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”Kuka? Missä? Milloin?” JOOM-lomake väitöskirjan 
ohjausprosessin jäsentämiseen

Tämän kehittämistyön tavoitteena oli lisätä suunnitelmallisuutta väitöskirjan ohjausprosessin eri vaiheissa. Kir-
joittajaryhmän monitieteisistä tarpeista lähtien ja pohjautuen aiempaan tutkimuskirjallisuuteen kehitimme Jatko-
Opiskelun Ohjauksen Muodot (JOOM) -lomakkeen, jota väitöskirjan ohjaaja voi käyttää yhteistyössä muiden oh-
jaukseen osallistuvien ja ohjattavan kanssa. Lomakkeen tavoitteena on tehdä näkyviksi eri ohjausmuodot, mukaan 
lukien vertais- ja ryhmäohjaus, sekä niiden roolit ja tavoitteet. Lomake auttaa myös jäsentämään ohjausprosessin 
etenemistä. Lomake on kehitetty yliopistopedagogiikan kurssin yhteydessä Helsingin yliopistossa ja se on muo-
kattavissa eri tieteenalojen käyttöön.

Johdanto

Väitöskirjan työstäminen on moniulotteinen prosessi, jos
sa ohjaajan ohella myös vertaisten rooli on tärkeä. Jotta 
olemassa olevat, ajoin niukatkin, resurssit saadaan hyö
dynnettyä laadukkaasti, on välttämätöntä saada ohjauk
sen toiveet, tarpeet ja resurssit kohtaamaan mielekkäällä 
tavalla. Erityisesti on tärkeä ymmärtää ohjaajan ja vertais
ten roolia väitöskirjatyön eri vaiheissa ja hyödyntää niiden 
vahvuuksia (ks. esim. Donnelly & Fitzmaurice, 2013, Ni
kander & Piattoeva, 2014, Wisker, Robinson, Trafford, War
nes & Creighton 2003, ja keskustelunavauksemme Gritsen
ko, Holopainen, Laasonen, Lehtisaari & Ruuskanen, 2017). 

Tämän kehittämistyön tavoitteena oli lisätä suunnitel
mallisuutta ohjausprosessin eri vaiheiden menetelmien 
valinnassa ja käytössä, jotta ne vastaisivat paremmin tut
kimuskirjallisuutta, omasta kokemuksestamme kumpua
via ohjaajan tarpeita sekä käytössä olevia resursseja ja 
jatkoopiskelijan tarpeita. Kehitimme Jatko-Opiskelun Oh-
jauksen Muodot (JOOM) -lomakkeen (Liite 1), jolla ohjaa
ja voi jäsentää ohjausprosessin eri vaiheita yhteistyössä 
muiden ohjaukseen osallistuvien ja jatkoopiskelijan kans
sa. JOOMlomake on suunniteltu käytettäväksi ohjauksen 
suunnitteluvaiheessa, alun sujuvoittamisessa sekä väitös
kirjaprosessin aikana ohjauksen toteutumisen seurannas
sa. Laatimamme JOOMlomake tekee näkyväksi muun 
muassa ohjausprosessin eri osapuolet, heidän roolinsa ja 
työnjakonsa, eri ohjausmuodot ja niiden tavoitteet sekä 
ohjausprosessin etenemisen vaiheita tohtorikoulutettavan 
asiantuntijuuden kehittymisessä. Kokonaisvastuu väitös
kirjaprosessin ohjaamisesta on toki vastuullisella ohjaa
jalla, mutta JOOMlomakkeen tavoitteena on tuoda oh

jausmuodot näkyviksi ja selkeyttää käytettävissä olevia 
ohjausmuotoja ja niiden tavoitteita.

JOOMlomakkeen kehittäjät edustavat eri tieteenaloja. 
Tunnistimme väitöskirjan ohjausprosessin jäsentämisen 
kaikille aloille keskeiseksi tarpeeksi, johon tutkimuskirjal
lisuudesta ei löytynyt suoraa vastausta. Pyrimme vastaa
maan kehitystyöllämme poikkitieteellisestä näkökulmasta 
kysymyksiin siitä, kuka ohjaa väitöskirjatyötä sekä missä 
ja milloin väitöskirjatyötä konkreettisesti ohjataan.

