkatasoon tottuneille pienellä apurahalla työskentely ei 
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tuntunut houkuttelevalta vaihtoehdolta ja osalle se oli taloudellisesti mahdotonta edes lyhytai-

kaisesti. Motivaatiota väitöskirjan tehokkaampaan edistämiseen kuitenkin löytyy, sillä lähes 70 

% vastaajista olisi valmis hyödyntämään mahdollisuuden ottaa virkavapaata keskittyäkseen 

pelkästään artikkelin tai väitöskirjan kirjoittamiseen 1300 euron kuukausittaisella apurahalla. 

Perheen taloudellinen tilanne sekä työn luonne kuitenkin vaikuttaisivat päätökseen, sillä esi-

merkiksi projektityöstä ei ole mahdollista ottaa virkavapaata. Lyhennettyä työviikkoa ei kukaan 

kyselyyn vastanneista ottanut esille, mutta se voisi olla yksi vaihtoehto niin taloudellisesti kuin 

aikaresurssienkin kannalta katsottuna. 

 

4 Loppusanat 

Jyväskylän yliopisto käynnisti toukokuussa 2010 ns. ”tohtorikerhon”, joka on pyrkinyt kehittä-

mään ja ideoimaan työelämän ja jatko-opintojen yhteensovittamista, jonka tavoitteena oli vas-

tata kyselyssä esiintyviin ongelmiin. ”Tohtorikerhoon” osallistui työn ohessa väitöskirjaa tehnei-

tä tohtoreita, päätyönään väitöskirjaa tekeviä tai tehneitä jatko-opiskelijoita, sekä työn ohessa 

jatko-opintojen aloittamista harkitsevia. Tapaamisissa on keskusteltu väitöskirjan tekemisen 

pullonkauloista, ideoitu verkostoitumista ja kehitetty uusia päänavauksia kuten väitöskirjaklini-

koita ja uudenlaisia väitöskirja-apurahoja. ”Tohtorikerhossa” on mm. pohdittu uuden koulutus-

rahaston perustamista lyhytaikaisen rahoituksen saamiseksi kuten esimerkiksi artikkelin kirjoit-

tamista varten. (Wihersaari 2010).  

Tämän kyselyn suunnittelussa on ollut mukana myös Jonna Heinänen Jyväskylän yliopistosta, mistä hä-

nelle kiitokset.
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LIITE 1: Saatekirje 

 

Hei, 

 

Jyväskylän yliopisto on mukana ”Keskisuomalaisen bioenergiaklusterin osaavan työvoiman turvaaminen, BEV-

osaaja” -hankkeessa, joka toteutetaan yhteistyössä JAMKin (Jyväskylän ammattikorkeakoulu) ja POKEn (Pohjoisen 

Keski-Suomen oppimiskeskus) kanssa. Kyseessä on ESR-rahoitteinen hanke, jonka yhtenä tehtävänä on kehittää 

työn ohella väitöskirjaa tekevien bioenergia-alan ihmisten opetusta ja tutkimustyön ohjaamista, sekä yrittää löytää 

keinoja työelämän ja jatko-opintojen yhteensovittamisen. Koska tätä viiteryhmää (bioenergia-alan jatko-

opiskelijat) ei liiemmin löydy, tulemme haastattelemaan laajasti myös muiden opinahjojen väitöskirjatekijöitä.  

 

Etsimme henkilöitä, jotka ovat jo jonkin aikaa olleet työelämässä ja kiinnostuneet sitten väitöskirjan tekoon pää-

sääntöisesti muun työn ohessa, tai vastaavasti heti maisteri- tai DI-tutkinnon jälkeen jatko-opinnot aloittaneita 

henkilöitä, jotka ovat sittemmin siirtyneet työelämään ja tekevät tällä hetkellä väitöskirjaa pääosin vapaa-ajallaan. 

Myös tohtorin tutkinnon lähivuosina suorittaneet henkilöt voivat osallistua haastatteluun, mikäli jatko-opinnot on 

suoritettu ainakin osittain työn ohessa.  

 

Jos täytät edellä mainitut kriteerit, olisimme iloisia, jos voisimme liittää Sinut haastateltavien joukkoon! Toteu-

tamme haastattelun niin, että ensin lähetämme kyselylomakkeen sähköpostitse ja vastauksia saatuamme täyden-

nämme tarvittaessa kyselyä haastattelulla. Kyselylomakkeen ja mahdollisen jatkohaastattelun tiedot käsitellään 

luottamuksellisesti! 

