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Tiivistelmä - Referat – Abstract
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Teknillisen korkeakoulun Tuotantotalouden osaston jatko-opintojen
ohjauksen nykykäytännöt ja kartoittaa jatko-opiskelijoiden kokemuksia jatko-opintojen ohjauksesta. Lisäksi
haluttiin kehittää ohjauksen käytäntöjä. Tutkimusote oli kvalitatiivinen ja pääasialliset tutkimusmenetelmät
olivat grounded theory ja teemahaastattelu. Jatko-opiskelijoita haastateltiin yhteensä 18 Tuotantotalouden
osaston kaikilta jatkokoulutuslinjoilta: perinteiseltä linjalta, valtakunnallisesta tohtoriohjelmasta ja
teollisuuden tohtoriohjelmasta ExIMasta. Tutkimuksen teoriapohjana olivat konstruktivistinen oppimiskä-
sitys ja sosiaalikonstruktivismi. Tutkimuksessa pyrittiin löytämään tutkimuksen teon elementit ja selvittä-
mään, kuinka tutkijankoulutusprosessia tulisi konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaisesti tukea.
Tieteellisen tiedon tuottamista sosiaalisena prosessina ja ryhmän tukea tutkimuksen teossa käsiteltiin
sosiaalikonstruktivistisen teorian avulla.  

Tutkimuksen päätulokseksi saatiin, että jatko-opiskelijan tutkimusprosessin ohjaamiseen kaivataan
suunnitelmallisuutta ja struktuuria. Tutkimuksen tuloksena esitetyn ohjausmallin mukaan opiskelija
halutaan aktivoida pohtimaan omia tavoitteitaan ja tutkimuksen teon etenemistä sekä ohjaustarpeitaan ja
tahoja, joista ohjausta voi hakea. Tämän prosessin tueksi sekä jatko-opiskelijan ja ohjaajan avuksi
tutkimuksessa esitetään käytännön työkalu, ohjaussuunnitelma. Yksilöohjauksen järjestäminen on kaikilla
jatkokoulutuslinjoilla opiskelijan omalla vastuulla, ja usein ohjaustilanteiden järjestäminen koetaan
vaikeaksi. Jatko-opiskelijoilla on useita ohjaustahoja, esimerkiksi oman korkeakoulun ja muiden korkea-
koulujen professorien lisäksi tutkijakollegat ja teollisuuden edustajat. Yksilöohjaus on menetelmä- ja
sisältötukea, henkistä tukea, kannustusta, keskustelua, ideoita ja ajatusten jäsennystä. Vertaisohjaukseen
kuuluu näiden lisäksi samassa tilanteessa olevien ihmisten tuki, palaute ja kritiikki. Hyvän ohjauksen
elementtejä ovat kannustaminen ja innostaminen, neuvominen ja jäsentäminen sekä seuranta ja
säännöllisyys. Ohjauksessa tulisi lisäksi ottaa huomioon jatkotutkinnon erilainen merkitys eri opiskelijoille.
Jatkotutkinto merkitsee joillekin ajokorttia akateemiseen maailmaan, toisille ammatillista kehitystä
teollisuudessa. Tutkimuksen teon eri vaiheissa tarvitaan erilaista ohjausta: alkuvaiheessa tiukkaa
ohjausta, jotta tutkimuksen oikeat urat löytyvät, raakatyön vaiheessa tukea ja kannustusta, jotta aineiston
keruu ja analyysi onnistuvat, ja loppuvaiheessa tutkimusraportin kommentointia. Tutkimuksessa todetaan
lisäksi, että tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen voidaan hoitaa joitakin ohjausalueita paremmin kuin
nykykäytännöillä. Tutkimuksen tärkeimpiä lähteitä olivat grounded theoryn osalta Strauss & Corbinin
(1990) teos, ohjauksen osalta Aittolan (1995), Aittolan & Määtän (1997, 1998) tutkimukset ja Ackerin,
Hillin & Blackin (1994) tutkimukset sekä konstruktivismin osalta von Wrightin (1996) ja Tynjälän (1999)
tutkimukset.
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Tiivistelmä - Referat – Abstract
The aim of this study was to explore the experiences from tutoring of Ph.D. studies at the Department of
Industrial Engineering and Management in Helsinki University of Technology. Furthermore, the aim was to
develop new tutoring practices on the basis of tutoring experiences. Qualitative research methods;
grounded theory and theme interview, were used in the study. Eighteen doctoral students were inter-
viewed from each doctoral study program of the department: the ”traditional” program, national graduate
school and industrial Ph.D. program, ExIMa. Theories underlining the study were the constructivist
learning theory and social constructivism. The study aimed at defining elements in conducting research
and finding out how this process should be tutored according to the constructivist learning theory. Social
constructivism helped to clarify the formation of scientific knowledge as a social process.

The main result of the study suggests that successful tutoring of Ph.D. studies requires planning and
some structure that is now missing from tutoring. A tutoring model was developed in the study. The main
idea of the tutoring model is to activate the Ph.D. students to think about their motives and goals, their
tutoring needs and their schedule for conducting research. To help this process, a practical tool, tutoring
plan, was developed in the study. Organizing tutoring is on the student’s responsibility in every Ph.D.
program, and sometimes this is considered very difficult. Doctoral students have several tutoring sources:
in addition to professors in their own or other universities, colleagues and industrial connections are used.
Tutoring includes both method- and content support as well as discussion, ideas, structuring of thoughts,
inspiring etc. Peertutoring consists of this and also the support, critique and feedback of people in the
same situation. Elements of good tutoring consist of feedback and follow-up, support and guidance. In the
tutoring process students’ different goals should be considered. Some students aim towards an academic
career, some towards industrial career with their Ph.D. degrees. Different phases of research require
different kind of tutoring: in the beginning tight structure is needed in order to find the right track of
research, in the data collection and analysis phase support is needed to go on and in the end comments
of the research report are needed. In this study it is also suggested that certain tutoring areas could be
covered by using information- and communication technology. The most important reference in grounded
theory was Strauss & Corbin (1990), in tutoring Aittola (1995), Aittola & Määttä (1997, 1998) and Acker,
Hill & Black (1994) and in constructivism von Wright (1996) and Tynjälä (1999).
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