Jatko-Opiskelun Ohjauksen Muodot -lomakkeen 
tausta 

Kehittämämme JOOMlomake perustuu kirjallisuuskatsa
ukseen, erityisesti Niemisen ja kumppaneiden prosessiku
vaukseen (2016), Bitzerin ja Albertynin (2011) lomakerun
koon, Vygotskyn (1978) lähikehityksen teoriaan, kirjalli
suuskatsaukseemme sekä omakohtaisiin kokemuksiimme 
väitöskirjan ohjaajina ja ohjattavina. 

Väitöskirjatyön ohjausprosessin vaiheista (Nieminen, 
Vaara, Schramko, Siljander & Simonen, 2016) olemme otta
neet huomioon Kuviossa 1 mainitut vaiheet: a) ensimmäis
ten tulosten valmistuminen ja käsikirjoituksen luonnoste
lu, b) itsenäistyminen ja integroituminen tiedeyhteisöön, 
c) asiantuntijuuden vahvistuminen sekä d) yhteenvedon 
(lopputyön) kirjoittaminen ja väitökseen valmistautumi
nen. Bitzer ja Albertyn (2011) ehdottavat useita ohjausmal
leja yhdistävää, tarkkaan suunniteltua ja strukturoitua oh
jausprosessia. Jo Vygotskyn perusteella voidaan määritellä 
ohjaajan roolia, prosessia ja opiskelijoiden toimintoja pro
sessin eri vaiheissa. Vygotskyn (1978) teoriasta peilaam
me prosessin vaiheisiin etenkin ajatusta siitä, että sosiaali
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nen vuorovaikutus edeltää oppimista ja oppiminen lähike
hityksen vyöhykkeellä hyödyntää oppimista osaavamman 
toisen osapuolen avulla, mieluiten todenmukaisissa tilan
teissa (ks. myös Wass & Golding, 2014).

Kehittämistyössämme keskityimme eri osapuolien vah
vuuksiin ohjausprosessissa. Tätä varten tarkastelimme 
yliopistopedagogista tutkimusta, jossa on käsitelty pe
rinteisen yksilöohjauksen lisäksi muita ohjauksen mal
leja,  kuten vertaisohjausta. Totesimme, että yksi ohjaa
jan ja vertaisten roolien eroista kiteytyy jatkuvuuden tai 
toistuvuuden käsitteiden kautta. Ohjaajan kanssa työs
kentely näyttäytyy ainakin osassa jatkoopintoprosesseja 
enemmänkin sarjana kohtaamisia kuin jatkuvana yhdessä 
työskentelynä (Pyhältö ym., 2012). Vertaisten ohjausroo
li täydentää yksilöohjausta, ja vertaiset voivat olla rinnal
la seniori ohjaajia intensiivisemmin joko tietyn vaiheen tai 
koko jatkoopintojen ajan. 

Ohjausprosessin vaiheisiin (Nieminen ym., 2016) suh
teutettuna yksilöohjausta voidaan ajatella hyödynnettävän 
eniten prosessin alkuvaiheissa, jolloin sovitaan vaikkapa 
väitöskirjatyön tavoitteista ja ohjauskäytännöistä. Pyhältö 
ja kumppanit (2012) ehdottavat, että väitöskirjaprosessissa 
olisi hyödyllistä ottaa käyttöön entistä intensiivisempi ja 
ohjatumpi vertaistyöskentely, joka auttaisi muun  muassa 
integroitumaan paremmin tiedeyhteisöön ja vähentämään 
näin väitöskirjan tekijöiden kokemia ohjauksen ongelmia. 
Lisäksi tiedeyhteisöön liittymisessä ja alan traditioiden 
omaksumisessa vertaisilla voi olla iso merkitys.