 

Kiinnostaako Sinua osallistua? Toivottavasti vastaat kyllä - olisi tärkeä meille, että kertoisit mielipiteesi! Vastausta 

toivotaan 26.7.2010 mennessä. Kesälomalla olevat voivat kuitenkin palauttaa lomakkeen vielä kyseisen päivämää-

rän jälkeenkin lomalta palattuaan! 

 

 

BEV-osaajat tiimi, Jyväskylän yliopisto: 

 

Heli Lassila, heli.lassila@jyu.fi 

Jonna Heinänen, jonna.heinanen@jyu.fi 

Miia Jämsén, miia.j.jamsen@jyu.fi 

Margareta Wihersaari, margareta.wihersaari@jyu.fi 

 

Hankkeen kotisivu löytyy osoitteesta: http://www.jamk.fi/tutkimus/klusterit/bevosaaja ja lisätietoa tiimistämme 

löytyy osoitteesta: www.susbio.jyu.fi.  
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LIITE 2: Kyselylomake 

 

BEV-osaaja hankkeen tohtorikysely 

Henkilötiedot ja koulutustausta  

Nimi:  

Ikä nyt (väitösikä):  

DI/FM, mistä ja milloin valmistuit:   

Jatko-opiskelija, missä ja milloin:  

Kuinka paljon jatko-opinnosta on tällä 
hetkellä tehty: % 

• Opiskelusta 
• Tutkimustyöstä 
• Artikkeleista 
• Väitöskirjan kirjoittamisesta 

 

Lis. Tutkinto, missä ja milloin:  

Tohtoritutkinto, missä ja milloin:  

Kuinka kauan työkokemusta ennen 
jatko-opintojen aloitusta: 

 

Työkokemusta haastatteluhetkellä:  
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Jatko-opinnot ja väitöskirja 

Miksi aloitit jatko-opinnot? Onko motii-
vi muuttunut? 
 

 

Onko väitöskirja monografi vai nippu-
väitöskirja?  

 

Jos nippuväitöskirja, montako artikke-
lia ja mikä on minimivaatimus? 

• Published 
• Accepted 
• Submitted 
• Manuscript 
• Konferenssijulkaisu 

 

Väitöskirjan tarkka aihepiiri  
 – koska päätit? 

 

Mistä keksit aiheen?  

Oliko kurssisuunnitelma tehty hakies-
sasi jatko-opiskelijaksi? 

 

Kuinka suuri osa jatko-
opintokursseista on väitöskirjaa tuke-
via kursseja: % 

 

Mistä kurssit koostuvat: % 
• Pakollisia jatko-

koulutuskursseja 
• Laudaturtason kurssit 
• Maisteritason kurssit 
• Tutkijakoulun kurssit 
• Kirjatentit 
• Harjoitustyö 
• Pedagogiset opinnot 
• Luennointi tai opetus laborato-

rio-/ kenttäkursseilla 
• Osallistuminen konferenssei-

hin 
• Muut kurssit (tarkenna) 

 

Miten kurssitarjontaa ja opiskelumah-
dollisuudet voitaisiin mielestäsi paran-
taa? 
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Ohjaus 

Onko ohjaaja pysynyt samana?  

Ohjaajan taso: Prof/dos/tri  

Pääohjaaja(t) yliopistosta? (kyllä/ei)  

Miten ohjausta voitaisiin mielestäsi 
parantaa? 

 

Rahoitus  

Päärahoitus  

Osarahoitus  

Jos olisi mahdollista saada stipendi-
rahoitusta kirjoittamiseen (1300 e/kk) 
jota kuitenkin edellyttää, että olet vas-
taavasti virkavapaalla ansiotyöstä, 
miten monta kuukautta kuvittelet että 
käyttäisit tällaista mahdollisuutta jatko-
opintojen aikana? Kommentoi! 

 

Kommentteja 

 

 

 



Jyväskylän yliopiston biologian laitoksen tiedonant oja -sarjassa ilmestyneet julkaisut 

 

 1 SIENITALOUSSEMINAARI 7.–8.4.1975. 

 2  RAATIKAINEN M, SAARI V, KANKAALA P, KARILA V, KOVANEN J ja PULKKINEN E 1975: Korospohjan pumppu-
voimalaitosalueen kasvisto ja eläimistö. 

 3  KEVOJÄRVEN JA SEN LÄHILAMPIEN HYDROBIOLOGIASTA. Hydrobiologian laudaturkurssi Utsjoen Kevolla 15.–
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