Yksilöohjausta on mahdollisesti syytä painottaa myös 
prosessin lopussa väitöskirjaa viimeisteltäessä ja väitök
seen valmistauduttaessa, jolloin väitöskirjatyöntekijän 
identiteetti on muuttumassa jatkoopiskelijasta itsenäi
seksi  asiantuntijaksi. Etenkin nämä ovat vaiheita, joissa 
on tarve keskittyä yksilöllisiin asioihin. Tällöin kyetään 
hyödyntämään yksilöohjauksen hyvinä puolina kuvattu

ja yksilöllisten tarpeiden huomioimista ja valmentamista 
itsenäisen tutkimuksen tekemiseen (esim. Dysthe, Sama
ra & Westrheim, 2006; McCallin & Nayar, 2012). Yksilöoh
jauksen tulisi jollakin intensiteetillä kantaa läpi koko pro
sessin, sillä yksilöohjauksen hyvinä puolina on kuvattu 
myös ohjaajan sitoutumista ja vastuunkantoa sekä proses
sin etenemisen ja laadun seuraamista (Dysthe, Samara & 
Westrheim, 2006; Jones 2016). 

Kollektiivisena toimintana vertais ja ryhmäohjaus täy
dentää yksilöohjausta. Yksilöohjauksen intensiivisyydessä 
tulee ottaa huomioon opiskelijoiden yksilöllisyys ohjauk
sen ja ohjaussuhteen tarpeissa, toki olemassa olevien re
surssien puitteissa. Vastaavan yksilöohjaajan lisäksi väi
töskirjaprosessin tueksi voidaan sopia täydentäviä asian
tuntijaohjaajia tai ohjausryhmiä, joilla on väitöskirjapro
sessia tukevat osatavoitteet. Tiedeyhteisöön sitoutumisen 
ja tutkimusyhteistyön kannalta on tärkeää, että väitöskir
jatyöntekijä integroituu lähitutkimusryhmään väitöskirja
prosessin alusta alkaen, luo yhteyksiä vertaisiin ja verkos
toituu kollegojen kanssa kansallisella ja kansainvälisel
lä tasolla. Jatkoopiskelijan asiantuntijuuden kehittyessä 
hänen omat opettajan ja ohjaajan roolinsa vertaisohjaus
ryhmissä vahvistuvat ja kehittyminen on vastavuorois
ta, kun jokainen voi tuoda oman erityisosaamisensa ryh
män käyttöön.

Tutkimusten perusteella ohjauksen määrällinen ja laa
dullinen tarve vaihtelee yksilöittäin ja voi hetkellisesti li
sääntyä ja vähentyä prosessin aikana, lisäksi ohjaajalla ja 
vertaisilla on omat roolinsa eri vaiheissa (Lahenius & Mar
tinsuo, 2011). Lahenius ja Martinsuo (2011) havaitsivat esi
merkiksi, että tavoiteorientoituneilla projektipäällikkömäi
sillä väitöskirjan tekijöillä saattoi olla jopa päivittäin kans
sakäymistä ohjaajan kanssa, varsinkin jos he työskenteli
vät samassa tutkimusprojektissa. Harrastelijamainen väi
töskirjan tekijä ei Laheniuksen ja Martinsuon (2011) mu

Kuvio 1. Jatko-opiskelijan ohjauksen tarve ja tutkijaidentiteetin omaksuminen väitöskirjaprosessin aikana (t). Mukailtu Niemisen ja 
kumppaneiden (2016) kuviosta
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kaan useimmiten koe saavansa tarpeeksi ohjausta mis
sään vaiheessa väitöskirjatyötään. Väitöskirjatyöntekijöil
le, jotka työskentelevät osana tutkimusryhmää, voi myös 
muodostua spontaani jatkoopiskelijoiden vertaisryhmä, 
joka voi vastata tarpeisiin, joihin yksilöohjaus ei kykene. 
Vertaisista koostuvassa kirjoittamisryhmässä työskentely 
harjaannuttaa esimerkiksi akateemiseen kirjoittamiseen 
(Maher, Fallucca, & Halasz, 2013). Vaikka kirjoittamisryh
mä on joskus jatkoopiskelijoiden oma aloite, usein oh
jaajan järjestämät ryhmät toimivat tehokkaammin (Ada
mek, 2015).

JOOM-lomakkeen käyttö

Kehittämämme JOOMlomake (liite 1) on tarkoitettu hyö
dynnettäväksi prosessin alussa väitöskirjan hahmottelun 
ja ohjaussopimuksen tekemisen rinnalla, mutta myös seu
rantaan ja täydentämiseen väitöskirjatyön edetessä. Lo
makkeen sarakkeissa on esitetty ohjauksen muodot ja ri
veillä prosessin vaiheet. Kuhunkin soluun merkitään, mitä 
ohjausmallia painotetaan missäkin vaiheessa. Yksilöohja
uksessa vastuullisena ohjaajana toimii yleensä oppiaineen 
professori. Muina nimettyinä ohjaajina voi olla esimerkik
si dosentteja, yliopistonlehtoreita tai post doc tutkijoita. 
Myös muita tahoja voidaan tarpeen mukaan konsultoida 
(esim. tilastotieteilijä tai muu menetelmäasiantuntija) ja 
heitä voidaan nimetä soluihin. JOOMlomakkeeseen voi
daan merkitä muistiin myös ohjaukseen käytettäviä tunti
määriä tai tarkempia työtapoja. Voidaan myös sopia, mistä 
osuuksista ohjattava on erityisesti itse vastuussa. 

Koska JOOMlomake oli kehitetty vasta talvella 2016–
2017, saatavilla ei ole vielä lopullisia tuloksia sen käytös
tä ohjauksen eri muotojen tavoitteiden, resurssien ja käy
tön jäsentämisestä väitöskirjaprosessin aikana. Kirjoittajat 
ovat kuitenkin ottaneet lomakkeen käyttöön tai suunnit
televat ottavansa sen käyttöön uusien väitöskirjaohjattavi
en kanssa. Kokeilun alkuvaiheessa työkalumme on jo hel
pottanut ohjauksen tarpeiden tunnistamisessa ja ohjaus
resurssien jäsentämisessä, sillä ohjaaja voi käyttää sitä yk
sinkin oman työnsä jäsentämiseen. Toivomme että kehit
tämästämme lomakkeesta on hyötyä ohjaussopimuksien 
tekemisessä ja sen päivittämisessä väitöskirjaohjauspro
sessien aikana.

Kohti kattavampaa väitöskirjaohjauksen 
suunnittelua

Väitöskirjatyön ohjauksen suunnitteluun ja seurantaan on 
monia työkaluja. Helsingin yliopistolla on käytössä ohja
ussopimuslomakkeita ja yliopistopedagogiikan koulutusta 
ohjaamisesta sekä siitä sopimisesta. Vuonna 2017 otetaan 
porrastetusti käyttöön myös sähköinen jatkoopintojen 
suunnittelun ja seurannan työkalu Thessa (https://thes
sa.helsinki.fi/), jonka tarkoitus on lisätä projektipohjais
ten väitöskirjatöiden seurantaa ja tiivistää niiden ohjaus
ta. Useimmat käytettävissä olevat työkalut perustuvat yk
silöohjaukseen ja olettamukseen siitä, että ohjaajat sekä 
ohjausryhmät jatkuvat samoina väitöskirjaprosessin läpi. 
Toisaalta erilaisten ohjausmuotojen käyttö on yleistynyt, ja 
muun muassa Tampereen yliopisto puolestaan ohjeistaa 

järjestämään ryhmä ja yksilöohjauksen lisäksi vastavuo
roista vertaisohjausta esimerkiksi opintopiirien ja työpaja
toiminnan muodossa (Tampereen yliopisto, 2015).

Kehittämämme ohjausprosessin jäsentämisen JOOMlo
make tekee näkyväksi muuttuvat ohjaustarpeet prosessin 
eri vaiheissa. Lomake on muokattavissa niin, että yliopis
to ja tieteenalakohtaiset erot voidaan ottaa huomioon, mi
tä myös suosittelemme. JOOMlomakkeen heikkoutena on, 
ettei se ole osa virallista seurantajärjestelmää vaan tallen
taminen ja suunnitelman päivittäminen sekä systemaatti
nen seuranta jäävät käyttäjien vastuulle.

Tunnistamme, että väitöskirjaprosessille on tyypillistä, 
että se ei kulje suoraviivaisesti ja että prosessiin vaikutta
vat monet yksilökohtaiset (kuten motivaatio) ja ulkoiset 
tekijät (kuten kotilaitoksen tai oppiaineen tuki). Ohjaa
mista käsittelevässä kirjallisuudessakin tähän kiinnitetään 
huomiota, ja vaikka yhtä yleispätevää mallia väitöskirja
prosessista on mahdotonta muotoilla, on kuitenkin mah
dollista tarkastella tyypillisiä piirteitä ohjaajan ja vertais
ten toiminnassa eri vaiheissa prosessia. JOOMlomakkeen 
on tarkoitus auttaa vastuullista ohjaajaa ja jatkoopiske
lijaa luomaan ja seuraamaan omaa ohjaussuhdettaan ja 
laajempaa ohjausprosessia mahdollisimman tehokkaasti. 
Hyvin suunnittelemalla ja kehittämäämme lomaketta hyö
dyntämällä voidaan tehdä näkyviksi asioita, sitouttaa osa
puolia ja saada väitöskirjaprosessi etenemään linjakkaam
min. Tällöin voidaan parhaalla mahdollisella tavalla ottaa 
huomioon taloudelliset ja ajalliset resurssit ja niiden mah
dollinen niukkuus sekä käsitellä eri toimijoiden alun perin 
ehkä ristiriitaisia ajatuksia ja toiveita.
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tiedekunnan Aleksanteri-instituutissa, Tanja Holopainen 
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lääketieteen tohtori ja Marja Laasonen psykologian ja 
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lääketieteellisessä tiedekunnassa ja Taina Ruuskanen on 
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Työhön harjaantuminen: tutkimusalan 
tiedollinen hallinta

Työhön harjaantuminen: tutkimusalan 
taidollinen hallinta
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Väitöskirja-artikkelit tai monografian 
luvut

aineiston analysointi

ensimmäinen käsikirjoitus

seuraavat käsikirjoitukset 

julkaiseminen

Itsenäistyminen tutkijana  
(esim. apurahojen hakeminen)

Integroituminen kansainväliseen 
tiedeyhteisöön (esim. kongressimatkat)

Asiantuntijuus: tutkijan identiteetti  
(esim. tutkijaseminaarit)

Asiantuntijuus: opettajan ja ohjaajan 
identiteetti

Väitöskirjan yhteenvedon kirjoittaminen

Muuta

Väitös

Siirtyminen post doc -vaiheeseen

1 Yksilöohjauksen  vastuullisena ohjaajana toimii yleensä oppiaineen professori. Muina nimettyinä ohjaajina voi olla esim. dosentteja, 
yliopistonlehtoreita tai post doc -tutkijoita. Myös muita tahoja voidaan tarpeen mukaan ja ajoin konsultoida (esim. tilastotieteilijä) ja heitä 
voidaan nimetä soluihin oikeisiin kohtiin. 

JOOM-lomake täytetään keskustellen ohjaajan ja jatko-opiskelijan kanssa ja liitetään ohjaussopimuksen liitteeksi. Soluun voidaan kirjoittaa esim. 
arvioituja tuntimääriä, nimiä tai tarkempia työtapoja, ja suunnitelmaa voi tarvittaessa päivittää. Tieteenalakohtaiset erot saattavat vaikuttaa 
esim. prosessin vaiheiden järjestykseen ja prosessi etenee usein muutoinkin syklisesti.


